Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник

ПІЗНАЄМО
ПРИРОДУ
Ïіäðó÷íèê
іíòåãðîâàíîãî êóðñó äëÿ 5 êëàñó
çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
Ðåêîìåíäîâàíî
Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè

Київ
«Генеза»
2022

Ëþáі ï’ÿòèêëàñíèêè òà ï’ÿòèêëàñíèöі!
Âè ðîçïî÷èíàєòå âèâ÷åííÿ íîâîãî ïðåäìåòó, ÿêèé є ùå
îäíієþ ñõîäèíêîþ äî ïіçíàííÿ ïðèðîäè і äîñëіäæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Âè äîâіäàєòåñÿ ïðî òå, ÿê íàóêà çìіíþє
ñâіò і íàøå æèòòÿ. Ïðî â÷åíèõ, ÿêі äîñëіäæóþòü ïðèðîäó і
÷åðïàþòü ç íåї íå ëèøå íàòõíåííÿ, à é öіêàâі іäåї äëÿ ñâîїõ
âèíàõîäіâ і âіäêðèòòіâ. Äіçíàєòåñÿ, іç ÷îãî ñêëàäàþòüñÿ íàâêîëèøíі òіëà, ÷îìó âîíè òàêі ðіçíі íà âèãëÿä òà çà ñâîїìè
âëàñòèâîñòÿìè. Íàâ÷èòåñÿ ïîÿñíþâàòè ÿâèùà, ùî âіäáóâàþòüñÿ ç âàìè òà íàâêîëî âàñ, ïîðèíåòå ó òàєìíèöі îðãàíіçìó
ëþäèíè.
Âè æèâåòå íà óíіêàëüíіé ïëàíåòі Çåìëÿ, ÿêó ðàçîì ç
íàìè íàñåëÿє âåëè÷åçíå ðîçìàїòòÿ îðãàíіçìіâ – áàêòåðії, ëèøàéíèêè, ãðèáè, ðîñëèíè і òâàðèíè. Óñі âîíè âçàєìîïîâ’ÿçàíі, óñі âàæëèâі äëÿ ëþäèíè, ÿêà òåæ є ÷àñòèíîþ ïðèðîäè.
Íà âàñ ÷åêàþòü öіêàâі ñïîñòåðåæåííÿ, íåéìîâіðíі äîñëіäè, âëàñíі âèíàõîäè і ìàëåíüêі âіäêðèòòÿ ó öàðèíі æèâîї
òà íåæèâîї ïðèðîäè, çàõîïëèâі ìàíäðіâêè ó ðіçíі êóòî÷êè
ðіäíîãî êðàþ òà íàøîї Çåìëі.
Öіíóéòå ïðèðîäó, íàñîëîäæóéòåñÿ êîæíîþ õâèëèíîþ
ñïіëêóâàííÿ ç íåþ. Її íåéìîâіðíі äàðóíêè ðîáëÿòü íàøå
æèòòÿ çäîðîâèì, ÿñêðàâèì і ùàñëèâèì. Ïàì’ÿòàéòå, ùî ëþáèòè ïðèðîäó – öå çàõèùàòè і øàíóâàòè її, öå áåðåãòè íàøó
Óêðàїíó.
Óñïіõіâ âàì, þíі äîñëіäíèêè/äîñëіäíèöі і øàíóâàëüíèêè/øàíóâàëüíèöі ïðèðîäè!
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Розділ 1
ПІЗНАЄМО СВІТ НАУКИ

ЯК НАУКА
ЗМІНЮЄ СВІТ
Науку будують з фактів, так само як будинок – із цеглин.
цеглин Але
простий набір фактів не є наукою, так само, як купа цегли не є
будинком. Поринь у науку – і ти краще зрозумієш себе та світ, у якому
живеш.

1. Ùî òàêå íàóêà. Çäàâíà ëþäåé ñïîíóêàëà äî ïіçíàííÿ
æàäîáà çíàíü òà іíòåðåñ äî âèâ÷åííÿ ïðèðîäè. Äîñëіäæóâàòè ñâіò ïіäøòîâõóâàëè ïðàêòè÷íі ïîòðåáè: äîáóâàííÿ їæі,
âèãîòîâëåííÿ çíàðÿäü ïðàöі, îäÿãó, áóäіâíèöòâî æèòëà. Іç
÷àñîì íàêîïè÷èëàñÿ âåëè÷åçíà êіëüêіñòü íàóêîâèõ ôàêòіâ – íåîäíîðàçîâî ïіäòâåðäæåíèõ ðåçóëüòàòіâ ñïîñòåðåæåíü
і äîñëіäіâ (òàáëèöÿ 1). Їõ ñèñòåìàòèçóâàëè, ïîãëèáëþâàëè
òà âïîðÿäêîâóâàëè. Òàê âèíèêëà íàóêà.
Íàóêà – öå äîñòîâіðíі òà âïîðÿäêîâàíі çíàííÿ. Íàóêà –
öå òàêîæ ñôåðà äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ñïðÿìîâàíà íà
îòðèìàííÿ íîâèõ çíàíü.
Таблиця 1. Приклади наукових термінів і фактів
Наука

Наукові терміни

Наукові факти

Астрономія

Планета, орбіта, метеорний потік, Сонячна система, комета
Твердий, рідкий і газуватий
стан, кипіння, випаровування, електрика
Метал, пластик, залізо, кисень, горіння
Рослини, насіння, дихання,
тварини, організми
Землетрус, материк, суходіл, океан, острів

Планети обертаються навколо Сонця

Фізика
Хімія
Біологія
Географія

?
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Вода на Землі перебуває у
трьох станах: твердому,
рідкому та газуватому
Залізо – це метал.
Кисень підтримує горіння
Рослинам для життя потрібне світло
Материки та острови утворюють суходіл

Які терміни в таблиці позначають природні явища? Що ти знаєш
про них? Наведи власні приклади наукових термінів і фактів.

У багатьох містах світу є музеї науки (мал. 1). Тут можна торкатися до експонатів, гратися та експериментувати.
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Ìàë. 1. 1 – Öåíòð Êîïåðíèêà ó Âàðøàâі;
2 – Ìóçåé íàóêè ó Êèєâі
Поясни, як рухається велосипед з квадратними колесами.

2. ßêі íàóêè âèâ÷àþòü ïðèðîäó. Ïіçíàâàòè ïðèðîäó –
îçíà÷àє âèâ÷àòè ðîñëèíè, òâàðèí, ïîâіòðÿ, âîäó, ґðóíò, ïîãîäó, ïіçíàâàòè ëþäèíó, ÿêà є ÷àñòèíîþ ïðèðîäè. Ùî
áіëüøå òè äîâіäàєøñÿ çàðàç, òî öіêàâіøå áóäå âèâ÷àòè ïðèðîäíè÷і íàóêè: ôіçèêó, õіìіþ, áіîëîãіþ, àñòðîíîìіþ òà
ãåîãðàôіþ.
Êîæíà íàóêà ìàє ñâîþ ìîâó, òîáòî âèêîðèñòîâóє îñîáëèâі
òåðìіíè (äèâ. òàáëèöþ 1). ×àñòî íàóêîâі òåðìіíè ïîõîäÿòü
ç ãðåöüêîї àáî ëàòèíñüêîї ìîâ. Íàïðèêëàä, ñëîâî «òåëåôîí»
ïîõîäèòü ç äàâíüîãðåöüêîї: òåëå – äàëåêî і ôîíî – ãîëîñ,
çâóê. Çàïîçè÷åíі òåðìіíè çáàãà÷óþòü íàøó ìîâó.
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Який науковий факт (або термін) використав художник, створюючи
піктограми? Яким природничим наукам вони відповідають?

3. Õòî òàêі íàóêîâöі òà íàóêîâèöі. Íàóêîâöі òà íàóêîâèöі çáèðàþòü òà àíàëіçóþòü íàóêîâі ôàêòè, ïîâ’ÿçóþòü
їõ ó ñèñòåìíі çíàííÿ ïðî ïðèðîäó òà ëþäèíó. Âîíè ñïîñòåðіãàþòü òà âèâ÷àþòü ÿâèùà, âñòàíîâëþþòü âçàєìîçâ’ÿçêè
ìіæ íèìè. Ó÷åíі ïðàöþþòü і â ëàáîðàòîðіÿõ, і çà ðîáî÷èì
ñòîëîì, і â ïîëüîâèõ óìîâàõ (ìàë. 2).
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Ìàë. 2. ßê ïðàöþþòü ó÷åíі
Пофантазуй і розкажи, що роблять учені.

Íàéâèùèì íàóêîâèì ðіâíåì ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî
ñâіòó є âіäêðèòòÿ. Õðèñòîôîð Êîëóìá âіäêðèâ Àìåðèêó і
ðîçøèðèâ óÿâëåííÿ ïðî íàøó Çåìëþ. Àëåêñàíäåð Ôëåìіíã
âіäêðèâ ïåíіöèëіí і âðÿòóâàâ æèòòÿ òèñÿ÷àì õâîðèõ.
Ìèêîëàé Êîïåðíèê âèñëîâèâ ðåâîëþöіéíó äëÿ ñâîãî ÷àñó
ãіïîòåçó ïðî òå, ùî Çåìëÿ îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ і
çìіíèâ óÿâëåííÿ ïðî áóäîâó Âñåñâіòó.
Âіäêðèòòÿ – öå íåâіäîìі ðàíіøå íàóêîâі ôàêòè àáî
ÿâèùà, äóæå âàæëèâі äëÿ ðîçóìіííÿ ñâіòó.
Òèñÿ÷і ãåíіàëüíèõ ó÷åíèõ ïðèñâÿòèëè ñâîє æèòòÿ ðîçãàäóâàííþ òàєìíèöü ïðèðîäè. Íàóêîâöі òà íàóêîâèöі
Óêðàїíè – îäíі ç íàéêðàùèõ ó Єâðîïі. Íàøі â÷åíі (ìàë. 3)
є àâòîðàìè áàãàòüîõ âіäêðèòòіâ ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ çíàíü.

Ìàë. 3. Ìàðêè, ïðèñâÿ÷åíі óêðàїíñüêèì ó÷åíèì
Довідайся, якими науковими доробками Україну прославили
(зліва направо): Іван Пулюй, Євген Патон, Ігор Сікорський, Юрій
Кондратюк, Микола Амосов.

4. Ùî òàêå òåõíіêà. Òåðìіí òåõíіêà ïîõîäèòü âіä
ãðåöüêîãî ïðèêìåòíèêà òåõíіêàñ, ùî îçíà÷àє øòó÷íèé òà
іìåííèêà òåõíå, ùî îçíà÷àє óìіííÿ. Òåõíіêà – öå ñóêóïíіñòü çàñîáіâ, ñòâîðåíèõ ëþäñòâîì äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ñâîїõ
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ïîòðåá. Óñі òåõíі÷íі âèðîáè – âіä ñìàðòôîíіâ òà ìåäè÷íèõ
ñêàíåðіâ äî àâòîìîáіëіâ і êîñìі÷íèõ ðàêåò ñïî÷àòêó ðîçðîáëÿþòü íàóêîâöі, і ëèøå ïîòіì âîíè ïîòðàïëÿþòü ó
âèðîáíèöòâî.
Òåõíі÷íі âèíàõîäè òà íàóêîâі âіäêðèòòÿ òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі: íàóêîâі âіäêðèòòÿ є ïіäґðóíòÿì äëÿ íîâèõ
òåõíі÷íèõ âèíàõîäіâ, à òі, çі ñâîãî áîêó, ñëóãóþòü íàóöі.
Ùîäíÿ òè âèêîðèñòîâóєø ñîòíі íàóêîâèõ âèíàõîäіâ.
Çâè÷íі äëÿ òåáå ðå÷і – ðåçóëüòàò íàïîëåãëèâèõ íàóêîâèõ
ïîøóêіâ і âäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîãіé. Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 4
«Åâîëþöіÿ ðó÷êè». Âіä ãóñÿ÷îãî ïåðà äî 3D-ðó÷êè íàóêà
ïðîéøëà øëÿõ çàâäîâæêè ìàéæå 200 ðîêіâ.
1

2

3

4

5

6

7
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Ìàë. 4. Åâîëþöіÿ ðó÷êè: 1 – ãóñÿ÷å ïåðî; 2 – còàëåâå ïåðî;
3 – àâòîðó÷êà; 4 – êóëüêîâà òà ãåëåâà ðó÷êà «ïèøè і âèòèðàé»;
5 – ðó÷êà äëÿ êîñìîíàâòіâ; 6 – còèëóñ äëÿ ïëàíøåòà; 7 – ðó÷êà
äëÿ øïèãóíіâ; 8 – 3D-ðó÷êà
Розпитайте ваших батьків, дідусів і бабусь, якою ручкою вони
писали. Дослідіть, які наукові відкриття сприяли вдосконаленню
ручки.

5. ßê íàóêà çìіíþє ñâіò. Äåäàëі áіëüøå íàóêà âïëèâàє
íà íàøå æèòòÿ. Ëþäè îñâîїëè Çåìëþ òà її íàäðà, ïіäêîðèëè
îêåàí і êîñìîñ; ñòâîðèëè ëіòàëüíі àïàðàòè і øâèäêіñíèé
íàçåìíèé òðàíñïîðò, íàâ÷èëèñÿ áîðîòèñÿ ç åïіäåìіÿìè
áàãàòüîõ õâîðîá. Ç ïîÿâîþ іíòåðíåòó ìè ìàєìî äîñòóï
ìàéæå äî âñіõ çíàíü ñâіòó.
Ôîòîàïàðàò, âіäåîêàìåðà, іãðîâà ïðèñòàâêà, åëåêòðîííà
êíèãà, ïåðñîíàëüíèé êîìï’þòåð, ïëåєð, êàëüêóëÿòîð,
êðîêîìіð, GPS-íàâіãàòîð, îíëàéí òåëåáà÷åííÿ, âіäåîçâ’ÿçîê
ç áóäü-ÿêîþ òî÷êîþ ñâіòó – òåïåð öå âñå ó òâîєìó ñìàðòôîíі.
Ðîáîòè ðîçïіçíàþòü ëþäñüêó ìîâó, ïðèáèðàþòü, îõîðîíÿþòü
áóäèíîê. 3D-ïðèíòåðè äðóêóþòü їæó. Ëþäñòâî ãîòóєòüñÿ äî
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ïîëüîòó íà Ìàðñ. Óñі öі äîñÿãíåííÿ – ðåçóëüòàò íàóêîâîãî
ïіäõîäó äî ïіçíàííÿ ïðèðîäè.
Íàóêîâі çíàííÿ ïîñòіéíî îíîâëþþòüñÿ.



У 2100
Ïðî òå, ÿê íàóêà çìіíèòü ñâіò äî 2100
році
ðîêó ÷èòàé çà QR-êîäîì.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Íàóêà – öå âïîðÿäêîâàíі çíàííÿ і âîäíî÷àñ – ñôåðà
äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
Íàóêîâі ôàêòè – öå íåîäíîðàçîâî ïіäòâåðäæåíі ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåíü і äîñëіäæåíü.
Ïðèðîäíè÷і íàóêè (ôіçèêà, õіìіÿ, áіîëîãіÿ, àñòðîíîìіÿ
òà ãåîãðàôіÿ) âèâ÷àþòü ñâіò æèâîї òà íåæèâîї ïðèðîäè.
Íàóêà і òåõíіêà òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі: íàóêîâі âіäêðèòòÿ є ïіäґðóíòÿì äëÿ òåõíі÷íèõ âèíàõîäіâ, à òі ñëóæàòü
íàóöі.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Які природничі науки вивчають живу природу, а які – неживу?
2. Як ти розумієш фразеологізм «храм науки»?
3. Досліди походження запозичених термінів: астрономія, фізика,
хімія, біологія, географія.
4. Уяви, що зараз 2100 рік. Напиши есе «Мій день у 2100 році».
НАУКОВІ ЗАБАВИ
1. Виріж вузьку смужку паперу.
Один кінець поверни на 180º, склей
кінці. Проведи олівцем лінію посередині стрічки Мебіуса і переконайся, що
вона має лише одну сторону.
2. Акуратно розріж стрічку Мебіуса
навпіл вздовж лінії. Тебе очікує сюрприз!
3. Неймовірно, але у 2015 році
вчені закрутили у стрічку Мебіуса
смужку світла.

а

б
à – ñòðі÷êà ç îäíієþ
ñòîðîíîþ;
á – ñòðі÷êà ç äâîìà
ñòîðîíàìè

Åêîçíàê «Çåëåíà ñòðі÷êà Ìåáіóñà» îçíà÷àє, ùî ïàêóâàëüíèé ìàòåðіàë âèðîáëåíî ç ïîâòîðíî ïåðåðîáëåíîї
ñèðîâèíè àáî ìіñòèòü ÷àñòêó ïîâòîðíî ïåðåðîáëåíîãî
ìàòåðіàëó.
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ЯК СТАТИ
ВИНАХІДНИКОМ
Важко уявити наше життя без швидкісного
д і
транспорту, електрики, інтернету. На дорогах з’являються нові автомобілі без водіїв,
а в повітрі – безпілотні літальні апарати. Важку та небезпечну роботу виконують роботи та комп’ютери.

1. Ùî òàêå âèíàõіä. Ùîá âèæèòè, ëþäèíà çäàâíà ïðèäóìóâàëà, ìàéñòðóâàëà і âèíàõîäèëà çíàðÿääÿ ïðàöі, çàñîáè ïåðåñóâàííÿ, æèòëî, îäÿã, іãðàøêè. Íåâіäîìî, õòî âèíàéøîâ êîëåñî (ìàë. 5). Àëå âàæêî çíàéòè òåõíіêó ÷è
ìåõàíіçì, ó ÿêîìó íå áóëî á öієї âàæëèâîї äåòàëі.

1

?

2

3

Ìàë. 5. Ãîí÷àðíèé êðóã (1), ìîíîêîëåñî (2),
îãëÿäîâå êîëåñî (3)
Де ще використовують колеса і коліщатка?

Âèíàõіä – öå, ïåðåäóñіì, ùîñü íîâå. ßêùî âèíàõіäíèê
ñòâîðþє ïåâíèé ïðèñòðіé, âіí ïîâèíåí áóòè âïåâíåíèé, ùî
íіõòî òàêîãî íå ïðîïîíóâàâ ðàíіøå. Âèíàõіä ìàє áóòè êîðèñíèì і òàêèì, ùîá éîãî ìîæíà áóëî âèãîòîâèòè (ðåàëіçóâàòè іäåþ âèíàõîäó). Ëèøå â òàêîìó ðàçі íîâèé ïðèñòðіé є
âèíàõîäîì, à ñàìà ëþäèíà – âèíàõіäíèêîì.
Право на винахід набуває сили лише тоді, коли відповідна державна установа видасть творцю документ – патент, або авторське свідоцтво на винахід. Щоб отримати патент, винахід треба
описати, оприлюднити і подати заявку на патент.
Перші зубні щітки – палички з розжованим кінцем (мал. 6, 1) – використовували ще до нашої ери. Згодом з’явилися зубні «мітли» (палички
з пучком щетини). Однак уперше патент на зубну щітку видали лише у
1850 році. У 1959 році з’явилися електричні зубні щітки (мал. 6, 2).
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У січні 2003 року американці назвали зубну щітку винаходом номер один, без якого вони не змогли
б прожити. Щітка випередила автомобіль,
персональний комп’ютер, мобільний телефон і мікрохвильову піч. А які винаходи
найцінніші для вас?

1

2

2. ßêі áóâàþòü âèíàõîäè. Ùîðîêó ç’ÿâëÿþòüñÿ âèíàõîäè äëÿ íàøîї áåçïåêè і çäîðîâ’ÿ, äëÿ íàâ- Ìàë. 6. 1 – ïåðøі çóáíі
÷àííÿ, íîâèé òðàíñïîðò, çâ’ÿçîê, ùіòêè; 2 – åëåêòðè÷íі
їæà, ìàòåðіàëè äëÿ îäÿãó òà áóäіâçóáíі ùіòêè
íèöòâà, íîâі ðîçâàãè. Àëå є âèíàõîäè, ÿêі êàðäèíàëüíî çìіíèëè íàø ñâіò, çðîáèëè éîãî ðîçóìíіøèì, öіêàâіøèì, áåçïå÷íіøèì òà âåñåëіøèì. Öå âîãîíü і äâèãóí, äðóêàðñüêèé âåðñòàò òà іíòåðíåò, åëåêòðè÷íà
ëàìïà, êîìï’þòåð, òåëåôîí, òåëåáà÷åííÿ, âñåñâіòíє ïàâóòèííÿ, 3D-äðóê òîùî. Âåëèêі âèíàõîäè â ìåäèöèíі – àíåñòåçіÿ, ïåíіöèëіí, âàêöèíà, øòó÷íі îðãàíè і ÷àñòèíè òіëà
(ìàë. 7) ðÿòóþòü áàãàòüîì æèòòÿ. Çàçâè÷àé âіäêðèòòÿ òà
âèíàõîäè – öå ðåçóëüòàò äîâãîї і íåâòîìíîї ïðàöі âèíàõіäíèêіâ, іíêîëè – âñüîãî їõíüîãî æèòòÿ.

1

2

3

4

Ìàë. 7. 1 – 3D-ãðóäíà êëіòêà; 2 – øòó÷íå ñåðöå; 3 – åêçîñêåëåò;
4 – áіîíі÷íèé ïðîòåç
Щорічно в третю суботу вересня
р
в Україні відзначають День винахідника та раціоналізатора1. Як гадаєш, люди яких професій святкують його?

?

Ó ìàéáóòíіõ âèíàõіäíèêіâ áàãàòî ïðîáëåì äëÿ âèðіøåííÿ: çáåðåæåííÿ ÷èñòîї âîäè і ïîâіòðÿ, ÿêі ñêîðî ñòàíóòü
íàéäîðîæ÷èì ðåñóðñîì íà Çåìëі, ïðîäîâîëü÷à ïðîáëåìà,
ïîøóêè íàäіéíèõ âàêöèí, îñâîєííÿ Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè, ñòâîðåííÿ òåõíîëîãії ïåðåðîáëåííÿ ñìіòòÿ òîùî.
1

10

Ðàöіîíàëіçàòîð – òîé, õòî ïîëіïøóє, âäîñêîíàëþє ùîñü.

3. Ùî ìè çàïîçè÷èëè ó ïðèðîäè. Ñàìå ïðèðîäі ëþäèíà
çàâäÿ÷óє áіëüøіñòþ âіäêðèòòіâ (ìàë. 8). Ïëіä ìàêó ïіäêàçàâ
êîíñòðóêöіþ ñіëüíè÷êè, à ïëіä ðåï’ÿõà – çàñòіáêó-ëèïó÷êó,
êðîâîñèñíèé àïàðàò êîìàðà – ïîðøíåâèé øïðèö, î÷і êîòà –
ðåôëåêòîð-âіäáèâà÷, ïàïåðîâі îñè – òåõíîëîãіþ âèãîòîâëåííÿ ïàïåðó, ãåêîí – ðóêàâè÷êè äëÿ ñêåëåëàçіííÿ.
1

3

2

4

Ìàë. 8. «Ïàòåíòè» ïðèðîäè: 1 – ùóïàëüöÿ êàëüìàðà і òåõíі÷íі
ïðèñîñêè; 2 – ïіð’їíà і áëèñêàâêà; 3 – ïàâóòèíà
òà àðàìіäíі íèòêè; 4 – î÷і æàáè і ïåðèñêîï

?

Який винахід наслідує форму, а який – властивості природних
об’єктів?

Íàéïðîñòіøå íàñëіäóâàòè ôîðìè ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ
(ìàë. 9): ïðèäèâèòèñÿ äî æèâîãî îá’єêòà, ïîìåòèêóâàòè і
ïðèäóìàòè, ÿê öå âèêîðèñòàòè. Ïòàõ ðèáàëî÷êà ïіðíàє ó
âîäó ç ïîâіòðÿ áåç ïëåñêîòó. Òîæ ôîðìó íîñà íàäøâèäêіñíîãî ïàñàæèðñüêîãî åêñïðåñà, ÿêèé áåçøóìíî âèїæäæàє ç
òóíåëþ, âèíàõіäíèêàì ïіäêàçàâ äçüîá öüîãî ïòàõà.

1

2

Ìàë. 9. Íàñëіäóâàííÿ ôîðìè: 1 – íîñà ðèáàëî÷êè; 2 – ìóøëі

Ñêëàäíіøå ðîçãëåäіòè ïðèõîâàíі âëàñòèâîñòі (ìàë. 10)
æèâîї ïðèðîäè і ñòâîðèòè àíàëîãè ïðèðîäíèõ ìåõàíіçìіâ,
çîâíі íå ñõîæèõ íà îðèãіíàë, àëå ç òàêèìè æ âëàñòèâîñòÿìè. Ïðèêëàäîì öüîãî є ãåêîí. Âіí íå ìàє íà ëàïêàõ àíі
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ïðèñîñîê, àíі ëèïó÷îї ðіäèíè, àëå ëåãêî ïîâçàє ïî ñêëÿíіé
ñòåëі. Ó 2010 ðîöі ëàóðåàò Íîáåëіâñüêîї ïðåìії ç ôіçèêè Àíäðіé Ãåéì ñòâîðèâ ïåðøèé ó ñâіòі «ãåêî-ñêîò÷» – ëèïêó
ñòðі÷êó áåç êëåþ, àíàëîãі÷íó ëàïöі ãåêîíà.

2

1

3

Ìàë. 10. Ãåêîí (1), ëàïêà ãåêîíà (2) òà «ãåêî-ñêîò÷» (3)

Äîáðå âіäîìî, ùî âåëèêі ïòàõè ëіòàþòü êëèíîì. Íàóêîâöі çàöіêàâèëèñÿ öèì ïðîöåñîì. Âèÿâèëîñÿ, ùî ó òàêèé
ñïîñіá çãðàÿ áåðåæå ñèëè ó äîâãèõ ïåðåëüîòàõ. Âіéñüêîâі
ïіëîòè äîáðå çíàþòü, ùî ïîëіò êëèíîì åêîíîìèòü ïàëèâî. À
íàóêîâöі âæå ðîçðîáëÿþòü ïðîєêòè ãðóïîâèõ ïîëüîòіâ äëÿ
ïàñàæèðñüêèõ ëіòàêіâ.
Íàéñêëàäíіøå ñêîïіþâàòè ïðèðîäíó ñèñòåìó. Àëå і ç öèì
çàâäàííÿì ëþäèíà âïîðàëàñÿ, ïåðåòâîðèâøè ïóñòåëþ íà
îàçèñ.
Àðõіòåêòîðè і äèçàéíåðè áåðóòü âіä ïðèðîäè íåéìîâіðíîї
êðàñè ðåëüєôè, êîëüîðè і ôîðìè.
Запозичувати ідеї у природи тобі допоможе ресурс asknature.org.

4. ßêі âèíàõîäè çðîáèëè äіòè. Íå ëèøå äîðîñëі çäàòíі
íà âіäêðèòòÿ. Ó òðè ðîêè Ëóї Áðàéëü âòðàòèâ çіð, à â 15 ðîêіâ ñòâîðèâ ðåëüєôíî-òî÷êîâèé øðèôò äëÿ ëþäåé ç ïîðóøåííÿì çîðó (ìàë. 11). À ëüâіâñüêèé øêîëÿð Äìèòðî Ëîïó-

1

2

3

Ìàë. 11. Âèíàõîäè, ÿêі çðîáèëè äіòè: 1 – øðèôò Áðàéëÿ;
2 – ïðèñòðіé äëÿ íåçðÿ÷èõ Äìèòðà Ëîïóøàíñüêîãî;
3 – âèãîòîâëåííÿ ïàïåðó ç îïàëîãî ëèñòÿ çà òåõíîëîãієþ
Âàëåíòèíà Ôðå÷êè
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øàíñüêèé ñòâîðèâ äëÿ íèõ ïðèñòðіé, ùî ðîçïіçíàє ïåðåøêîäè і êîëüîðè. Øåñòèðі÷íèé àìåðèêàíåöü Ñïåíñåð Óåéë
âèíàéøîâ іãðàøêîâó ìàøèíó äëÿ ëіêàðåíü KidCare, íà
ÿêіé äіòè їçäèëè íàâіòü ç êðàïåëüíèöÿìè. Âàëåíòèí Ôðå÷êà
ïðèäóìàâ і ðåàëіçóâàâ òåõíîëîãіþ âèãîòîâëåííÿ ïàïåðó ç
îïàëîãî ëèñòÿ, êîëè íàâ÷àâñÿ ó Ñîêèðíèöüêіé øêîëі íà
Çàêàðïàòòі.
Öі ïðèêëàäè äîâîäÿòü: äіòè ìîæóòü ðîáèòè âіäêðèòòÿ.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Âèíàõіä – öå íîâèé, êîðèñíèé ó ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ïðèñòðіé (ðå÷îâèíà, òåõíîëîãіÿ), ÿêèé ìîæíà âèêîðèñòàòè íà ïðàêòèöі.
Ïàòåíò – öå âèêëþ÷íå ïðàâî íà âèíàõіä. Ùîá îòðèìàòè ïàòåíò, âèíàõіä òðåáà îïèñàòè, îïðèëþäíèòè і ïîäàòè
çàÿâêó íà ïàòåíò.
Ùîá çðîáèòè âіäêðèòòÿ, óâàæíî âèâ÷àé ïðèðîäó. Ïðèðîäà є äæåðåëîì íàòõíåííÿ òà іäåé äëÿ âèíàõîäіâ ó ðіçíîìàíіòíèõ ãàëóçÿõ. Íàñëіäóþ÷è ïðèðîäó, ìè ìîæåìî çðîáèòè êðàùîþ íàøó ïëàíåòó і íàøå æèòòÿ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Які винаходи допомогли давнім людям вижити?
2. Чому винахідник повинен уважно спостерігати за природою?
Як ти гадаєш, чи може він створити щось досконаліше, ніж природа?
3. Наведи приклади винаходів, які останнім часом вплинули на
освіту, музику, читання, медицину, знайомства, спілкування, побут.
4. Обери об’єкт природи, який тобі до вподоби: листок, мушлю, апельсин, метелика, квітку, краплю води.
Створи макет (малюнок, схему, опис) будинку, елемента
інтер’єру, машини, предмета побуту ін. Презентуй свій
винахід однокласникам/однокласницям.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Фантазуйте і винаходьте. По черзі називайте незвичний спосіб виФ
користання звичних речей. Наприклад, олівцем можна зробити заглиблення, щоб посадити насіння; натискати на кнопки; підв’язати невелику рослину; розмішати фарбу; заколоти довге волосся; вертіти в
руках під час публічного виступу; пробити отвір в аркуші паперу, якщо
немає під руками діроколу.
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ЯК ШУКАТИ
ВІДПОВІДІ НА
ЗАПИТАННЯ
Основоположником наукового методу
у вивчення природи є італій
італійський учений Галілео Галілей. Він уперше запропонував дослідницький
метод, яким і тепер користуються дослідники природи.

1. Ùî òàêå äîñëіäíèöüêèé ìåòîä. Áóäü-ÿêå íàóêîâå äîñëіäæåííÿ ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç íàòõíåííÿ. Ó÷åíі «çàïàëþþòüñÿ» іäåєþ, ÿêà äîïîìîæå êðàùå çðîçóìіòè, ÿê âëàøòîâàíèé íàø ñâіò. Âîíè ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ і øóêàþòü âіäïîâіäі íà íèõ, ùîá âіäðіçíèòè ôàêòè âіä çäîãàäîê, ïðàâäó
âіä âèãàäêè.

?

Скористайся піктограмами і розкажи, як шукати відповіді на запитання.

Øâåéöàðñüêèé іíæåíåð Æîðæ
äå Ìåñòðàëü âèïàäêîâî çðîáèâ âіäêðèòòÿ. Îááèðàþ÷è ñîáàêó âіä
ðåï’ÿõіâ, Æîðæ çàöіêàâèâñÿ – ÷îìó
âîíè òàêі ëèïó÷і? Âіí ðîçãëÿíóâ
ïëîäè ðîñëèíè ïіä ìіêðîñêîïîì і
ïîìіòèâ, ùî êîëþ÷êè ðåï’ÿõіâ íà
êіí÷èêàõ çàãíóòі, íà÷å ìàëåñåíüêі
ãà÷êè (ìàë. 12). Ñàìå âîíè і ÷іïëÿëèñÿ äî øåðñòі ñîáàêè. І òóò іíæåíåðà îñÿÿëà äóìêà ñòâîðèòè ëèïó÷êó çà ïðèíöèïîì ðåï’ÿõà і
Ìàë. 12. Ãà÷êè íà
âèêîðèñòàòè її ÿê çàñòіáêó. Öÿ іñïëîäàõ ðåï’ÿõà
òîðіÿ ïîÿñíþє íàì, ÿê øóêàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ äîñëіäíèöüêèì ìåòîäîì (ìàë. 13).

?
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Розкажи за схемою (мал. 13), як Жорж де Местраль знайшов відповідь на запитання.

1. Вивчай явище, досліджуй
його, описуй, спостерігай.
2. Запитуй: чому все відбувається саме так.
3. Висловлюй гіпотезу (здогад),
чому все відбувається саме так.
4. Плануй і виконуй досліди,
щоб перевірити, чи правильна твоя
гіпотеза.
5. Роби висновок про те, чи підтвердилася гіпотеза. Якщо ні, – висловлюй іншу і починай усе спочатку.

Ìàë. 13. Äîñëіäíèöüêèé ìåòîä
На Міжнародній космічній станції липучкою обклеєні всі стіни.
Усередині станції все у вільному польоті, тож на липучих стінах
космонавти утримують власні речі.

2. ßê ïåðåâіðèòè ãіïîòåçó. Ïåðåâіðêà ãіïîòåçè – âàæëèâèé åòàï íàóêîâîãî ìåòîäó ïіçíàííÿ. Ïåðåâіðèòè ãіïîòåçó
ìîæíà îäíèì ç ìåòîäіâ ïіçíàííÿ. Îñíîâíèìè ìåòîäàìè ïіçíàííÿ є ñïîñòåðåæåííÿ òà åêñïåðèìåíò (äîñëіä).
Ñïîñòåðåæåííÿ – öå ñïîñіá âèâ÷åííÿ òіë і ÿâèù ïðèðîäè çà äîïîìîãîþ îðãàíіâ ÷óòòÿ: çîðó, ñëóõó, íþõó, äîòèêó, ñìàêó.
Òðèâàëі ñïîñòåðåæåííÿ çà Ñîíöåì і Ìіñÿöåì äîïîìîãëè
äàâíіì ëþäÿì ñòâîðèòè êàëåíäàð, çà çîðÿíèì íåáîì – îðієíòóâàòèñÿ çà ñòîðîíàìè ñâіòó, çà ðîñëèíàìè і òâàðèíàìè –
ïåðåäáà÷àòè ïîãîäó.
Íà âіäìіíó âіä çâè÷àéíîãî ñïîãëÿäàííÿ, íàóêîâå ñïîñòåðåæåííÿ ìàє ìåòó і ÷іòêèé ïëàí. Ñïîñòåðіãà÷і íå âòðó÷àþòüñÿ â ÿâèùå, ÿêå äîñëіäæóþòü.
Ùîá ïîÿñíèòè, ÷îìó і ÿê âіäáóâàþòüñÿ ïåâíі ÿâèùà, ÿêі
óìîâè âïëèâàþòü íà їõíіé ïåðåáіã, ó÷åíі ïðîâîäÿòü åêñïåðèìåíòè (äîñëіäè). Âîíè âіäòâîðþþòü öі ÿâèùà ó ëàáîðàòîðіÿõ
é àêòèâíî âïëèâàþòü íà íèõ.
Åêñïåðèìåíò – öå äîñëіäæåííÿ ÿâèùà çà ñïåöіàëüíî
îáðàíèõ àáî ñòâîðåíèõ ó ëàáîðàòîðії óìîâ.
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Учені не завжди можуть поставити експеримент, щоб перевірити
свою гіпотезу. Наприклад, вони не можуть полетіти до комети чи
астероїда, щоб дослідити ґрунт. У 2011 році апарат Стардас
(NАSА) доставив на Землю зразки ґрунту комети Темпеля, у
2019 році апарат Хаябуса-2 (Японія) – зразки ґрунту з астероїда Рюгу, а
в 2020 році китайський апарат Чан’е – зразки місячного ґрунту. До речі,
раніше зразки місячного ґрунту доставили американські астронавти.

Äîñëіäíèê ÷è äîñëіäíèöÿ – ëþäèíà, ÿêà âèâ÷àє òà
àíàëіçóє ÿâèùà ïðèðîäè, ùîá îòðèìàòè íîâі çíàííÿ.
Дослідіть, на яку відстань до предмета треба піднести лупу, щоб
зображення було чітким. Скористайтеся підказкою (мал. 14) і запропонуйте спосіб визначити збільшення лупи.

1

2

Ìàë. 14. Âèçíà÷åííÿ çáіëüøåííÿ ëóïè çà äîïîìîãîþ:
1 – ëіíіéîê; 2 – ìіëіìåòðîâîãî ïàïåðó

Іñíóþòü іíøі ìåòîäè íàóêîâîãî ïіçíàííÿ – îïèñ, àíàëîãіÿ, ïîðіâíÿííÿ, àíàëіç, ìèñëåííєâèé åêñïåðèìåíò, ìîäåëþâàííÿ âèìіðþâàííÿ.
3. Íàâіùî ïîòðіáíå ìîäåëþâàííÿ. ßêùî áåçïîñåðåäíüî
âèâ÷èòè îá’єêò (ÿâèùå) ç äåÿêèõ ïðè÷èí íåìîæëèâî, çàñòîñîâóþòü ìåòîä ìîäåëþâàííÿ.
Ìîäåëþâàííÿ – öå ìåòîä äîñëіäæåííÿ îá’єêòіâ ïіçíàííÿ (ÿâèù, ïðèñòðîїâ, ïðîöåñіâ), ùî ґðóíòóєòüñÿ íà çàìіíі îðèãіíàëó іíøèì, ïîäіáíèì äî íüîãî (ìîäåëëþ).
Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó ïіçíàííÿ âàæëèâå çíà÷åííÿ
ìàє êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ. Ó÷åíі ñòâîðþþòü ìîäåëі êóëÿñòîї áëèñêàâêè, âíóòðіøíüîї áóäîâè Çåìëі òà ïëàíåò,
Âñåñâіòó (ìàë. 15).
Обери одну із запропонованих моделей (мал. 15). Порівняй її з
реальним об’єктом (явищем). Які у них спільні ознаки? Чим вони
відрізняються?
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5

6

4

3

2

1

7

8

Ìàë. 15. Ìîäåëі ÿâèù òà îá’єêòіâ: 1 – ìîäåëü êîëîîáіãó âîäè
ó ïðèðîäі; 2 – ìîäåëü âóëêàíà; 3 – ãëîáóñ – ìîäåëü Çåìëі;
4 – êàðòà Óêðàїíè; 5 – ìîäåëü îêà ëþäèíè; 6 – ìîäåëü êâіòêè;
7 – ìîäåëü Çåìëі і Ìіñÿöÿ; 8 – 3D-ìîäåëü ëþäèíè
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Áóäü-ÿêå íàóêîâå äîñëіäæåííÿ ðîçïî÷èíàєòüñÿ іç çàïèòàííÿ. Âіäïîâіäü íà íüîãî òè ìîæåø çíàéòè äîñëіäíèöüêèì ìåòîäîì: ñïîñòåðіãàé, çàïèòóé, âèñëîâëþé ãіïîòåçó òà
ïåðåâіðÿé її îäíèì ç ìåòîäіâ ïіçíàííÿ.
Îñíîâíі ìåòîäè ïіçíàííÿ ïðèðîäè – ñïîñòåðåæåííÿ òà
åêñïåðèìåíò. Є òàêîæ іíøі ìåòîäè íàóêîâîãî ïіçíàííÿ: âèìіðþâàííÿ, àíàëîãіÿ, ïîðіâíÿííÿ, àíàëіç, ìîäåëþâàííÿ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Чому дослідник – не просто спостерігач? Чим відрізняється дослідник від звичайного спостерігача?
2. Розглянь схему на малюнку 13. Що робити, якщо гіпотеза не підтвердилася?
3. Спробуй себе у ролі дослідника чи дослідниці. Вислови гіпотезу:
на чому найкраще пише олівець (або крейда). Перевір її, використовуючи папір, картон, пластик, дошку, тканину, скло та ін.
4. Досліди, які матеріали найкраще всотують воду.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Спостережливі та уважні. Складіть довільну фіС
гуру з паличок і на 2–3 с покажіть сусідові/-ці за партою. Накрийте фігуру аркушем. Виміряйте час, за
який ваш сусід/-ка відтворить її. Поміняйтеся ролями.
До речі, хто зможе перекласти лише одну паличку
так, щоб фігура «Жирафа» збереглася?
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ЩО ТАКЕ ФІЗИЧНІ
ВЕЛИЧИНИ ТА ЯК ЇХ
ВИМІРЮВАТИ
Без вимірювань не може обійтися жодна
на людина
людина. Вимірювання – це
також один зі способів пізнання світу. З вимірюваннями тісно
пов’язаний розвиток науки і техніки.

1. ßê âèìіðþâàëè íàøі ïðåäêè. Äëÿ âèìіðþâàííÿ âіäñòàíåé ëþäèíà çäàâíà êîðèñòóâàëàñÿ âëàñíèì òіëîì. Ó ñòàðîäàâíüîìó Âàâèëîíі òà Єãèïòі äîâæèíó âèìіðþâàëè ñòóïíåþ äîðîñëîї ëþäèíè (àíã. ôóò): ñòàâèëè ïî ÷åðçі îäíó
íîãó ïåðåä іíøîþ. Ðóêè, êèñòі é ïàëüöі (ëіêîòü, ïàëüìà,
ï’ÿäü, äþéì) âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ âèìіðþâàííÿ òêàíèí
(ìàë. 16). Ó Ðóñі-Óêðàїíі êîðèñòóâàëèñü ìіðîþ äîâæèíè
«ïåðåñòðіë» – âіäñòàííþ, ÿêó ïðîëåòèòü ñòðіëà, âèïóùåíà
ç ëóêà. Îäèíèöåþ äîâæèíè áóâ êðîê.
1 долон
долоня

1 дюйм

1 лікоть
1 п’ядь

Ìàë. 16. Äàâíі ìіðè äîâæèíè

Çà îäèíèöþ ìàñè ÷àñòî ïðèéìàëè ìàñó
çåðíà. Ó äåÿêèõ êðàїíàõ äëÿ çâàæóâàííÿ êîøòîâíîãî êàìіííÿ âèêîðèñòîâóâàëè íàñіíèíè ðіæêîâîãî äåðåâà (ìàë. 17, 1), ÿêі ìàþòü íà äèâî îäíàêîâó ìàñó.

1

2
Ìàë. 17. Âèâ÷àєìî äàâíі îäèíèöі âèìіðþâàííÿ

18

?

Яка ширина дошки у ліктях, столу – у долонях, дверей – у футах
(мал. 17)?

2. Ùî òàêå ôіçè÷íà âåëè÷èíà. ßêà òâîÿ ìàñà? À çðіñò?
ßêà òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ? Êîòðà ãîäèíà? Ç ÿêîþ øâèäêіñòþ
ðóõàєòüñÿ àâòîìîáіëü? Íå çàäóìóþ÷èñü, ùîäíÿ òè âèìіðþєø ôіçè÷íі âåëè÷èíè: ëіíіéíі ðîçìіðè ïðåäìåòіâ (äîâæèíó, øèðèíó, âèñîòó), òåìïåðàòóðó, ïðîìіæêè ÷àñó,
øâèäêіñòü. Äîâæèíà, ïëîùà, ìіñòêіñòü (îá’єì), òåìïåðàòóðà,
øâèäêіñòü, ìàñà, ÷àñ – ïðèêëàäè ôіçè÷íèõ âåëè÷èí (àáî
ïðîñòî âåëè÷èí).
Êîæíà ôіçè÷íà âåëè÷èíà ìàє ñâîї îäèíèöі âèìіðþâàííÿ.
Òі, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ íàøі ïðåäêè, ïðàêòè÷íі, àëå íåòî÷íі. Ðîçìіðè òіëà ó âñіõ ëþäåé ðіçíі (ìàë. 17, 2), і ñòðіëà
ëåòèòü íà ðіçíі âіäñòàíі. Òîìó âèíèêëà ïîòðåáà âñòàíîâèòè
ñòàíäàðòíі îäèíèöі âèìіðþâàííÿ. Ìіæíàðîäíîþ îäèíèöåþ
âèìіðþâàííÿ äîâæèíè îáðàëè ìåòð, ìàñè – êіëîãðàì, ÷àñó –
ñåêóíäó. Äëÿ ïîçíà÷åííÿ âåëè÷èí âèêîðèñòîâóþòü áóêâè
ëàòèíñüêîãî àëôàâіòó: t – ÷àñ, m – ìàñà, L – äîâæèíà, t îC –
òåìïåðàòóðà ó ãðàäóñàõ Öåëüñіÿ.
Âіä îäèíèöü âèìіðþâàííÿ çàëåæèòü ÷èñëîâå çíà÷åííÿ
âåëè÷èíè. Íàïðèêëàä, äîâæèíà ñòîëó L = 200 ñì = 2 ì.
Âèìіðÿòè âåëè÷èíó – îçíà÷àє ïîðіâíÿòè її ç îäíîðіäíîþ âåëè÷èíîþ, ïðèéíÿòîþ çà îäèíèöþ âèìіðþâàííÿ.
ßêùî òè âèçíà÷àєø äîâæèíó ñòîëà âèìіðþâàëüíîþ
ñòðі÷êîþ ó ñàíòèìåòðàõ, òè ïîðіâíþєø ðîçìіðè ñòîëà іç ñàíòèìåòðîì; ìіñòêіñòü ïîñóäèíè – ëіòðîâîþ áàíêîþ, ïîðіâíþєø її ç îá’єìîì 1 ë.
3. ßêі ïðèëàäè є ó äîñëіäíèêіâ. Äëÿ ñïîñòåðåæåíü і
âèìіðþâàíü äîñëіäíèêè âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі ïðèëàäè
òà ëàáîðàòîðíå îáëàäíàííÿ. Âèìіðþâàëüíі ïðèëàäè ìàþòü
øêàëó, à öèôðîâі – êðîê äèñêðåäèòàöії (ìàë. 18). Çà íåþ
âèçíà÷àþòü ôіçè÷íі âåëè÷èíè: ìіðíîþ ñòðі÷êîþ, ëіíіéêîþ
÷è ðóëåòêîþ – äîâæèíó, òåðìîìåòðîì – òåìïåðàòóðó, ãîäèííèêîì і ñåêóíäîìіðîì – ïðîìіæêè ÷àñó, âàãàìè – ìàñó.
Çáіëüøóâàëüíі ïðèëàäè îçáðîþþòü íàøå îêî äëÿ äîñëіäæåííÿ äóæå ìàëèõ òіë àáî òіë, ðîçòàøîâàíèõ íà âåëèêèõ
âіäñòàíÿõ. Ñó÷àñíі ìіêðîñêîïè çáіëüøóþòü ó 500 òèñÿ÷
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ðàçіâ (ìàë. 20). Çà òàêîãî çáіëüøåííÿ âóøêî ãîëêè ìàëî á
ðîçìіð ñòàäіîíó. Ó íàéïîòóæíіøèé òåëåñêîï àñòðîíîìè ñïîñòåðіãàþòü íåáåñíі òіëà, ùî ðîçòàøîâàíі âіä íàñ íà âіäñòàíі
13 ìëðä ñâіòëîâèõ ðîêіâ.
2

4

1
5

6
8

3
7
Ìàë. 18. Âèìіðþâàëüíі ïðèëàäè: 1 – òåðìîìåòðè;
2 – ãîäèííèêè; 3 – ñåêóíäîìіð; 4 – âèìіðþâàëüíà ñòðі÷êà;
5 – åëåêòðîííà ðóëåòêà; 6 – ðóëåòêà; 7 – ëіíіéêà; 8 – âàãè

?

Які вимірювальні прилади є у тебе вдома?

Крок дискретизації – це інтервал величини між двома найближчими значеннями найменшого розряду, які відображає цифровий прилад. Визнач крок дискретизації у годинника на малюнку 19, де:
1 – десятки годин; 2 – години; 3 – десятки
хвилин; 4 – хвилини

1

2

3

4

Ìàë. 19.

У роках вимірюють не лише час. 1 світловий рік – одиниця
вимірювання довжини. Це відстань, яку світло зі швидкістю
300 000 км/с проходить за 1 рік.

2
5
1
3

4

Ìàë. 20. Çáіëüøóâàëüíі ïðèëàäè: 1 – áіíîêóëÿðíà ëóïà;
2 – ëóïà; 3 – øòàòèâíà ëóïà; 4 – áіíîêëü; 5 – øêіëüíèé
òåëåñêîï; 6 – ìіêðîñêîï
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6

Яка найважливіша деталь усіх збільшувальних приладів
(мал. 20)? Люди яких професій використовують ці прилади?

?

Ëàáîðàòîðíå îáëàäíàííÿ âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò і äåìîíñòðàöіéíèõ åêñïåðèìåíòіâ
(ìàë. 21).
1

2

4
3

5

6
7

8

Ìàë. 21. Ëàáîðàòîðíå îáëàäíàííÿ: 1 – ìåíçóðêà; 2 – ìіðíèé
öèëіíäð; 3 – ñêëÿíêà; 4 – øòàòèâ; 5 – ëіéêà; 6 – êîëáà;
7 – ñòóïêà ç òîâêà÷èêîì; 8 – ñïèðòîâèé ïàëüíèê

?

Довідайся, яке призначення цього обладнання.

4. Ùî òàêå öіíà ïîäіëêè øêàëè. Ùîá âèìіðÿòè ôіçè÷íó
âåëè÷èíó, ïîòðіáíî âìіòè êîðèñòóâàòèñÿ âèìіðþâàëüíèìè
ïðèëàäàìè (ìàë. 18). Âèìіðþâàëüíі ïðèëàäè ìàþòü øêàëó
ç ïåâíîþ öіíîþ ïîäіëêè.
Ðîçãëÿíü ñâîþ ëіíіéêó (ìàë. 22). Ðèñî÷êè і öèôðè – öå
øêàëà ëіíіéêè. Âіäñòàíü ìіæ äâîìà íàéáëèæ÷èìè ðèñî÷êàìè íàçèâàþòü öіíîþ ïîäіëêè øêàëè. Íàéáіëüøà âіäñòàíü,
ÿêó ìîæíà âèìіðÿòè çà äîïîìîãîþ ëіíіéêè, ìàє íàçâó ìåæà
âèìіðþâàííÿ. Ó ëіíіéêè, ÿêîþ òè êîðèñòóєøñÿ íà óðîêàõ,
öіíà ïîäіëêè ñòàíîâèòü 1 ìì. Òîìó ëіíіéêîþ ìîæíà âèìіðÿòè äîâæèíó ç òî÷íіñòþ äî 1 ìì. Ìåæà âèìіðþâàííÿ ëіíіéêè, çîáðàæåíîї íà ìàëþíêó 22, – 306 ìì.
1ì
ìì
ì

Ìàë. 22. Öіíà ïîäіëêè òà ìåæà âèìіðþâàííÿ
ëіíіéêè

 Як
визначати
ціну поділки
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Äîâæèíà, ïëîùà, îá’єì, òåìïåðàòóðà, ìàñà, ÷àñ, øâèäêіñòü – öå ôіçè÷íі âåëè÷èíè. Êîæíà âåëè÷èíà ìàє ÷èñëîâå
çíà÷åííÿ, îäèíèöі, ïîçíà÷åííÿ òà ïðèëàä äëÿ âèìіðþâàííÿ.
Ìіæíàðîäíà îäèíèöÿ äîâæèíè – ìåòð, ìàñè – êіëîãðàì, ÷àñó – ñåêóíäà.
Âèìіðÿòè âåëè÷èíó – îçíà÷àє ïîðіâíÿòè її ç îäíîðіäíîþ âåëè÷èíîþ, ïðèéíÿòîþ çà îäèíèöþ âèìіðþâàííÿ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Які явища природи, що повторюються, ми використовуємо для
вимірювання часу?
2. Довідайся у батьків, яка була твоя маса і довжина тіла при народженні. О котрій годині ти народився/-лася? А яка твоя маса і зріст зараз?
3. Перевір гіпотези: 1) вранці зріст людини більший, ніж увечері;
2) відстань між витягнутими в сторони руками дорівнює зросту людини.
Переконай взяти участь у твоєму дослідженні рідних або друзів: що
більше учасників експерименту, то достовірнішим буде результат. Якщо
гіпотеза підтвердиться, спробуй її пояснити самотужки або знайти пояснення іншим способом.
4. На малюнку 23 зображені мензурки та мірні циліндри.

1

2

3

4

5

Ìàë. 23
Ì

Визнач для кожного приладу: 1) ціну поділки; 2) об’єм рідини. У якого
приладу найбільша межа вимірювання? А яким можна виміряти об’єм
рідини найточніше?
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Хто швидше? З перших букв назв українських річок – Альма, Молочна, Кам’янка, Есмань, Рось, Немія, Уж, Збруч – складіть назву фізичного приладу.
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ЗМІШУВАННЯ ВОДИ
ТА ВИМІРЮВАННЯ
Т
ТЕМПЕРАТУРИ
ПРАКТИЧНА РОБОТА
Ïðî÷èòàé
é ó äîäàòêó 1 ïðàâèëà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè ó ëàáîðàòîðії.
Ùîá ëåãøå áóëî àíàëіçóâàòè ðåçóëüòàòè âèìіðþâàíü, çàïèñóé їõ ó òàáëèöþ.
Òîáі çíàäîáèòüñÿ: ïîñóäèíè, õîëîäíà òà ãàðÿ÷à âîäà,
êіìíàòíèé і âîäÿíèé òåðìîìåòðè, ñåêóíäîìіð.
Ùî òðåáà ðîáèòè:
1. Âèìіðÿé òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ ó ïðèìіùåííі.
2. Âèìіðÿé òåìïåðàòóðó õîëîäíîї òà ãàðÿ÷îї âîäè.
Холодна вода

Гаряча вода

Температура води, ºС
Температура суміші, ºС

3. ßê òè ãàäàєø, ÿêîþ áóäå òåìïåðàòóðà âîäè, ÿêùî çìіøàòè õîëîäíó і ãàðÿ÷ó âîäó?
4. Ïåðåâіð ñâîє ïðèïóùåííÿ. Çìіøàé îäíàêîâó êіëüêіñòü
õîëîäíîї òà ãàðÿ÷îї âîäè â ïîñóäèíі, âèìіðÿé òåìïåðàòóðó
ñóìіøі.
5. Ñïîñòåðіãàé çà çìіíîþ òåìïåðàòóðè âîäè â ïîñóäèíі.
Êîæíèõ 3 õâèëèíè âèìіðþé òåìïåðàòóðó і çàïèñóé ðåçóëüòàòè ó òàáëèöþ. Çðîáè òðè âèìіðè. ßêùî âñòèãíåø, ïðîäîâæ âèìіðþâàííÿ.
Початкова
ТемпераТемпераТемператемпература суміші тура суміші тура суміші
тура суміші
через
через
через
3 хв
6 хв
9 хв

6. ßêà òåìïåðàòóðà âñòàíîâèëàñÿ ó ïîñóäèíі? Îïèøè ñâîї
ñïîñòåðåæåííÿ òà çðîáè âèñíîâêè.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
ДО РОЗДІЛУ 1
1. Нобелівська премія – найпрестижніша
а нагорода в науці
науці. Щорічно
10 грудня її вручають у п’яти номінаціях: література, медицина та
фізіологія, збереження миру, а також у двох номінаціях, присвячених
природничим наукам...
А біології Б фізиці В географії Г хімії Д астрономії
2. Вибери трьох всесвітньо відомих учених, які народилися в
Україні.
А Іван Пулюй
Б Ілля Мечніков
В Володимир Вернадський
Г Сергій Корольов
Д Галілео Галілей
3. Сьогодні гривня – грошова одиниця. А що вимірювали у гривнях
у Русі-Україні?
А час Б відстань В місткість посудини Г масу Д температуру
4. Щоб виміряти розміри гороху, юннати поклали горошини у ряд на
аркуш учнівського зошита (див. малюнок 24). Визнач середній діаметр
горошин.

Ìàë. 24
А 3 мм Б 4 мм В 5 мм Г 6 мм Д 7 мм
5. Такий вигляд ми мали, коли ще не народилися на світ, і нам лише тиждень (мал. 25). Які
два сучасні пристрої знадобилися, щоб отримати
це зображення?
А комп’ютер Б мікрокамера
В бінокль
Г телескоп
Д мікроосвітлювач
ПОМІРКУЄМО РАЗОМ

Ìàë. 25.
Çàðîäîê
ëþäèíè

1. Які методи пізнання природи ви вже опанували? А які – ще ні?
2. Завдяки досягненням яких наук створені роботи, 3D-принтер, штучне
м’ясо, синоптики складають прогнози погоди, здійснена посадка космічного апарата на поверхню комети, розроблена вакцина?
3. Що можна виміряти та дослідити за допомогою сучасних мобільних
телефонів, маючи доступ до мережі інтернет? Функції яких приладів виконує мобільний телефон?
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Розділ 2
ПІЗНАЄМО БУДОВУ
РЕЧОВИН

ЩО НАС ОТОЧУЄ
Нас оточують різноманітні тіла: природні
иродні та штучні; мікроско
мікроскопічні, невидимі без збільшувальних приладів, і небесні тіла, які можна
побачити лише у телескоп. Те, що тіла та речовини такі різні, зумовлює розмаїття навколишнього світу.

1. Ùî òàêå ôіçè÷íå òіëî. Ñëîâî òіëî òè çàçâè÷àé âæèâàєø ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі, êîëè éäåòüñÿ ïðî îðãàíіçìè.
À â íàóöі ôіçè÷íèì òіëîì (àáî ïðîñòî òіëîì) íàçèâàþòü
óñå: êðàïëèíó âîäè, Çåìëþ, Ñîíöå і ïëàíåòè, áàêòåðіþ і
ñëîíà, ëþäèíó, àâòîìîáіëü, öâÿõ і íàâіòü ïîâіòðÿ ó
êіìíàòі.

1

2
1 кл
літин
инка
ин
а–1м

3

4
Ìàë. 26. Ôіçè÷íі òіëà
Опиши та порівняй пари тіл, зображені на малюнку 26:
1 – гніздо ремеза і рукавичка; 2 – бабка і гвинтокрил; 3 – паросток папороті і циклон; 4 – африканський та індійський слони.

Ôіçè÷íі òіëà ìàþòü ðіçíі õàðàêòåðèñòèêè. Õàðàêòåðèñòèêè òіë – öå îçíàêè, çà ÿêèìè âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ (ôîðìà, ðîçìіðè, îá’єì, ìàñà, òåìïåðàòóðà). Óñі òіëà
ïîäіëÿþòü íà ïðèðîäíі òà øòó÷íі (ìàë. 26). Âàæëèâîþ âåëè÷èíîþ, ùî õàðàêòåðèçóє òіëî, є îá’єì – ÷àñòèíà ïðîñòîðó,
ÿêó âîíî çàéìàє.
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2. ßê îöіíèòè ðîçìіðè òіë. Áіëüøіñòü òіë, ùî íàñ îòî÷óþòü, ìàþòü íåïðàâèëüíó ôîðìó, íàïðèêëàä, íàñіííÿ
(ìàë. 27). Äîñëіäíèêàì ïðèðîäè âàæëèâî îöіíþâàòè ðîçìіðè òіë. Çà ìàëþíêîì 27 òè áà÷èø, ùî ðîçìіð íàñіíèíè
ìàêó íå áіëüøå 1 ìì. Íàñіííÿ ãіð÷èöі ïðèáëèçíî ó 2 ðàçè
áіëüøå, òîáòî ìàє 2 ìì. Íàñіííÿ îðõіäåї ó äîâæèíó –
ìåíøå ìіëіìåòðà, à â òîâùèíó – ïðèáëèçíî äåñÿòà ÷àñòêà
ìіëіìåòðà. Öå íàéäðіáíіøå íàñіííÿ ó ïðèðîäі.
Íàéáіëüøà íàñіíèíà íà Çåìëі ó ñåéøåëüñüêîї ïàëüìè.
Íà ìàëþíêó 27 çîáðàæåíî õëîï÷èêà, ÿêèé òðèìàє íà ïëå÷і
ïëіä, óñåðåäèíі ÿêîãî є òàêà íàñіíèíà. Îöіíè її ðîçìіðè ïîðіâíÿíî ç õëîï÷èêîì.
Ç íåâåëè÷êîãî íàñіííÿ (ïðèáëèçíî ïіâ ñàíòèìåòðà çàâäîâæêè) âèðîñòàþòü ñåêâîї – íàéáіëüøі äåðåâà íà Çåìëі
çàââèøêè ïîíàä 100 ì. Íàéâèùå íà ïëàíåòі äåðåâî (ñåêâîÿ)
ìàє âëàñíó íàçâó – Ãіïåðіîí. Âèñîòà Ãіïåðіîíà – 115 ì і
61 ñì, äіàìåòð ñòîâáóðà – 4 ì 40 ñì.

а
1

б
2

3

Ìàë. 27. Ôîðìà і ðîçìіð: 1 – íàñіííÿ ãіð÷èöі (à), íàñіííÿ îðõіäåї (á), íàñіííÿ ìàêó (â); 2 – âèìіðþâàííÿ íàñіííÿ ìàêó;
3 – ïëіä ñåéøåëüñüêîї ïàëüìè
Опиши форму насіння гірчиці, орхідеї та маку; порівняй розміри насінини маку та плоду сейшельської пальми.

Âðàæàє ðіçíîìàíіòòÿ ðîçìіðіâ і ó ñâіòі æèâèõ іñòîò
(ìàë. 28). Íàéìåíøèõ ñåðåä íèõ ìîæíà ïîáà÷èòè ëèøå ó
ìіêðîñêîï. Íàéáіëüøà òâàðèíà íà Çåìëі – ñèíіé êèò – çàâäîâæêè ïîíàä 30 ì і ìàñîþ äî 150 ò.
Óñі ïðèðîäíі îá’єêòè, ÿêі є â êîñìîñі (àáî ïðèëåòіëè ç
êîñìîñó), íàçèâàþòü íåáåñíèìè òіëàìè (ìàë. 29). Ñåðåä íèõ
є і ìіêðîñêîïі÷íі ÷àñòèíêè êîñìі÷íîãî ïèëó, і ãіãàíòñüêі
ãàëàêòèêè, äî ÿêèõ íàëåæàòü ñîòíі òèñÿ÷ çіð, ñõîæèõ íà
íàøå Ñîíöå.
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Ìàë. 28. Ðîçìàїòòÿ ðîçìіðіâ ó ñâіòі òâàðèí
Оцініть розміри найвищого (жирафи) та найменшого (карликової
багатозубки) звіра суходолу. Перевірте свої оцінки за достовірними джерелами інформації (енциклопедія, інтернет).

Космічний Метеороїд
пил

Астероїд

Планета

Зоря

Галактика

Ìàë. 29. Íåáåñíі òіëà
Прочитай інформацію у Великій українській енциклопедії (ВУЕ) і
переконайся, що небесні тіла на малюнку 29 розташовані у порядку зростання розмірів (пошукові слова у GOOGLE «Астрономічний об’єкт»_ВУЕ).

3. Іç ÷îãî ñêëàäàþòüñÿ òіëà. Óñі òіëà ñêëàäàþòüñÿ ç
ðå÷îâèí. Âîäà, çàëіçî, êðåéäà, îëіÿ – ïðèêëàäè ðå÷îâèí.
Ãåëіé – öå ðå÷îâèíà, à êóëüêà, íàïîâíåíà ãåëієì, – ôіçè÷íå
òіëî. Âîäà – öå ðå÷îâèíà, à êðàïëÿ ðîñè і ñíіæèíêà – ôіçè÷íі òіëà.
Є òіëà, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ іç ñóìіøі ðå÷îâèí. Ìîëîêî,
ôàðáè, íàôòà, ґðóíò, ìåä, ìèëî, ñîêè – ñóìіøі ðå÷îâèí. Ðå÷îâèíè (àáî їõíі ñóìіøі), ç ÿêèõ âèãîòîâëÿþòü âèðîáè, íàçèâàþòü ìàòåðіàëàìè. Íàïðèêëàä, ñêëî âèãîòîâëÿþòü ç
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êâàðöîâîãî ïіñêó, âàïíà і ñîäè. Ïëàñòèê, ïîðîëîí, øêіðà,
öåìåíò, ãóìà, öåãëà, ñêëî, ïëàñòèëіí – òåæ ìàòåðіàëè.
Ðå÷îâèíà ìîæå ìàòè ñìàê àáî çàïàõ, à ìîæå áóòè áåç
ñìàêó і áåç çàïàõó; ìîæå ìàòè áëèñê, êîëіð àáî áóòè áåçáàðâíîþ і ïðîçîðîþ, ìîæå ðîç÷èíÿòèñÿ ó âîäі, áóòè òâåðäîþ, ðіäêîþ àáî ãàçóâàòîþ.
Слово «життя» з латини – віта. Звідси й назва групи речовин,
важливих для організмів – вітамінів. Більшість вітамінів ти отримуєш з їжею. Вітамін D називають «сонячним», бо він утворюється в шкірі під дією сонячних променів.

Ùîäíÿ ìè ìàєìî ñïðàâó ç ðå÷îâèíàìè і ìèìîâîëі âèâ÷àєìî òà âèêîðèñòîâóєìî їõíі âëàñòèâîñòі (ìàë. 30). Âìèâàєìîñÿ ïðîçîðîþ âîäîþ áåç çàïàõó і ñìàêó. Äîäàєìî äî îõîëîäæóâàëüíèõ íàïîїâ òâåðäèé і êðèõêèé ëіä. Ðîç÷èíÿєìî öóêîð і ñіëü – òâåðäі êðèñòàëè áіëîãî êîëüîðó ðіçíі íà ñìàê.
Çåðíà çëàêіâ, êàðòîïëÿ áàãàòі íà êðîõìàëü – áіëèé õðóñòêèé ïîðîøîê, íåðîç÷èííèé ó âîäі. Âіí ÷óäîâèé çãóùóâà÷
äëÿ êèñåëþ, à â õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі êðîõìàëü äîäàþòü
ó êåò÷óïè, ìàéîíåçè, äî ðіçíîìàíіòíèõ ñîóñіâ.

Ìàë. 30. Ðå÷îâèíè íà êóõíі

?

Якими речовинами або сумішами ти користуєшся у побуті? Опиши
їхні властивості.

Ùîá ðîçïóøèòè òіñòî, çìіøóєìî ç áîðîøíîì ñîäó і ëèìîííó êèñëîòó (àáî îöåò). Ó ñóìіøі âèäіëÿєòüñÿ âóãëåêèñëèé ãàç, ÿêèé і íàäàє ïóõêîñòі òіñòó. Âіäêðèâàєìî ïëÿøêó ç
ãàçîâàíîþ âîäîþ і ÷óєìî, ÿê âóãëåêèñëèé ãàç âèõîäèòü íàçîâíі. Âіí äîáðå ðîç÷èíÿєòüñÿ ó âîäі, íàäàє їé ïðèñìàêó і
ìàє àíòèìіêðîáíó äіþ.
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Ëèìîí ìіñòèòü ëèìîííó êèñëîòó, â ÿáëóêàõ є ÿáëó÷íà, à
êîëè ñêèñàє ìîëîêî – óòâîðþєòüñÿ ìîëî÷íà êèñëîòà. Àñêîðáіíîâà êèñëîòà (âіòàìіí Ñ) є â äîìàøíіé àïòå÷öі. Îöòîâó
êèñëîòó, ðîçáàâëåíó âîäîþ (îöåò), äîäàєìî äî ñàëàòіâ, êîíñåðâàöії і ðіçíèõ ñòðàâ. Ìóðàøèíà êèñëîòà є ó æàëêèõ âîëîñêàõ êðîïèâè. Æóðàâëèíà і áðóñíèöÿ äîáðå çáåðіãàþòüñÿ
ó ñèðîìó âèãëÿäі, áî òåæ ìіñòÿòü êèñëîòè.
Óñі êèñëîòè ìàþòü ñïіëüíó âëàñòèâіñòü – âîíè êèñëі. Äåÿêі ç íèõ äóæå їäêі і ìîæóòü ñïðè÷èíèòè îïіêè øêіðè.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ôіçè÷íå òіëî – öå áóäü-ÿêèé ïðåäìåò ÷è îðãàíіçì,
ÿêèé âèâ÷àє íàóêà.
Ôіçè÷íі òіëà âіäðіçíÿþòüñÿ çà ôîðìîþ, ðîçìіðàìè, ìàñîþ, òåìïåðàòóðîþ, îá’єìîì. Îá’єì – öå ÷àñòèíà ïðîñòîðó,
ÿêó çàéìàє òіëî.
Òå, іç ÷îãî ñêëàäàþòüñÿ òіëà, íàçèâàþòü ðå÷îâèíîþ.
Ðå÷îâèíè ìàþòü ðіçíі âëàñòèâîñòі.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Наведи приклади тіл з однакової речовини (матеріалів), але різної форми; однакової форми, але з різних речовин (матеріалів).
2. Запропонуй спосіб оцінити розміри свого домашнього улюбленця,
безболісний і комфортний для тварини.
3. Об’єднайтеся у пари. По черзі задумуйте і відгадуйте фізичне
тіло. Опишіть його характеристики та властивості речовини, з якої воно
складається.
4. Наведи приклади отруйних, вибухонебезпечних, легкозаймистих
та їдких речовин. Довідайся, як маркують етикетки, паковання, контейнери, що містять такі речовини. Чи є такі знаки на хімічних засобах у
тебе вдома?
НАУКОВІ ЗАБАВИ

Солодкий окомір. Знайдіть лінійку завдовжки 50 см і цукерки в
обгортках. Оцініть по черзі, скільки цукерок може поміститися в ряд
уздовж лінійки. Запишіть гіпотезу кожного, а потім перевірте, у кого
найкращий окомір.
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ІЗ ЧОГО
ВСЕ СКЛАДАЄТЬСЯ
Усі р
речовини складаються з атомів і молекул
молекул.
у Ми не бачимо їх
їх, бо
вони дуже дрібні. Їхнє розташування, рух і взаємодія визначають, у
якому стані перебуває речовина – твердому, рідкому чи газуватому.

1. Äîêè ìîæíà äðîáèòè ðå÷îâèíó. Áóäü-ÿêå òіëî ñêëàäàєòüñÿ ç ÷àñòèí. Êðåéäà êðèøèòüñÿ íà äðіáíåíüêі øìàòî÷êè, êîëè ìè ïèøåìî íà äîøöі, à îëіâåöü – êîëè ïèøåìî
íà ïàïåðі. Íàçâà òåìè íàøîãî óðîêó ñêëàäàєòüñÿ ç 20 áóêâ,
à îëіâåöü – ç ãðèôåëüíîãî ñòðèæíÿ і äâîõ ñêëåєíèõ ìіæ
ñîáîþ äåðåâ’ÿíèõ ïîëîâèíîê. À ùî є íàéìåíøîþ ÷àñòèíêîþ
ãðèôåëüíîãî ñòðèæíÿ ÷è ïàïåðó?
Ó÷åíі äîâåëè, ùî âñі ïðåäìåòè, óñі îðãàíіçìè (і ìè ç
âàìè), íàøà Çåìëÿ і âñі îá’єêòè â êîñìîñі ñêëàäàþòüñÿ ç
íàéäðіáíіøèõ ÷àñòèíîê ðå÷îâèíè. Òіëà çäàþòüñÿ íàì ñóöіëüíèìè ëèøå òîìó, ùî ìè íå áà÷èìî öèõ ÷àñòèíîê, âîíè
äóæå ìàëåñåíüêі. Ñòіíà, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç îêðåìèõ öåãëèí,
çäàëÿ òåæ çäàєòüñÿ íàì ñóöіëüíîþ (ìàë. 31).

Ìàë. 31. Óñі òіëà ñêëàäàþòüñÿ
іç ÷àñòèíîê, íà÷å ñòіíà іç öåãëèíîê

Ìàë. 32. Êàäð ç ôіëüìó
«Õëîï÷èê òà éîãî àòîì»

×àñòèíêè îäíієї і òієї æ ðå÷îâèíè îäíàêîâі. ×àñòèíêè
êèñíþ, âóãëåêèñëîãî ãàçó, âîäè, êóõîííîї ñîëі âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ áóäîâîþ òà ðîçìіðàìè.
Íàéäðіáíіøà ÷àñòèíêà ðå÷îâèíè – ìîëåêóëà (ç ëàòèíè –
«ìàëåíüêà ìàñà»). Ìîëåêóëè ñêëàäàþòüñÿ ç àòîìіâ.
2. ×è ìîæíà ïîáà÷èòè àòîìè òà ìîëåêóëè. Ìîëåêóëè
é àòîìè íå âèäíî íàâіòü ó íàéñèëüíіøèé îïòè÷íèé ìіêðî-
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ñêîï. Àëå çà äîïîìîãîþ ñêàíóâàëüíîãî òóíåëüíîãî ìіêðîñêîïà ìîæíà ðîçðіçíÿòè і ïåðåìіùóâàòè àòîìè. Íà êàäðі
íàéìåíøîãî ó ñâіòі àíіìàöіéíîãî ôіëüìó «Õëîï÷èê òà éîãî
àòîì» (ìàë. 32) ñâіòëі öÿòî÷êè – îêðåìі àòîìè. Ôіëüì óâіéøîâ äî «Êíèãè ðåêîðäіâ Ãіííåñà», àäæå âñåðåäèíі ëþäñüêîї
âîëîñèíè âìіñòèëèñÿ á 1000 éîãî êàäðіâ.
Якби розміри атома збільшити до однієї десятої частки міліметра
(тоді ми б його побачили), то піщинка перетворилася б на 110-метрову скелю, мураха збільшилася б до розмірів океанського лайнера, а зріст людини становив би 1700 км.

3. ßê çìîäåëþâàòè àòîìè òà ìîëåêóëè. Íàéïðîñòіøå
âèãîòîâèòè êóëåñòðèæíåâó ìîäåëü ìîëåêóë, ç’єäíàâøè
êóëüêè-àòîìè ç ïëàñòèëіíó ñіðíè÷êàìè, òðóáî÷êàìè àáî ïàëè÷êàìè (ìàë. 33). Îäíàê òàêі ìîäåëі ìàþòü íåäîëіê: ñêëàäàєòüñÿ ïîìèëêîâå âðàæåííÿ, ùî àòîìè ó ìîëåêóëі äàëåêî
îäíå âіä îäíîãî, à ïðîñòіð ìіæ íèìè íå çàïîâíåíèé. Íàñïðàâäі æ àòîìè â ìîëåêóëàõ ùіëüíî ïðèëÿãàþòü îäíå äî
îäíîãî. Öå äîáðå âіäîáðàæåíî ó íàïіâñôåðè÷íіé ìîäåëі ìîëåêóë (ìàë. 33).
Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ðå÷îâèí ñêëàäàєòüñÿ ç ìîëåêóë.
Ìîëåêóëè ìîæóòü áóòè äâîàòîìíі, òðèàòîìíі òà áàãàòîàòîìíі.
Моделі
атомів

Моделі молекул
(кулестрижневі)

1
3

Моделі молекул
(напівсферичні)

2
4

6
5
Ìàë. 33. Ìîäåëі ìîëåêóë: äâîàòîìíі: 1 – êèñíþ, 2 – àçîòó,
3 – âîäíþ; òðèàòîìíі: 4 – âóãëåêèñëîãî ãàçó, 5 – îçîíó, 6 – âîäè
Зробіть моделі молекул з пластиліну. З яких ще матеріалів можна
їх виготовити?
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4. ×èì âіäðіçíÿþòüñÿ òâåðäі òіëà, ðіäèíè і ãàçè. Óñі
ðå÷îâèíè ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó òðüîõ àãðåãàòíèõ ñòàíàõ –
òâåðäîìó, ðіäêîìó òà ãàçóâàòîìó.

1

2

3

Ìàë. 34. Ìîäåëі ðîçòàøóâàííÿ ÷àñòèíîê: 1 – ó òâåðäèõ òіëàõ,
2 – ó ðіäèíàõ, 3 – ó ãàçàõ

Ó òâåðäèõ òіëàõ ÷àñòèíêè ðå÷îâèíè ðîçòàøîâàíі âïîðÿäêîâàíî і äóæå ùіëüíî. Âîíè ñèëüíî ïðèòÿãóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ і ìîæóòü ëèøå ëåãåíüêî êîëèâàòèñÿ, íå çìіíþþ÷è ñâîãî
ïîëîæåííÿ (ìàë. 34, 1).
3
2
1

Ìàë. 35. Àãðåãàòíі ñòàíè âîäè: 1 – òâåðäèé, 2 – ðіäêèé,
3 – ãàçóâàòèé. Çâåðíè óâàãó, ùî âîäÿíà ïàðà є і íàä ïîâåðõíåþ
ðіäèíè, і â áóëüáàøêàõ ïîâіòðÿ

Ó ðіäèíàõ ÷àñòèíêè ðå÷îâèíè òåæ ðîçòàøîâàíі áëèçüêî
îäíà äî îäíîї. Àëå ñèëè ïðèòÿãàííÿ ìіæ íèìè ñëàáøі, і
âîíè ìîæóòü âіëüíіøå ðóõàòèñÿ, ÷àñ âіä ÷àñó çìіíþþ÷è ñâîє
ïîëîæåííÿ (ìàë. 34, 2).
Ó ãàçàõ ÷àñòèíêè ðå÷îâèíè ðóõàþòüñÿ âіëüíî, âіäñòàíі
ìіæ íèìè âåëèêі, âîíè ÷àñ âіä ÷àñó çіøòîâõóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ і ñòіíêàìè ïîñóäó (ìàë. 34, 3). Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 35 і
ïîðіâíÿé ðîçòàøóâàííÿ ÷àñòèíîê ó òðüîõ ñòàíàõ ðå÷îâèíè.
За високих температур атоми і молекули речовини розпадаються
на елементарні частинки – електрони, нейтрони і протони. Так
утворюється плазма – четвертий агрегатний стан речовини. Зорі й
тіла міжзоряного простору перебувають у стані плазми. Плазма – найпоширеніший стан речовини у Всесвіті.

Àãðåãàòíèé ñòàí ðå÷îâèíè ìîæå çìіíþâàòèñÿ (ìàë. 36).
Ïіä ÷àñ íàãðіâàííÿ òâåðäі òіëà ïëàâëÿòüñÿ, ïіä ÷àñ îõîëî-
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äæåííÿ ðіäèíè òâåðäíóòü, à ãàçè (ïàðà) êîíäåíñóþòüñÿ. Âèïàðîâóâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ çà áóäü-ÿêèõ òåìïåðàòóð.
Поясни, як відбуваються явища, зображені на малюнку 36.
Під час нагрівання
Т
Р = плавлення

Під час охолодження
Р
Т = тверднення

2

1
За будь-яких температур
Р
Г = випаровування

Під час охолодження
Г
Р = конденсація

4

3

Ìàë. 36. Çìіíà àãðåãàòíèõ ñòàíіâ: T – òâåðäå òіëî, Ð – ðіäèíà,
Ã – ãàç (ïàðà)
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Óñі ðå÷îâèíè, íåçàëåæíî âіä àãðåãàòíîãî ñòàíó, ñêëàäàþòüñÿ ç íàéäðіáíіøèõ, íåâèäèìèõ îêó ÷àñòèíîê.
Ìîëåêóëà – íàéäðіáíіøà ÷àñòèíêà ðå÷îâèíè.
Ó òâåðäèõ òіëàõ ÷àñòèíêè ðîçòàøîâàíі äóæå ùіëüíî,
ñèëüíî ïðèòÿãóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ, êîëèâàþòüñÿ, íå çìіíþþ÷è ïîëîæåííÿ.
Ó ðіäèíàõ ÷àñòèíêè ðîçòàøîâàíі ùіëüíî, àëå äàëі,
íіæ ó òâåðäèõ òіëàõ. Ñëàáøå ïðèòÿãóþòüñÿ і ìîæóòü çìіíþâàòè ñâîє ïîëîæåííÿ.
Ó ãàçàõ ÷àñòèíêè ðîçòàøîâàíі íà âåëèêèõ âіäñòàíÿõ,
ñëàáî ïðèòÿãàþòüñÿ, ðóõàþòüñÿ øâèäêî і â óñіõ íàïðÿìêàõ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Порівняй тверді тіла і рідини, рідини і гази. Що спільного та відмінного у їхній будові та властивостях?
2. Наведи по три приклади речовин у твердому, рідкому та газуватому станах.
3. З дозволу батьків проведи експерименти за малюнком 36.
4. Дістань з холодильника пляшку води і залиш на деякий час у теплій кімнаті. Чому вона вкрилася краплинками?
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ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ
У ТВЕРДИХ ТІЛ
Лід і цегла крихкі, гума пружна, дріт міцний.
і
й А
Але всіі вони мають
власну форму і зберігають об’єм. Це тому, що частинки речовини у
твердих тілах щільно упаковані і сильно притягуються між собою.

1. ×îìó òâåðäі òіëà çáåðіãàþòü ôîðìó òà îá’єì. Òâåðäі
òіëà ìàþòü âëàñíó ôîðìó (ìàë. 37), áî ÷àñòèíêè, ç ÿêèõ
âîíè ñêëàäàþòüñÿ, ñèëüíî ïðèòÿãóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ.
Âîíè íå ìîæóòü âіëüíî ïåðåìіùàòèñÿ, ëèøå êîëèâàþòüñÿ
(ìàë. 38).

Ìàë. 37. Òâåðäі òіëà

?

Із чого складаються ці тіла? Опиши їхні властивості.

Ôîðìà òâåðäèõ òіë çáåðіãàєòüñÿ çà
óìîâè, ùî íåìàє çîâíіøíіõ âïëèâіâ. Íàïðèêëàä, ïàïіð ìîæíà ðîçіðâàòè, íàìî÷èòè, ñïàëèòè, ãëèíó – çіì’ÿòè, à ìіäíèé äðіò ñêðóòèòè ó êëóáîê.
Подивись відео за QR-кодом
та озвуч його 

Ìàë. 38. Ìîäåëü
òâåðäîãî òіëà

Ùå îäíà îñîáëèâіñòü òâåðäèõ òіë – íåñòèñëèâіñòü. Ñïðîáóéòå ñòèñíóòè øìàòîê äåðåâà àáî ìåòàëó, і âіä÷óєòå îïіð
òіëà. Ìîëåêóëè ó òâåðäèõ òіëàõ ðîçòàøîâàíі òàê ùіëüíî, ùî
çáëèçèòè їõ çâè÷àéíèìè çóñèëëÿìè íå âäàñòüñÿ. Òîìó òâåðäі
òіëà çáåðіãàþòü îá’єì.
Виконай дослід і переконайся, що тверді тіла зберігають об’єм.
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1. Познач фломастером рівень води у посудині.
2. Опусти шматок пластиліну в посудину. Зроби помітку нового рівня води.
3. Обережно вийми пластилін з води за допомогою
палички. Спостерігай за зміною рівня води.
4. Зміни форму пластиліну та опусти у воду.
5. Знову познач рівень води іншим кольором.
Хоч як щільно упаковані частинки у твердих тілах, між ними є проміжки. Під час випробування апаратури для космічних кораблів
з’ясувалося, що газ проникає крізь товщу металу, якщо його попередньо не прокатати і відкувати.

2. ßêі ìåõàíі÷íі âëàñòèâîñòі ìàþòü òâåðäі òіëà. Ç äîñâіäó òè çíàєø, ùî òâåðäі òіëà ÷èíÿòü îïіð, ÿêùî íàìàãàòèñÿ çìіíèòè їõíþ ôîðìó àáî çðóéíóâàòè. Âîíè ìіöíі.
Àëå íå çàâæäè ìîæíà ïîêëàäàòèñÿ ëèøå íà ìіöíіñòü.
Ùî òâåðäіøà äåòàëü і ïîâіëüíіøå çíîøóєòüñÿ, òî âîíà äîâãîâі÷íіøà. Є ñïåöіàëüíà øêàëà, çà ÿêîþ ïîðіâíþþòü òâåðäіñòü (ìàë. 39). Çà öієþ øêàëîþ íàéòâåðäіøèé – àëìàç, à
íàéì’ÿêіøèé – òàëüê. Òè ìîæåø ñàìîòóæêè ïîðіâíÿòè
òâåðäіñòü áóäü-ÿêèõ ìàòåðіàëіâ: òâåðäіøèé çàëèøàє íà
ì’ÿêøîìó ïîäðÿïèíó. Íàïðèêëàä, çàëіçî çàëèøàє ïîäðÿïèíó íà ìіäі, àëå ìіäü íå ïîäðÿïàє çàëіçî. Îòæå, çàëіçî òâåðäіøå, íіæ ìіäü. Ìіäü ïîäðÿïàє ñðіáëî, àëå é ñðіáëî ïîäðÿïàє
ìіäü. Їõíÿ òâåðäіñòü ïðèáëèçíî îäíàêîâà. Òâіé íіãîòü çàëèøàє ïîäðÿïèíó íà ãіïñі, à ñòàëåâå ëåçî íîæèêà ïîäðÿïàє
ñêëî.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А Тальк Гіпс Каль- Флю- Апа- Орто- Кварц Топаз Корунд Ал
маз
клаз
цит орит тит

твердий

м’який

Ìàë. 39. Øêàëà òâåðäîñòі
Підбери декілька твердих тіл і запропонуй свою шкалу твердості.

Âèðîáè ç ïëàñòèëіíó, ìîêðîї ãëèíè, òåïëèé áäæîëèíèé
âіñê – ïëàñòè÷íі. Íå äîêëàäàþ÷è âåëèêèõ çóñèëü, òè ìî-
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æåø çìіíþâàòè їõíþ ôîðìó і âîíà íå âіäíîâëþєòüñÿ. Ñâèíåöü – ïëàñòè÷íèé ìåòàë.
Âîäíî÷àñ ãóìà, ïðóæèíêà â ðó÷öі, åñïàíäåð ìàþòü
ïðóæíі âëàñòèâîñòі і âіäíîâëþþòü ñâîþ ôîðìó. Є ðå÷і, ç
ÿêèìè òðåáà ïîâîäèòèñÿ äóæå îáåðåæíî. Ñêëÿíêà, ôàðôîðîâà ÷àøêà, êðåéäà, êàìіíü – êðèõêі.
Òâåðäіñòü, ìіöíіñòü, ïðóæíіñòü, êðèõêіñòü, ïëàñòè÷íіñòü – ìåõàíі÷íі âëàñòèâîñòі òіë.
Гума із часом старіє. Під дією кисню, що є у повітрі, вона стає або
пластичною, або крихкою. Пластичні тіла теж змінюють свої властивості від температури і з часом.

Òâåðäі òіëà ìîæóòü áóòè êðèñòàëі÷íèìè òà àìîðôíèìè
(ìàë. 40). І â òèõ, і â іíøèõ ÷àñòèíêè ðîçìіùåíі äóæå
ùіëüíî. Àëå ó êðèñòàëàõ âîíè âïîðÿäêîâàíі, à â àìîðôíèõ
òіëàõ ðîçòàøîâàíі õàîòè÷íî. Ìåòàëè, êóõîííà ñіëü, ëіä, àëìàç – êðèñòàëі÷íі òіëà. Ñìîëà, ãóìà, ñêëî, ÿíòàð – àìîðôíі.

Ìàë. 40. Àìîðôíі òà êðèñòàëі÷íі òіëà: 1 – áóðøòèí,
2 – êâàðö, 3 – ëіä

?

Порівняй бурштин і кварц. Чим ззовні схожі кварц і лід? Чим відрізняються їхні властивості?

3. Ùî òàêå ìàãíіòíі âëàñòèâîñòі. Äåÿêі òâåðäі òіëà, íàïðèêëàä іç ñòàëі, çàëіçà, íіêåëþ ÷è êîáàëüòó, ìàþòü ìàãíіòíі âëàñòèâîñòі. Òàêі òіëà ïðèòÿãóє ìàãíіò (ìàë. 41). Îäíàê
áіëüøіñòü ðå÷îâèí íå ìàє ìàãíіòíèõ âëàñòèâîñòåé. Ñåðåä
íèõ – àëþìіíіé, ìіäü, äåðåâî,
ñêëî, ãóìà.
Êîæåí ìàãíіò ìàє äâà ïîëþñè
– ïіâíі÷íèé N òà ïіâäåíÌàë. 41. Ìàãíіòíі
íèé S. Ìàãíіòè ïðèòÿãóþòüñÿ
âëàñòèâîñòі òіë
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ìіæ ñîáîþ ðіçíîéìåííèìè ïîëþñàìè і âіäøòîâõóþòüñÿ îäíîéìåííèìè (ìàë. 42). Ìàãíіòè є ðіçíîї ôîðìè: ïіäêîâîïîäіáíі, øòàáîâі, êіëüöåïîäіáíі.
ßêùî ìàãíіò ðîçðіçàòè íàâïіë, êîæíà ÷àñòèíà çíîâó ìàòèìå ïіâíі÷íèé òà ïіâäåííèé ïîëþñè. ßê òàêå ìîæå áóòè?
Ðі÷ ó òіì, ùî íàìàãíі÷åíі òіëà ñêëàäàþòüñÿ ç ìіëüÿðäіâ äðіáíåñåíüêèõ ìàãíіòèêіâ ìіêðîñêîïі÷íèõ ðîçìіðіâ. Íàâіòü
ÿêùî їõ ïîäðіáíèòè íà îøóðêè, êîæíèé øìàòî÷îê áóäå ìàëåíüêèì ìàãíіòèêîì.

Ìàë. 42. Êîæåí ìàãíіò ìàє äâà ïîëþñè – ïіâíі÷íèé N
і ïіâäåííèé S
Скільки скріпок підійме твій магніт?
На малюнку 43 зображено давній
китайський компас. Якщо штовхнути
ложку, вона починає обертатися.
Після того, як вона заспокоюється, держак
показує на південь. Форму компаса
вибрано не випадково. На думку давніх
китайців, вона нагадувала сузір’я, яке вони
називали Небесним ковшем. А як ми називаємо це сузір’я?

Ìàë. 43. Êèòàéñüêèé
êîìïàñ ó âèãëÿäі
êîâøèêà ç ìàãíåòèòó.
Ïðèáëèçíî 2600 ðîêіâ
äî íàøîї åðè

4. ßê âèêîðèñòîâóþòü âëàñòèâîñòі òâåðäèõ òіë. Äîáèðàþ÷è ðå÷îâèíè äëÿ âèðîáіâ, âðàõîâóþòü їõíі âëàñòèâîñòі. Äëÿ ðåñîð
òà àìîðòèçàòîðіâ àâòîìîáіëÿ âàæëèâі ïðóæíі âëàñòèâîñòі.
Ç ïðóæíèõ ìàòåðіàëіâ âèãîòîâëÿþòü òàêîæ ñïîðòèâíèé іíâåíòàð, ïіäîøâè êðîñіâîê, øåñòè äëÿ ñòðèáêіâ ó âèñîòó,
ëèæі.
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Âåëîñèïåäíі ðàìè ìàþòü áóòè ìіöíèìè òà íàäіéíèìè,
òîìó їõ âèãîòîâëÿþòü ç òâåðäèõ ñîðòіâ ñòàëі àáî äþðàëþ.
Áåòîí, ç ÿêîãî çâîäÿòü áóäèíêè, òâåðäèé, àëå êðèõêèé,
òîìó â ñòіíàõ òà ñòåëі ìîæíà ñâåðäëèòè îòâîðè. Êðèõêіñòü
çåðåí ïåðöþ, ãâîçäèêè (âèñóøåíі áðóíüêè ãâîçäè÷íîãî äåðåâà), êàì’ÿíîї ñîëі ÷è ðàôіíîâàíîãî öóêðó âèêîðèñòîâóєìî, êîëè ðîçìåëþєìî їõ ìëèíêîì ó ïîðîøîê. Òâåðäèé, àëå
êðèõêèé øìàòîê ãðàíіòó ïіä óäàðàìè ìîëîòêà і çóáèëà â
ðóêàõ ìàéñòðà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ñêóëüïòóðó.
Ïëàñòè÷íà áëÿõà äîáðå âèãèíàєòüñÿ, ç íåї ôîðìóþòü
êîðïóñè àâòîìîáіëіâ. Äðіò âèãèíàþòü і âèãîòîâëÿþòü ç íüîãî
øïèëüêè, êàíöåëÿðñüêі ñêðіïêè, ñіòêè äëÿ îãîðîæі.
Çà äîïîìîãîþ ìàãíіòíîї ñòðіëêè êîìïàñà ìîæíà âèçíà÷èòè íàïðÿìîê íà ïіâíі÷. Ìàãíіòè ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü,
ùîá çіáðàòè äðіáíі ñòàëåâі ÷è çàëіçíі ïðåäìåòè. Їõ âñòàíîâëþþòü ó øàôàõ, ùîá çàêðèâàòè äâåðöі, ó ìîðîçèëüíèõ êàìåðàõ, ÿêі ìàþòü ùіëüíî çàêðèâàòèñÿ, â іãðàøêàõ òà êîíñòðóêòîðàõ.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Òâåðäі òіëà ìàþòü âëàñíó ôîðìó і çáåðіãàþòü îá’єì.
Ïëàñòè÷íі òіëà çìіíþþòü ôîðìó і íå âіäíîâëþþòü її;
êðèõêі ëåãêî ðóéíóþòüñÿ; ïðóæíі çìіíþþòü ôîðìó, àëå ïîòіì âіäíîâëþþòü її.
Ìàãíіòè ìàþòü äâà ïîëþñè – ïіâíі÷íèé òà ïіâäåííèé.
Âîíè ïðèòÿãóþòü ïðåäìåòè çі ñòàëі, çàëіçà, êîáàëüòó.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Поясни, чому тверді тіла мають власну форму і зберігають об’єм.
2. Наведи 2–3 приклади твердих, пружних, пластичних і крихких тіл.
3. Завдяки яким властивостям нитка зшиває тканину? Добувають
вугілля? Ріжуть алмазним різцем скло?
4. Кусок туалетного мила має прямокутну форму. За тиждень усі
його розміри зменшилися вдвічі. На скільки ще днів вистачить мила,
якщо продовжувати його змилювати з такою ж швидкістю?
НАУКОВІ ЗАБАВИ

Правда чи ні? Якщо поставити один на одного всі кубічні сантиметри, які містяться в одному кубічному метрі, то стовпчик буде вищий, ніж Говерла.

38

ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ
У РІДИН
На відміну від твердих тіл, частинки, з яких складаються
д
рідини,
ід
вільніше рухаються і не так сильно притягаються між собою. Тому
рідини текучі і їх можна переливати з однієї посудини в іншу.

1. ×îìó ðіäèíè çáåðіãàþòü
îá’єì, àëå íå ìàþòü âëàñíîї
ôîðìè. Øìàòîê ëüîäó ó
ñêëÿíöі çáåðіãàє ôîðìó, àëå
êîëè ëіä ðîçòàíå, âîäà, ÿêà
óòâîðèëàñÿ ç íüîãî, íàáóâàє
ôîðìè ñêëÿíêè. ßêùî її ïåðåëèòè â іíøó ïîñóäèíó, ôîðìà
çìіíèòüñÿ, àëå îá’єì áóäå òîé
ñàìèé (ìàë. 44). ×îìó òàê
âіäáóâàєòüñÿ?
Порівняй лід і воду, яка утворилася, коли він розтанув.

Ìàë. 44. Ðіäèíà íàáóâàє
ôîðìè ïîñóäèíè,
àëå çáåðіãàє îá’єì

×àñòèíêè ó ðіäèíàõ ðóõàþòüñÿ âіëüíіøå, íіæ ó òâåðäèõ
òіëàõ, ÷àñ âіä ÷àñó çìіíþþòü ñâîє ïîëîæåííÿ («ïåðåñêàêóþòü» ç ìіñöÿ íà ìіñöå). Òîìó ðіäèíè òåêó÷і, íå ìàþòü âëàñíîї ôîðìè, à íàáóâàþòü ôîðìè ïîñóäèíè, â ÿêó їõ íàëèâàþòü. Ïðèòÿãàííÿ ìіæ ÷àñòèíêàìè ðіäèíè ìåíøå, íіæ ó
òâåðäèõ òіëàõ, àëå çíà÷íå. Òîìó ðіäèíè
çáåðіãàþòü îá’єì.
Ó ðіäèíàõ, ÿê і ó òâåðäèõ òіëàõ, ÷àñòèíêè ùіëüíî ïðèëÿãàþòü îäíà äî îäíîї
(ìàë. 45). Òîìó ðіäèíè ìàéæå íåñòèñëèâі.
Подивись відео за QR-кодом
та озвуч його 

Ìàë. 45. Ìîäåëü
ðîçòàøóâàííÿ
ìîëåêóë ó ðіäèíі

2. Ùî âіäáóâàєòüñÿ, êîëè çìіøóþòüñÿ äâі ðіäèíè. Ó
ïîñóäèíó ç âîäîþ àêóðàòíî äîäàìî êîëüîðîâó òóø (äðіáêó
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àêâàðåëüíîї ôàðáè). Іç ÷àñîì îáèäâі ðіäèíè ïåðåìіøàþòüñÿ.
Ìіæ ìîëåêóëàìè îáîõ ðіäèí є ïðîìіæêè. Ìîëåêóëè ðóõàþòüñÿ. Óíàñëіäîê ðóõó ìîëåêóëè îäíієї ðіäèíè ïðîíèêàþòü
ó ïðîìіæêè ìіæ ìîëåêóëàìè іíøîї (ìàë. 46, 47). Òàêå
ÿâèùå íàçèâàþòü äèôóçієþ.
Äèôóçіÿ – ñàìîâіëüíå ïåðåìіøóâàííÿ ðå÷îâèí óíàñëіäîê âçàєìíîãî ïðîíèêíåííÿ ÷àñòèíîê îäíієї ðå÷îâèíè â
іíøó.

Ìàë. 46. Äèôóçіÿ òâåðäîãî òіëà і ðіäèíè

Ìàë. 47. Ìîäåëü ÿâèùà äèôóçії
Подивися відео за QR-кодом та озвуч його 

ßâèùå äèôóçії є âàæëèâèì äëÿ æèòòєäіÿëüíîñòі ðîñëèí,
òâàðèí і ëþäèíè. Çàâäÿêè äèôóçії âіäáóâàєòüñÿ äèõàííÿ òà
æèâëåííÿ îðãàíіçìіâ, ïîãëèíàííÿ âóãëåêèñëîãî ãàçó é âèäіëåííÿ ðîñëèíàìè ïîòðіáíîãî äëÿ äèõàííÿ ëþäèíè êèñíþ,
ïîñòà÷àííÿ ïðèðîäíèõ âîäîéì êèñíåì.
Ùî âèùà òåìïåðàòóðà, òî øâèäøå âіäáóâàєòüñÿ äèôóçіÿ.
Öå òîìó, ùî çà âèùîї òåìïåðàòóðè ìîëåêóëè ðå÷îâèí ðóõàþòüñÿ øâèäøå. Íå âñі ðіäèíè çìіøóþòüñÿ.
Ïåðåêîíàéñÿ ó öüîìó íà äîñëіäі: ñïðîáóé ïåðåìіøàòè
îëіþ і âîäó.
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Огірки просолюються в Борщ наступного дня Кулька, наповнена погарячій воді швидше, ще смачніший.
вітрям, через деякий
ніж у холодній.
час здувається.

За допомогою аерозолю можна надати
речі ексклюзивного вигляду.

Тварини у водоймах
дихають. Кисень проникає у водойми разом
з повітрям.

Солодко-кислуватий
запах мандаринки розповсюдився у приміщенні.

Ìàë. 48. Äèôóçіÿ ó ïîáóòі òà ïðèðîäі
Опишіть явища дифузії на прикладах, наведених на малюнку 48.

3. ßê âіäáóâàєòüñÿ âèïàðîâóâàííÿ. Ìè íå áà÷èìî ìîëåêóë, àëå ùîäíÿ ñïîñòåðіãàєìî ÿâèùà, ÿêі ïіäòâåðäæóþòü,
ùî âñі òіëà ñêëàäàþòüñÿ ç íàéäðіáíіøèõ ÷àñòèíîê, ÿêі
áåçïåðåðâíî ðóõàþòüñÿ. Îäíå ç òàêèõ ÿâèù – äèôóçіÿ, ùå
îäíå – âèïàðîâóâàííÿ. Ç âіëüíîї ïîâåðõíі ðіäèíè ïîñòіéíî
âіäáóâàєòüñÿ âèïàðîâóâàííÿ. Íàéøâèäøі ÷àñòèíêè âіäðèâàþòüñÿ âіä ïîâåðõíі і ïîêèäàþòü ðіäèíó. Ðіäèíà ïåðåõîäèòü
ç
ðіäêîãî
ñòàíó
â
ãàçóâàòèé.
Ùî áіëüøà ïëîùà âіëüíîї ïîâåðõíі, òî øâèäøå âèïàðîâóєòüñÿ
ðіäèíà. Âîäà ç âîäîéì âèïàðîâóєòüñÿ øâèäøå ó âіòðÿíó ïîãîäó òà
çà âèùîї òåìïåðàòóðè.

?

З якої посудини (мал. 49) рідина
випарується
швидше?
Чому?
Об’єм води в обох посудинах однаковий.

Ìàë. 49. Ìîäåëü ÿâèùà
âèïàðîâóâàííÿ
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Ðіäèíè âèïàðîâóþòüñÿ ç ðіçíîþ øâèäêіñòþ. Ñïèðò âèïàðîâóєòüñÿ øâèäøå, íіæ âîäà, à âîäà øâèäøå, íіæ îëіÿ.
Øâèäêî âèïàðîâóєòüñÿ àöåòîí, ïàðè ÿêîãî є îòðóéíèìè.
Áåíçèí òåæ є ëåòêîþ ñïîëóêîþ, à éîãî ïàðè – ëåãêîçàéìèñòі. Ç òàêèìè ðіäèíàìè òðåáà ïîâîäèòèñÿ îáåðåæíî.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ðіäèíè íå ìàþòü âëàñíîї ôîðìè, à íàáóâàþòü ôîðìè
ïîñóäèíè, ó ÿêó їõ íàëèâàþòü.
Áіëüøіñòü ðіäèí çáåðіãàþòü ñâіé îá’єì òà є íåñòèñëèâèìè.
Äèôóçіÿ – öå ñàìîâіëüíå ïåðåìіøóâàííÿ äâîõ ðå÷îâèí
óíàñëіäîê ðóõó ÷àñòèíîê, ç ÿêèõ âîíè ñêëàäàþòüñÿ. Ùî
âèùà òåìïåðàòóðà, òî áіëüøà øâèäêіñòü äèôóçії.
Âèïàðîâóâàííÿ – öå ïåðåõіä ðå÷îâèíè ç ðіäêîãî ñòàíó
â ãàçóâàòèé. Øâèäêіñòü âèïàðîâóâàííÿ ó ðіäèí ðіçíà. Âîíà
òàêîæ çàëåæèòü âіä òåìïåðàòóðè і âіëüíîї ïîâåðõíі ðіäèíè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Розкажи про будову рідин.
2. Порівняй властивості води і спирту, олії та бензину.
3. Обґрунтуй, чому дифузія і випаровування відбуваються швидше
за вищої температури.
4. Підсолоджуючи чай, ми розмішуємо його ложечкою. Навіщо?
Адже завдяки дифузії цей процес відбудеться самовільно.
5. Уяви, що у тебе є дві команди гравців: у синіх і зелених футболках. Поясни їм, як вони повинні рухатися, щоб змоделювати явище дифузії.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
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Ходи конем, починаючи з порожньої клітинки, і
прочитай три наукові терміни та прізвище давньогрецького ученого, які тут зашифровані.
Остання буква попереднього слова є першою
буквою наступного.
1. Частинка, з якої складаються молекули.
2. Найменша частинка речовини.
3. Він сказав: «Еврика!»
4. Явище самовільного перемішування речовин.

ЧОМУ ВОДА –
НАЙДИВОВИЖНІША
РІДИНА НА ЗЕМЛІ
З усіх рідин на Землі вода – єдина рідина,
на яка за температур
температур, при
придатних для життя, перебуває відразу в трьох станах – твердому,
рідкому та газуватому. Ця її особливість забезпечує колообіг води у
природі.

1. ×îìó âîäà òàêà âàæëèâà. Òè âæå çíàєø, ùî ÷èñòà
âîäà – ïðîçîðà і íå ìàє àíі çàïàõó, àíі ñìàêó. Àëå òàêà
âîäà є õіáà ùî ó ëàáîðàòîðіÿõ ó÷åíèõ. Ó ïðèðîäі âîäà àêòèâíî âáèðàє â ñåáå, ðîç÷èíÿє ó ñîáі і ñàìà ïðîíèêàє ìàéæå
óñþäè. Òðè ÷âåðòі ïëàíåòè âêðèòî âîäîþ: îêåàíè, ìîðÿ,
îçåðà, ðі÷êè, ñòðóìêè, áîëîòà, à íàä ïëàíåòîþ ïëèâóòü
õìàðè – ñêîïèùå âîäÿíîї ïàðè, êðàïëèíîê âîäè і êðèñòàëèêіâ ëüîäó. Âîäà є ó ïîâіòðі, ÿêèì ìè äèõàєìî, à íàéáіëüøі çàïàñè ïðіñíîї âîäè íà Çåìëі çàìîðîæåíі ó ëüîäîâèêàõ і âåëåòåíñüêèõ àéñáåðãàõ. Ìè ñàìі çíà÷íîþ ìіðîþ
ñêëàäàєìîñÿ ç âîäè. Áåç âîäè íåìîæëèâå æèòòÿ (ìàë. 50),
àäæå âîíà:
âõîäèòü äî ñêëàäó îðãàíіçìіâ;
ðîç÷èíÿє ïîòðіáíі äëÿ æèòòÿ і âèâîäèòü øêіäëèâі äëÿ
îðãàíіçìó ðå÷îâèíè;
îõîëîäæóє îðãàíіçìè;
ñåðåäîâèùå іñíóâàííÿ áàãàòüîõ òâàðèí;
óñå æèâå íà Çåìëі ñïîæèâàє âîäó.

Ìàë. 50. Áåç âîäè íåìîæëèâå æèòòÿ

Âîäà – ñòðàòåãі÷íèé ïðîäóêò êîæíîї äåðæàâè. Áåç íåї íå
ìîæå іñíóâàòè æîäíà ðîñëèíà і òâàðèíà, à îòæå, і ñіëüñüêå
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ãîñïîäàðñòâî. Ó ïðîìèñëîâîñòі âîäà є ñèðîâèíîþ, òåïëîíîñієì, ðîç÷èííèêîì. Âîíà є íàéäåøåâøèì òðàíñïîðòîì, äîðîãîþ, ùî ïîâ’ÿçóє âіääàëåíі ìіñòà. Ñòàâêè і ôîíòàíè – íåïîâòîðíі åëåìåíòè àðõіòåêòóðè.
Не марнуймо воду. Україна – найменш забезпечена водними ресурсами держава у Європі. Водночас щодоби кожен мешканець
України споживає 320 л води, тоді як у великих містах Європи –
100–200 л.

2. ßêі îñîáëèâîñòі âîäè. Âîäà – єäèíà ðå÷îâèíà íà
Çåìëі, ÿêà çà òåìïåðàòóð, ïðèäàòíèõ äëÿ æèòòÿ ëþäåé,
ìîæå ïåðåáóâàòè îäíî÷àñíî ó òðüîõ ñòàíàõ (ìàë. 51): òâåðäîìó, ðіäêîìó і ãàçóâàòîìó. Ñàìå öÿ її îñîáëèâіñòü çàáåçïå÷óє êîëîîáіã âîäè â ïðèðîäі.
Òâåðäі òіëà çàçâè÷àé ùіëüíіøі, íіæ ðіäèíè, ç ÿêèõ âîíè
óòâîðèëèñÿ. À ç âîäîþ âñå íàâïàêè (ìàë. 51): ìîëåêóëè âîäè
ó ðіäêîìó ñòàíі (2) óïàêîâàíі ùіëüíіøå, íіæ ó òâåðäîìó (1).
Òîìó ëіä ïëàâàє íà ïîâåðõíі âîäè.

1

2

3

4

Ìàë. 51. Äâîâèìіðíà ìîäåëü òðüîõ ñòàíіâ âîäè: 1 – ëіä;
2 – êðàïëèíà âîäè, çáіëüøåíà ó 10 ìіëüéîíіâ ðàçіâ; 3 – âîäÿíà
ïàðà; 4 – àéñáåðã, ùî òàíå, òà óêðàїíñüêà àíòàðêòè÷íà ñòàíöіÿ
«Àêàäåìіê Âåðíàäñüêèé»
Порівняй щільність упакування молекул води і льоду.
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Ñàìå òîìó, ùî ëіä ïëàâàє íà ïîâåðõíі âîäè, ó ðі÷êàõ òà
îçåðàõ ìîæëèâå æèòòÿ. ßêáè ëіä òîíóâ, íà ïîâåðõíі óòâîðþâàëèñÿ á âñå íîâі é íîâі øàðè ëüîäó, і âðåøòі âîäîéìà
ïðîìåðçàëà á äî äíà. Ðîñëèíè íà äíі ñêóâàëà á êðèãà, à
ìàéæå âñі âîäíі ìåøêàíöі íåìèíó÷å çàãèíóëè á.
Переглянь за QR-кодом 3D-модель «Замерзання
води». Зверни увагу, як змінюється щільність упакування молекул під час переходу води з рідкого стану
у твердий.

3. Ñêіëüêè â òîáі âîäè. Êіëüêіñòü âîäè â òіëі çàëåæèòü
âіä âіêó ëþäèíè. Óÿâè: òè áіëüø íіæ íà ïîëîâèíó
ñêëàäàєøñÿ ç âîäè!
Таблиця 2
Твоя
маса, кг

25

30

35

40

45

50

Маса води
в тобі, кг

17

20

23

27

30

33

Щоб дізнатися, скільки в тобі води, порівняй свою масу з показниками в таблиці 2.

Äèõàþ÷è, ìè âòðà÷àєìî âîäó. Ïîäèõàé íà õîëîäíå ñêëî,
і âîíî âêðèєòüñÿ êðàïåëüêàìè âîäè. Òè âèäèõàєø âîëîãå
ïîâіòðÿ, ùî ìіñòèòü âîäÿíó ïàðó. Îõîëîäæóþ÷èñü, âîíà
êîíäåíñóєòüñÿ – ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ðіäèíó. Çà äîáó òè âèòðà÷àєø ïðèáëèçíî 10 ñêëÿíîê âîäè. Ñòіëüêè æ âîäè òîáі
òðåáà âèïèòè é ñïîæèòè ç їæåþ, ùîá ïîêðèòè âòðàòè âîäè
íà äèõàííÿ.
Âîäà ìіñòèòüñÿ ó âñіõ ïðîäóêòàõ, ÿêі ìè âæèâàєìî. Â
îâî÷àõ, ôðóêòàõ, ì’ÿñі, õëіáі òà êðóïàõ âîäè áіëüøå, íіæ
òâåðäîї ðå÷îâèíè.
Заморожений хліб – досить поширений напівфабрикат у світі. Такий продукт можна зберігати тривалий час, він не черствіє, а за
потреби його можна швидко «допекти» і частувати гостей свіженькою випічкою.

4. ßê çðîáèòè ìîäåëü êîëîîáіãó âîäè. Âîäà ïåðåáóâàє
ó ïîñòіéíîìó ðóñі. Âèïàðîâóþ÷èñü ç ïîâåðõíі âîäîéì, ґðóíòó
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òà ðîñëèí, âîäà íàêîïè÷óєòüñÿ â àòìîñôåðі, ïîâåðòàєòüñÿ
ó âèãëÿäі îïàäіâ, ïîïîâíþþ÷è çàïàñè â îêåàíàõ, ðі÷êàõ,
îçåðàõ. Òîìó êіëüêіñòü âîäè íà Çåìëі íå çìіíþєòüñÿ – öå
і є êîëîîáіã âîäè ó ïðèðîäі.
Виготовте за інструкцією модель явища колообігу води у природі.
Які спільні ознаки моделі та явища? Чим вони відрізняються?
переріж
за лінією

1. Акуратно відріж верхню частину пластикової пляшки.
2. Дно пляшки вистели дрібними
камінцями шаром завтовшки приклейка
близно 1,5 см.
стрічка
3. Зверху насип п’ятисантиневеликі
метровий шар доброго ґрунту.
рослинки
4. Посади невеликі рослинки.
ґруунт
Алое, товстянки, очитки, кактуси невибагливі і житимуть у закритій
др
дрібні
камінці
пляшці дуже довго.
5. Зволож землю (не сильно).
6. Закріпи верхню частину пляшки клейкою стрічкою і закрути
кришкою.
7. Постав модель у добре освітленому місці, але не на пряме
сонце. Якщо рослинки приймуться, колообіг води можна буде спостерігати впродовж року.
8. Простеж за змінами, що відбулись усередині пляшки впродовж доби. Запиши свої спостереження.

5. Âîäà – ðóéíіâíèê ÷è âîäà – ðÿòіâíèê. Íàóêîâöі ââàæàþòü, ùî æèòòÿ çàðîäèëîñÿ ó âîäі. Íàñ çà÷àðîâóє ìîðñüêèé ïðèáіé, âàáëÿòü õìàðè, ùî ïðîïëèâàþòü ó íåáі, çâîðóøóє ðàíêîâà ðîñà íà ïåëþñòêàõ òðîÿíäè. Âîäà – ìàòåðіàë äëÿ ÷óäîâèõ òâîðіíü ïðèðîäè (ìàë. 52). Ó ñïåêó êîâòîê
âîäè âãàìîâóє ñïðàãó.

Ìàë. 52. Âîäà – ìàòåðіàë äëÿ ÷óäîâèõ òâîðіíü ïðèðîäè

?
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Назви явища, у яких бере участь вода.

Âîäíî÷àñ ñìåðòîíîñíі ãіãàíòñüêі õâèëі ñòàíîâëÿòü çàãðîçó äëÿ êîðàáëіâ і ëþäåé íà óçáåðåææі. Âîäíèõ ñòèõіé є
÷èìàëî: ãðîçà, çàìåòіëü і õóðòîâèíà, ïîâіíü, ïàâîäîê, ñíіãîâà ëàâèíà, ëüîäîïàä. Ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ëіä, âîäà ìîæå
çðóéíóâàòè íå ëèøå âîäîãіííі òðóáè і áàòàðåї îïàëåííÿ, àëå
é ãðàíіòíі ñêåëі. Äîùîâà âîäà ïîòðàïëÿє ó òðіùèíè ñêåëü,
çàìåðçàє і ïîñòóïîâî ðóéíóє ãіðñüêі ïîðîäè.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Âîäà – єäèíà ðå÷îâèíà íà Çåìëі, ÿêà çà òåìïåðàòóð,
ïðèäàòíèõ äëÿ æèòòÿ, ïåðåáóâàє âіäðàçó â òðüîõ ñòàíàõ –
òâåðäîìó, ðіäêîìó òà ãàçóâàòîìó.
Íà âіäìіíó âіä áіëüøîñòі ðå÷îâèí, ìîëåêóëè âîäè ó
ðіäêîìó ñòàíі óïàêîâàíі ùіëüíіøå, íіæ ó òâåðäîìó. Öÿ îñîáëèâіñòü âîäè ðÿòіâíà äëÿ æèòòÿ íà Çåìëі.
Óñі îðãàíіçìè (íàâіòü ìіêðîñêîïі÷íі áàêòåðії) ìіñòÿòü
âîäó і íå ìîæóòü æèòè áåç íåї.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Які властивості води вирізняють її серед інших рідин?
2. Сніжинки – це кристали льоду. Науковці отримали десятки тисяч
фотографій сніжинок. Двох однакових сніжинок у природі немає. А що у
них спільне?
3. У давнину на морозі в скелі, яку треба було зруйнувати або відколоти від неї частину, свердлили отвір і заливали у нього воду. Опиши,
що відбувалося далі.
4. Подискутуйте у групах на тему: «Вода – руйнівник чи вода – рятівник?».
5. Багато стародавніх обрядів і звичаїв пов’язані з водою. А які з них
дійшли до наших днів?
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Крапля-лупа. Зубочисткою акуратно
поставте маленьку краплю води на екран
монітора (телефона) (ма. 53). Переконайтеся, що крапля діє як лупа. Запропонуйте
спосіб визначити її збільшення.

Ìàë. 53.
Ó ëàáîðàòîðії ÌÀÍËàá
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ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ
У ГАЗІВ
На відміну від частинок у твердих тілах і рідинах,
ід
частинки в газах перебувають дуже далеко одна від одної, вільно рухаються і займають увесь наданий їм простір.

1. ×îìó ãàçóâàòі òіëà íå ìàþòü âëàñíîї ôîðìè і íå
çáåðіãàþòü îá’єì. Íà âіäìіíó âіä òâåðäèõ òіë і ðіäèí, ÷àñòèíêè ó ãàçàõ ðîçòàøîâàíі äàëåêî îäíà âіä îäíîї. Âîíè
âіëüíî ðóõàþòüñÿ ó ðіçíèõ íàïðÿìêàõ, ÷àñ âіä ÷àñó ñòèêàþ÷èñü ìіæ ñîáîþ òà ñòіíêàìè ïîñóäèíè (ìàë. 54). Òîìó
ãàçè íå ìàþòü âëàñíîї ôîðìè. Âîíè íàáóâàþòü ôîðìè ïîñóäèíè, ó ÿêіé ïåðåáóâàþòü.
Подивись відео за QR-кодом
та озвуч його 

Ãàçè íå ìàþòü âëàñíîї ôîðìè, і öèì
âîíè ñõîæі íà ðіäèíè. ×àñòèíêè ãàçó
Ìàë. 54. Ìîäåëü
ãàçó
ñëàáî âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ, à òîìó
ãàçè íå ìàþòü âëàñíîãî îá’єìó. Îá’єì
ãàçó äîðіâíþє îá’єìó ïîñóäèíè, ó ÿêіé âіí çàêðèòèé.
Âіäñòàíі ìіæ ÷àñòèíêàìè ãàçó âåëèêі, òîìó ãàçè ëåãêî
ñòèñêàþòüñÿ. Íàïðèêëàä, ìîæíà ñòèñíóòè ïîâіòðÿ ó øïðèöі
àáî íàêà÷àòè øèíè âåëîñèïåäà. Öèì ãàçè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä
ðіäèí і òâåðäèõ òіë.
Ãàç ìàє çäàòíіñòü ðîçøèðþâàòèñÿ і ðіâíîìіðíî çàïîâíþâàòè âñþ ïîñóäèíó. Âіí ïðàãíå çàéíÿòè óâåñü îá’єì, ÿêèì
âåëèêèì âіí áè íå áóâ. Öå âіäîìî ç äîñâіäó – ìè íіêîëè íå
íàòðàïëÿєìî ó êіìíàòі ÷è äåіíäå íà ïîðîæíå÷ó, â ÿêіé íåìàє ïîâіòðÿ.
У розповідях про космічні подорожі часто трапляється вислів
«безповітряний простір, порожнеча» – відсутність будь-якої речовини. Насправді у космічному просторі є дуже розріджений газ.
Абсолютної порожнечі у природі немає, її досі не вдалося створити навіть у найсучасніших наукових лабораторіях.
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2. ßê âіäáóâàєòüñÿ äèôóçіÿ ó ãàçàõ. ßêùî íà êóõíі âèïіêàþòü ïèðіæêè, àïåòèòíі çàïàõè ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ïî
âñіé êâàðòèðі. Öå òîìó, ùî ìîëåêóëè âèïі÷êè øâèäêî ïîøèðþâàòèñÿ â êіìíàòі і äîñÿãàþòü òâîãî íîñà. Ó ãàçàõ, ÿê
і â ðіäèíàõ, âіäáóâàєòüñÿ äèôóçіÿ. Óÿâè, ùî ó äâîõ ïîñóäèíàõ, ïåðåêðèòèõ êðàíîì, є äâà ãàçè – êèñåíü і âîäåíü
(ìàë. 55). ßêùî êðàí âіäêðèòè, іç ÷àñîì êîæåí ãàç çàéìå
îáèäâі ïîñóäèíè. Ñóìіø êèñíþ і âîäíþ ïіä ÷àñ íàãðіâàííÿ
є âèáóõîíåáåçïå÷íîþ.
H2

O2

Ìàë. 55. Ìîäåëü äèôóçії ó ãàçàõ

?

Поясни, що відбувається після відкривання крана.

Äèôóçіÿ ó ãàçàõ âіäáóâàєòüñÿ øâèäøå, íіæ ó ðіäèíàõ і
òâåðäèõ òіëàõ. Öå òîìó, ùî ÷àñòèíêè, ç ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ
ãàçóâàòі òіëà, ïåðåìіøóþòüñÿ øâèäøå. Ïðîìіæêè ìіæ ÷àñòèíêàìè ó ãàçі òàêі âåëèêі, ùî ÷àñòèíêè îäíîãî ãàçó ëåãêî
ïðîíèêàþòü ó ïðîìіæêè ìіæ ÷àñòèíêàìè іíøîãî.
Подивись за QR-кодом відео. Озвуч його.
Як вдалося «побачити» дифузію у повітрі, Дифузія
адже воно невидиме?
у газах 
У повітрі досить швидко поширюються запахи. Запахи роблять
наше життя цікавішим, багатшим, безпечнішим. Ми насолоджуємося їжею, що смачно пахне. За запахом тварини знаходять їжу
та партнерів для розмноження; комахи-запилювачі відшукують квіти з
ласим нектаром.
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Çàïàõ ãîðіëîãî, ãàçó ÷è çіïñîâàíîãî ïðîäóêòó ïîïåðåäæóє ïðî ïîæåæó, âèáóõîíåáåçïå÷íó ñèòóàöіþ àáî âáåðіãàє
âіä âàæêîãî õàð÷îâîãî îòðóєííÿ. À îò ïîøèðåííÿ ó ïðèìіùåííі çàïàõó òþòþíó – öå íåãàòèâíèé ïðîÿâ äèôóçії. Îñòåðіãàéñÿ âäèõàòè äèì, ÿêèé âèäèõàє êóðåöü. Ïàñèâíå êóðіííÿ øêіäëèâå äëÿ òâîãî çäîðîâ’ÿ.
3. ßêі ãàçè âõîäÿòü äî ñêëàäó ïîâіòðÿ. Óêðàїíñüêå ñëîâî
ïîâіòðÿ çà ïîõîäæåííÿì ïîâ’ÿçàíå çі ñëîâîì âіòåð. Ïîâіòðÿ – öå ïðèðîäíà ñóìіø ãàçіâ. Íàéáіëüøå ó ïîâіòðі àçîòó
і êèñíþ, є íåâåëèêà êіëüêіñòü âóãëåêèñëîãî ãàçó, âîäÿíà
ïàðà, íåçíà÷íà êіëüêіñòü іíøèõ ãàçіâ.
Ïîâіòðÿ ïîòðіáíå äëÿ äèõàííÿ âñіì îðãàíіçìàì. Çàâäÿêè
ïîâіòðþ ìè ÷óєìî çâóêè, ÿêі ó íüîìó ïîøèðþþòüñÿ. Ñòèñíåíå ïîâіòðÿ ïðàöþє ó ïíåâìàòè÷íèõ ïðèñòðîÿõ. Ó ïîâіòðі
ðóõàþòüñÿ ëіòàëüíі àïàðàòè, âîíî îáåðòàє âіòðÿêè òà âіòðîâі
åëåêòðîñòàíöії. Äëÿ ëþäåé ç òÿæêèìè îïіêàìè ñêîíñòðóþâàëè ïîâіòðÿíå ëіæêî. Ñòðóìåíі ïîâіòðÿ ïіäòðèìóþòü õâîðîãî, áіëü çìåíøóєòüñÿ, ðàíè çàãîþþòüñÿ øâèäøå. Ïàâóê
ñðіáëÿíêà áóäóє ïîâіòðÿíå æèòëî.

1

2

3

4

Ìàë. 56. Âèêîðèñòàííÿ ãàçіâ: 1 – ðіäêèé êèñåíü äëÿ ìåäè÷íèõ
ïîòðåá; 2 – ïîñóäèíà Äþàðà ç ðіäêèì àçîòîì; 3 – ó ïîáóòі
âèêîðèñòîâóþòü ïðèðîäíèé ãàç; 4 – ïàâóê ñðіáëÿíêà áóäóє
æèòëî ïіä âîäîþ
Прочитай за QR-кодом про павука сріблянку 

4. ßê âèêîðèñòîâóþòü ãàçè. Ïðèðîäíèé ãàç є
îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ âèäіâ ïàëèâà. Âіí çãîðàє áåç âèäіëåííÿ ñàæі ÷è çîëè. Âіí є íàéáіëüø åêîëîãі÷íî ÷èñòèì
âèêîïíèì ïàëèâîì.
Ñòèñêàþ÷è òà îõîëîäæóþ÷è, ãàç ìîæíà çðіäèòè. Ðіäêèé
êèñåíü – öå ðіäèíà áëàêèòíîãî êîëüîðó. Éîãî óòðèìóþòü ó
ñòàëåâèõ áàëîíàõ. Âіí âèáîõîíåáåçïå÷íèé. Êèñíåâó ïîäóøêó çàïðàâëÿþòü ëіêóâàëüíèì ãàçîì ç áàëîíà.
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Ðіäêèé àçîò âèêîðèñòîâóþòü ó ìåäèöèíі é òåõíіöі äëÿ
çàìîðîæóâàííÿ òà îõîëîäæåííÿ. Àçîòíå і âóãëåêèñëîòíå
ãàñіííÿ âîãíþ (íà âіäìіíó âіä âîäè і ïіíè) íå óøêîäæóє ìàòåðіàëüíі öіííîñòі.
Повітря може слугувати будівельним
матеріалом. Повітряопорну споруду
(оболонку з пружної і міцної тканини)
накачують повітрям і встановлюють на
фундамент без використання металевих конструкцій.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ãàçè íå ìàþòü âëàñíîї ôîðìè. Âîíè íàáóâàþòü ôîðìè
ïîñóäèíè àáî ïðèìіùåííÿ, ó ÿêèõ ïåðåáóâàþòü.
Îá’єì ãàçó òàêèé, ÿê і îá’єì ïîñóäèíè, â ÿêіé âіí ïåðåáóâàє.
Äèôóçіÿ ó ãàçàõ âіäáóâàєòüñÿ øâèäøå, íіæ ó ðіäèíàõ
і òâåðäèõ òіëàõ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Порівняй властивості газів, рідин і твердих тіл.
2. Чи можна наповнити посудину газом наполовину?
3. Біля дошки однокласники почистили мандаринку. Як швидко запах почують учні на першій парті? На останній? Дослідіть, скільки часу
запах поширювався класом.
4. Чому дифузія у газах відбувається швидше за вищих температур?
5. Щоб підняти підводний човен на поверхню, у балістичні цистерни
закачують стиснене повітря. А який орган у риб регулює глибину занурення?
6. Синю кульку наповнили повітрям, а зелену – гелієм. До ранку
кулька, наповнена гелієм, частково здулася. Чому?
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Зачаровані кульки
Тобі знадобиться: повітряні кульки зі щільної гуми (вони мають
перламутровий відтінок), скотч, груба швацька голка або тонка спиця.
Наклей шматочок скотчу на кульку. Проштрикни кульку голкою посередині шматка скотчу. Кульки з тонкої гуми краще проколювати на
протилежному до отвору боці, бо в цьому місці гума найщільніша. Покажіть дослід-фокус друзям, не розказуючи про скотч.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ЯВИЩ ДИФУЗІЇ ТА
ВИПАРОВУВАННЯ
ВИ
ПРАКТИЧНА РОБОТА
Ïðî÷èòàé ó äîäàòêó 1 ïðàâèëà áåçïå÷íîї
ïîâåäіíêè ó ëàáîðàòîðії.
×àñòèíà 1. Ñïîñòåðåæåííÿ ÿâèùà äèôóçії

 Частина 1



Частина 2

1. Ïðèãàäàé, ÿê âіäáóâàєòüñÿ ÿâèùå äèôóçії.
2. Ïåðåãëÿíü çà QR-êîäîì «×àñòèíà 1» âіäåî, ÿê âèêîíóâàòè ðîáîòó.
Òîáі çíàäîáèòüñÿ: ìàíäàðèíêà, âàòíі äèñêè, òðîõè õàð÷îâîãî áàðâíèêà (ó ïîðîøêó), ïіïåòêà, ñêëÿíêà, õîëîäíà òà
ãàðÿ÷à âîäà, êіëüêà ÷èñòèõ ïàïåðîâèõ ñòіêåðіâ äëÿ çàïèñіâ
(áåç êëåþ).
ÓÂÀÃÀ! Õàð÷îâèé áàðâíèê äëÿ êîæíîї
ãðóïè âèäàє ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà.
×àñòèíà 2. Âіä ÷îãî çàëåæèòü øâèäêіñòü âèïàðîâóâàííÿ ðіäèíè?
1. Ïðèãàäàé, ÿê âіäáóâàєòüñÿ ÿâèùå
âèïàðîâóâàííÿ.
2. Ïåðåãëÿíü çà QR-êîäîì «×àñòèíà 2»
âіäåî, ÿê âèêîíóâàòè ðîáîòó.
Òîáі çíàäîáèòüñÿ: âàòà, ïіïåòêà, õîëîäíà òà ãàðÿ÷à âîäà, ìåäè÷íèé ñïèðò àáî іíøà ëåòêà ðіäèíà (íàïðèêëàä, ïàðôóìè), ðіäèííèé òåðìîìåòð, êіëüêà
÷èñòèõ ïàïåðîâèõ ñòіêåðіâ äëÿ çàïèñіâ (áåç êëåþ).

Ñïîñòåðåæåííÿ òà âèñíîâêè çàïèøè ó ðîáî÷îìó çîøèòі.
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ЯК ВИМІРЯТИ
МАСУ
Відро з водою можна підняти, але якби
и його наповнити ртуттю,
ртуттю
то навіть дорослий чоловік не впорався б. Порівнюючи кількість
речовини, яка міститься у тілах, говорять про масу тіла: більшу
масу має те тіло, що містить більше речовини.

1. Ùî òàêå ìàñà òіëà. Òè ÷àñòî êîðèñòóєøñÿ òіëàìè ç
îäíієї і òієї æ ðå÷îâèíè. Àëå îäíå âèãîòîâëåíå ç ìåíøîї,
à іíøå – ç áіëüøîї êіëüêîñòі ðå÷îâèíè. Íàïðèêëàä, ìàëåíüêèé öâÿøîê і âåëèêèé öâÿõ âèãîòîâëåíі ç îäíієї ðå÷îâèíè – çàëіçà. Àëå â ìàëåíüêîìó çàëіçà ìåíøå, à ó
âåëèêîìó – áіëüøå. Áіëüøå âîäè ó ïîâíіé ñêëÿíöі, íіæ ó
íàïîâíåíіé äî ïîëîâèíè. Áіëüøå ñèðó â òðüîõ øìàòî÷êàõ,
íіæ â îäíîìó (ìàë. 57).

Ìàë. 57. Òіëà ðіçíîї ìàñè, àëå ç îäíієї ðå÷îâèíè

Ôіçè÷íó âåëè÷èíó, ÿêà âèçíà÷àє, ñêіëüêè ðå÷îâèíè ìіñòèòü òå àáî іíøå òіëî, íàçèâàþòü ìàñîþ. Ìàñà äîäàєòüñÿ,
êîëè òіëà ç’єäíóþòüñÿ ðàçîì. Áіëüøå ïðî ìàñó òè äіçíàєøñÿ
íà óðîêàõ ôіçèêè.
Ìàñà äåêіëüêîõ òіë, óçÿòèõ ðàçîì, äîðіâíþє ñóìі їõíіõ
ìàñ.
2. ßêі є îäèíèöі ìàñè. Ìàñó òіëà âèìіðþþòü âàãàìè,
ïîðіâíþþ÷è її ç ìàñîþ âçіðöÿ – åòàëîíà ìàñè (ìàë. 58).
Äîíåäàâíà ìіæíàðîäíèì åòàëîíîì áóâ ìåòàëåâèé öèëіíäð
çі ñïåöіàëüíîãî ñïëàâó ìàñîþ 1 êã. Âіí çáåðіãàєòüñÿ ó Ôðàí-
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öії ó Ïàëàòі ìіð і âàã. 80 òî÷íèõ êîïіé öüîãî åòàëîíà
çáåðіãàþòüñÿ ó ðіçíèõ êðàїíàõ. Â Óêðàїíі – ó Íàöіîíàëüíîìó íàóêîâîìó öåíòðі «Іíñòèòóò ìåòðîëîãії» (ì. Õàðêіâ).
Åòàëîí äіñòàþòü çі ñõîâèùà íå ÷àñòіøå, íіæ îäèí ðàç íà
15 ðîêіâ.
Íà ïðàêòèöі âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ іíøі îäèíèöі ìàñè:
ãðàì, ìіëіãðàì, òîííà.

3

2

1

Ìàë. 58. Åòàëîíè ìàñè: 1 – êîëèøíіé åòàëîí ìàñè 1 êã;
2 – ñó÷àñíèé ïðèñòðіé äëÿ âèçíà÷åííÿ åòàëîíà ìàñè – âàãè
Êіááëà; 3 – òâіé äîìàøíіé «åòàëîí» ìàñè

?

Вислови гіпотезу, чому маса еталона, до якого ніхто не торкався,
змінилася.

3. ßê âèìіðÿòè ìàñó. Âàãè ìàþòü ðіçíå ïðèçíà÷åííÿ
(ìàë. 59): äëÿ âèìіðþâàííÿ ìàñè ñêëàäîâèõ ëіêіâ, âàãîíà,
àâòîìîáіëÿ, ïðîäóêòіâ íà êóõíі; íàïіëüíі, іãðàøêîâі, ìóçåéíі. Є âàãè òåõíі÷íі, åëåêòðîííі, òîðãîâåëüíі (çîêðåìà
åëåêòðîííі).

1

2

3

Ìàë. 59. Âàãè: 1 – äàâíі âàæіëüíі òåðåçè; 2 – êóõîííі;
3 – àâòîìîáіëüíі

Íàéïðîñòіøі âàãè – âàæіëüíі òåðåçè. Ñàìå ç âàæіëüíèìè
òåðåçàìè â ðóöі òà іç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà çàçâè÷àé çîáðàæàþòü áîãèíþ ïðàâîñóääÿ Ôåìіäó. Òåðåçè â її ðóêàõ – ñèìâîë
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òî÷íîñòі і çâàæåíîñòі ïðàâîñóääÿ. Òåðåçè – öå êîðîìèñëî
(âàæіëü), äî êіíöіâ ÿêîãî ïðèêðіïëåíі øàëüêè. Ùîá âèçíà÷èòè ìàñó òіëà, òåðåçè çðіâíîâàæóþòü, íà îäíó øàëüêó êëàäóòü òіëî íåâіäîìîї ìàñè, à íà іíøó – ãèðüêè, íà ÿêèõ
çàçíà÷åíà їõíÿ ìàñà. ßêùî òåðåçè â ðіâíîâàçі, ìàñà òіëà
äîðіâíþє ìàñі ãèðüîê.

?

Які ваги є у тебе вдома? Якими вагами ти вмієш користуватися?

1

2

3

Ìàë. 60. Ñàìîðîáíі òåðåçè: 1 – âàæіëü ïàëè÷êà; 2 – âàæіëü
çі øïðèöіâ; 3 – òåðåçè, ÿêі ñòîÿòü íà ïîâåðõíі
Обери модель і виготов терези.

Як 
виготовити
терези

4. ßê âèíàéòè ãèðüêè. Äëÿ çâàæóâàííÿ íà ñàìîðîáíèõ òåðåçàõ
ìîæíà âèêîðèñòàòè ñàìîðîáíі
«ãèðüêè». Òîáі çíàäîáèòüñÿ ïëàñòèêîâèé øïðèö. Ùî ìåíøà öіíà
ïîäіëêè øïðèöà, òî òî÷íіøі áóäóòü òâîї âèìіðþâàííÿ. Íàáåðè
ó øïðèö âîäè. Ïðèãàäàé, ùî
1 ìіëіëіòð âîäè ìàє ìàñó 1 ãðàì.
«Ãèðüêè» ãîòîâі (ìàë. 61) –
ìîæíà «êàïàòè» їõ ó ïëàñòèêîâó 1
2
3
ñêëÿíêó і çâàæóâàòè äðіáíі
ïðåäìåòè – ãóìêó, íàìèñòèíêè, Ìàë. 61. Ìåäè÷íі øïðèöè:
1 – íà 3 ìë; 2 – íà 10 ìë;
ñêðіïêè, êíîïêè òîùî.
3 – íà 1ìë
Шприц 1 – це набір «гирьок» із
ціною поділки одна десята грама. Визнач, яку найменшу «гирьку»
можна отримати за допомогою шприца 2 і 3 (мал 61).

5. ßê çâàæóâàòè òіëà. Ïîêëàäè òіëî, ìàñó ÿêîãî ïîòðіáíî âèçíà÷èòè, âñåðåäèíó îäíієї øàëüêè òåðåç, à â іíøó
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ïîòðîõó íàëèâàé âîäó çі øïðèöà. Çàçíà÷, ÿêèé îá’єì âîäè
áóâ ó øïðèöі íà ïî÷àòêó çâàæóâàííÿ, і ñêіëüêè âîäè çàëèøèòüñÿ ïіñëÿ òîãî, ÿê âñòàíîâèëàñÿ ðіâíîâàãà òåðåçіâ.
Ðіçíèöÿ ìіæ öèìè îá’єìàìè âèçíà÷àє îá’єì âîäè, ÿêà ìàє
òàêó æ ìàñó, ùî é òіëî, ÿêå òè çâàæóєø. Îòæå, ìàñà òіëà
â ãðàìàõ ÷èñåëüíî äîðіâíþє êіëüêîñòі ìіëіëіòðіâ âîäè, ÿêó
òè âèëèâ/-ëà ó øàëüêó, çðіâíîâàæóþ÷è òіëî.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ôіçè÷íó âåëè÷èíó, ÿêà âèçíà÷àє, ñêіëüêè ðå÷îâèíè
ìіñòèòü òіëî, íàçèâàþòü ìàñîþ.
Ìàñà äåêіëüêîõ òіë, óçÿòèõ ðàçîì, äîðіâíþє ñóìі їõíіõ
ìàñ.
Ìіæíàðîäíà îäèíèöÿ âèìіðþâàííÿ ìàñè – 1 êã.
Ìàñó òіëà âèìіðþþòü âàãàìè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Виміряй за допомогою напільних ваг: 1) свою масу; 2) масу свого
домашнього улюбленця (або запропонуй спосіб, як це зробити).
2. Сконструюй саморобні терези. Запропонуй спосіб,
як якомога точніше виміряти масу однієї скріпки.
3. Знайди на пакуванні масу продуктів харчування. Виріж і вклей у зошит 2–3 вирізки, на яких вказана маса.
4. Як ти гадаєш, чому у богині правосуддя Феміди
зав’язані очі? Адже для точного зважування потрібні уважні  Як
зважувати
спостереження за цим процесом.
5. Пластилінові фігурки пінгвінів (мал. 62) мають однакову форму, але вдвічі відрізняються за розміром. На меншу фігурку
витратили 10 г пластиліну. Яка маса
більшої фігурки? Перевір свою відповідь на досліді.
6. У пари синичок народилося 10
пташенят. Кожне пташеня з’їдає за
добу 7 г комах. Яку масу шкідників саду
знищила родина синичок, вигодувавши
потомство? Пташенята вилетіли з
гнізда через 22 дні.
Ìàë. 62. Ïëàñòèëіíîâі
ôіãóðêè ïіíãâіíіâ
НАУКОВІ ЗАБАВИ

Швидкі дебати. Подискутуйте у групах, що має більшу масу: 1 кг
вати чи 1 кг заліза. Обґрунтуйте свою відповідь.
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ЩО ТАКЕ РОЗЧИННІ
ТА НЕРОЗЧИННІ
РЕЧОВИНИ
З усіх рідин ти найкраще знаєш властивостіі води.
д З водою
д
ти
маєш справу щодня. Сіль і вода теж у тебе щодня під руками. Коли ти
досипаєш їх до води, утворюється розчин солі чи цукру у воді.

1. Ùî òàêå ðîç÷èí. Âîäà – ÷óäîâèé ðîç÷èííèê. Ó êîæíîìó ëіòðі ìîðñüêîї âîäè ðîç÷èíåíî â ñåðåäíüîìó 34 ã ðіçíèõ ñîëåé. Òîìó âîíà ìàє ñîëîíóâàòî-ãіðêèé ñìàê і є ãîëîâíèì äæåðåëîì âèäîáóòêó êóõîííîї ñîëі.
Âëàñòèâіñòü âîäè ðîç÷èíÿòè ðå÷îâèíè òè ùîäíÿ âèêîðèñòîâóєø ó æèòòі. Ðîç÷èíÿєø öóêîð, ùîá ÷àé áóâ ñîëîäêèé. Ðîç÷èíÿєø ñіëü, êîëè ñîëèø áîðù, ñîäó, êîëè ðîáèø
ðîç÷èí äëÿ ïîëîñêàííÿ ãîðëà. Ãîòóєø ãàðÿ÷èé øîêîëàä
(ìàë. 63). Âîäà ðîç÷èíÿє áðóä, êîëè òè ìèєø ðóêè.

1

2

3

Ìàë. 63. 1 – ïëîäè øîêîëàäíîãî äåðåâà (êàêàî-áîáè). Çìіøóєìî
êàêàî-ïîðîøîê і öóêîð (2), çàëèâàєìî îêðîïîì (3)
Спробуй какао-порошок на смак. Він гіркий. Це смак натурального шоколаду.

Ó âñіõ öèõ âèïàäêàõ ñïîñòåðіãàєìî çìіøóâàííÿ ðіäèíè і
òâåðäèõ òіë, óíàñëіäîê ÿêîãî îòðèìóєìî ðіäèíó ç íîâèìè
âëàñòèâîñòÿìè. Íàïðèêëàä, çìіøóþ÷è âîäó, ÿêà íå ìàє çàáàðâëåííÿ, ç êðóïèíêàìè çåëåíîї àêâàðåëüíîї ôàðáè, ìè
îòðèìàєìî ñóìіø – ðіäèíó çåëåíîãî êîëüîðó. Ðîç÷èí – öå
îäíîðіäíà ñóìіø. Íàâіòü ó ëóïó ÷è ìіêðîñêîï íå ìîæíà ïîáà÷èòè éîãî îêðåìèõ ñêëàäíèêіâ.
Ðіäèíó, ÿêà ðîç÷èíÿє, íàçèâàþòü ðîç÷èííèêîì. Її çìіøóþòü ç ðå÷îâèíîþ, ÿêó ðîç÷èíÿþòü, і îòðèìóþòü ðîç÷èí.
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Ó ïîáóòі ìè íàé÷àñòіøå êîðèñòóєìîñÿ âîäíèìè ðîç÷èíàìè.
Ó âîäі ìîæóòü ðîç÷èíÿòèñÿ òâåðäі, ðіäêі òà ãàçóâàòі ðå÷îâèíè (ìàë. 64).
Вода + газувата
речовина

1

Вода + рідина

Вода + речовина
у твердому стані

3

2

Ìàë. 64. Âîäíі ðîç÷èíè: 1 – ãàçîâàíі âîäè, 2 – ñîêè,
3 – ìàðèíàäè
Проаналізуй склад водних розчинів.
9
Вміст води у багатьох соках досягає . Вони збагачені біологічно
10
активними речовинами рослинних клітин. Знайди склад соків на
пакуванні готової продукції, виріж і приклей у робочий
зошит.
Прочитай за QR-кодом, як розпізнати синтетичні та
натуральні барвники у соках.

2. ßê âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ ðîç÷èíåííÿ. ×àñòèíêè ðіäèíè ðîçòàøîâàíі ùіëüíî, àëå õàîòè÷íî (ìàë. 65, 2). Âîíè
áåçïåðåðâíî ðóõàþòüñÿ, íà÷å ìóðàøèíèé ðіé, ÷àñ âіä ÷àñó
ìіíÿþòüñÿ ìіñöÿìè. Ðå÷îâèíà, ùî ðîç÷èíÿєòüñÿ, ðîçïàäàєòüñÿ íà ìîëåêóëè, ÿêі ïåðåìіøóþòüñÿ ç ìîëåêóëàìè ðîç÷èííèêà (ìàë. 65, 3).

– молекули води
– молекули речовини,
яка розчиняється

1

2

3

Ìàë. 65. Ìîäåëü ÿâèùà ðîç÷èíåííÿ: 1 – ðå÷îâèíà,
ùî ðîç÷èíÿєòüñÿ; 2 – âîäà; 3 – ðîç÷èí
Поясни на основі моделі, як відбувається розчинення.
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Ðîç÷èí ìàє âîäíî÷àñ äåÿêі âëàñòèâîñòі ðå÷îâèíè, ÿêó
ðîç÷èíÿþòü (íàïðèêëàä, ñìàê, êîëіð) і ïåâíі âëàñòèâîñòі
ðîç÷èííèêà (òåêó÷іñòü, çáåðåæåííÿ îá’єìó).
Ðå÷îâèíè, ÿêі íå ðîç÷èíÿþòüñÿ ó âîäі (ïіñîê, ãëèíà,
îøóðêè çàëіçà), íàçèâàþòü íåðîç÷èííèìè. ×àñòèíêè òàêèõ
ðå÷îâèí çàâèñàþòü ó âîäі і ç ÷àñîì îñіäàþòü.
Випивши чашку чаю, ми поглинаємо одну десятитисячну грама
скла. Це тому, що вода – чудовий розчинник. У морській воді розчинено понад 70 хімічних елементів. Якби виділити розчинене в
океані золото, то кожній людині на Землі дісталося б 3 кг.

3. Ùî âïëèâàє íà øâèäêіñòü ðîç÷èíåííÿ. ßêùî äîäàòè
äî ÷àþ öóêîð, òî âíàñëіäîê äèôóçії ðå÷îâèíè іç ÷àñîì çìіøàþòüñÿ. Àëå càìîâіëüíî ÷àñòèíêè âîäè і öóêðó áóäóòü
ïåðåìіøóâàòèñÿ äîñèòü äîâãî. Ùîá ïðèñêîðèòè ðîç÷èíåííÿ,
ìîæíà ïîìіøàòè ñóìіø àáî ïîäðіáíèòè öóêîð: öóêðîâà ïóäðà ðîç÷èíèòüñÿ øâèäøå, íіæ êðèñòàëі÷íèé öóêîð.
Íà øâèäêіñòü ðîç÷èíåííÿ âïëèâàє òåìïåðàòóðà. Çà âèùîї òåìïåðàòóðè ÷àñòèíêè ðóõàþòüñÿ øâèäøå, öóêîð
øâèäøå ðîçïàäàєòüñÿ íà ÷àñòèíêè, ÿêі ïðîíèêàþòü ïîìіæ
ìîëåêóëàìè âîäè.
4. Ñêіëüêè ðå÷îâèíè ìîæíà ðîç÷èíèòè. ßêùî äî
ñêëÿíêè ç öóêðîì âñèïàòè íàäòî áàãàòî öóêðó, òî éîãî
êðèñòàëèêè ïåðåñòàíóòü ðîç÷èíÿòèñÿ, ñêіëüêè á ìè íå ïåðåìіøóâàëè ñóìіø. Íå ìîæíà ðîç÷èíèòè áóäü-ÿêó êіëüêіñòü ñîëі, öóêðó ÷è іíøîї ðå÷îâèíè ó âîäі.
Ðîç÷èí, ó ÿêîìó ðîç÷èíåíî òàê áàãàòî ðå÷îâèíè, ùî
áіëüøå ðîç÷èíèòèñÿ íå ìîæå, íàçèâàþòü íàñè÷åíèì. Àëå
ÿêùî ïіäіãðіòè ñóìіø, òî öóêîð çíîâó ïî÷íå ðîç÷èíÿòèñÿ:
ùî âèùà òåìïåðàòóðà ðîç÷èííèêà, òî áіëüøå ðå÷îâèíè âіí
ðîç÷èíÿє. ßêùî ðîç÷èí îõîëîäæóâàòè, ïî÷íóòü ç’ÿâëÿòèñÿ
êðèñòàëèêè, – öóêîð êðèñòàëіçóєòüñÿ (ìàë. 66).

Ìàë. 66. Êðèñòàëè, âèðîùåíі ç ðîç÷èíó öóêðó
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Вирости вдома кристали з цукру або солі.
Секрети вирощування кристалів 

Ðå÷îâèíè, ÿêі ðîç÷èíÿþòüñÿ ó âîäі, ìîæóòü íå ðîç÷èíÿòèñÿ â іíøèõ ðіäèíàõ (íàïðèêëàä, ñіëü íå ðîç÷èíÿєòüñÿ â
îëії). І íàâïàêè, äåÿêі ðå÷îâèíè íå ðîç÷èíÿþòüñÿ ó âîäі (íàïðèêëàä ïàðàôіí), àëå ðîç÷èíÿþòüñÿ ó áåíçèíі.
5. ×è є ó ïðèðîäі ÷èñòі ðіäèíè. Ó ïðèðîäі íåìàє ÷èñòèõ
ðіäèí. Ó çâè÷àéíіé âîäі, ÿêó ìè ï’єìî, ðîç÷èíåíі ìіíåðàëüíі ñîëі. Âîíè ìàþòü âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ äëÿ îðãàíіçìіâ. Òðèâàëå âæèâàííÿ âîäè, ùî íå ìіñòèòü ðîç÷èíåíèõ
ñîëåé (äîùîâîї, ç ãіðñüêèõ ïîòîêіâ), ìîæå ïðèçâåñòè äî
çàõâîðþâàííÿ.
Ðîç÷èíè є і â òåáå íà êóõíі (ñòîëîâèé îöåò, êîìïîò, ñіê,
ìіíåðàëüíà і ïèòíà âîäà), і â òâîїé äîìàøíіé àïòå÷öі (íàøàòèðíèé ñïèðò, ïåðåêèñ âîäíþ, çåëåíêà). Äëÿ êîíñåðâóâàííÿ
îâî÷іâ і ôðóêòіâ çàñòîñîâóþòü âîäíі ðîç÷èíè êóõîííîї ñîëі
òà öóêðó.

1

2
Ìàë. 67. Àêâàðіóì ç ìîðñüêîþ (1) òà ïðіñíîþ (2) âîäîþ
Довідайся, як насичують киснем воду в акваріумі. Які ще речовини розчинені у воді акваріумів?

Òè âæå çíàєø, ÿê áàãàòî â ëþäèíі âîäè. Öå òîìó, ùî âñі
ïðîöåñè â îðãàíіçìàõ âіäáóâàþòüñÿ çà ó÷àñòþ âîäíèõ ðîç÷èíіâ ðіçíèõ ðå÷îâèí. Ðîñëèíè áåðóòü óñі ïîæèâíі ðå÷îâèíè
ç ґðóíòó ó âèãëÿäі ðîç÷èíіâ. Â îðãàíіçìі òâàðèí і ëþäèíè
їæà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ðîç÷èííі ñïîëóêè, ÿêі âñìîêòóþòüñÿ
ñòіíêàìè øëóíêà é êèøêіâíèêà. Âèâ÷àþ÷è îðãàíіçì ëþäèíè, òè äîâіäàєøñÿ, ùî ðîç÷èíàìè є íàéâàæëèâіøі ôіçіî-
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ëîãі÷íі ðіäèíè – ïëàçìà êðîâі, ëіìôà, òðàâíі ñîêè, ðіäêèé
âìіñò æèâèõ êëіòèí. Òîæ ïðàâèëüíî ñêàçàòè, ùî ëþäèíà
ìіñòèòü íå âîäó, à âîäíі ðîç÷èíè ðіçíèõ ðå÷îâèí.
Слина – це теж розчин. Це вода, у якій розчинені солі різних
кислот, мікроелементи, деякі вітаміни та інші складники.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ðîç÷èí – öå îäíîðіäíà ñóìіø ðîç÷èííèêà і ðå÷îâèíè,
ÿêó ðîç÷èíÿþòü. Íàâіòü ÷åðåç ëóïó ÷è ó ìіêðîñêîï íå ìîæíà
ïîáà÷èòè éîãî îêðåìèõ ñêëàäíèêіâ.
Ïіä ÷àñ ðîç÷èíåííÿ ÷àñòèíêè îäíієї ðå÷îâèíè ïðîíèêàþòü ïîìіæ ÷àñòèíêàìè іíøîї.
Øâèäêіñòü ðîç÷èíåííÿ ìîæíà çáіëüøèòè, ÿêùî ïîäðіáíèòè ðå÷îâèíó, ùî ðîç÷èíÿєòüñÿ, çáіëüøèòè òåìïåðàòóðó ðîç÷èííèêà àáî ïîìіøàòè ðîç÷èí.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Назви три речовини, які розчиняються у воді, і три, які не розчиняються.
2. Досліди, чи розчиняє вода лимонну кислоту, крохмаль, харчову
соду, борошно.
3. Чому жирні плями на одязі не виводяться водою, але це можна
зробити спиртом або бензином?
4. Поясни, чому досвідчені господині спочатку солять овочевий салат, а лише після цього заправляють олією. Що є розчинником солі у
цьому випадку? Яким буде на смак салат, якщо зробити навпаки?
5. Склади усну розповідь або намалюй комікс «Я і розчини зранку
до ночі» (можеш скористатися онлайн-сервісами).
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Танцi у водi
Тобі знадобиться: пляшка з газованим напоєм, прозора посудина для спостережень, шматочок шоколаду, кілька
дрібних ягід.
Що треба робити: налий газований
напій у склянку, кинь туди крихти шоколаду або ягоди і спостерігай «танці» частинок у воді. Поясни рух ягід.
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ДОСЛІДЖУЄМО
Д
РОЗЧИННІСТЬ
ДЕЯКИХ РЕЧОВИН
ДЕ
ПРАКТИЧНА РОБОТА
Ïðî÷èòàé ó äîäàòêó 1 ïðàâèëà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè ó ëàáîðàòîðії.
Òîáі çíàäîáèòüñÿ: ï’ÿòü ïëàñòìàñîâèõ ìåíçóðîê, ï’ÿòü
ïëàñòìàñîâèõ ëîæîê, ïëàñòìàñîâèé øïðèö áåç ãîëêè íà
20 ìë, ñåêóíäîìіð, êóõîííà ñіëü, öóêîð, ïèòíà ñîäà, êðîõìàëü àáî áîðîøíî, ëèìîííà êèñëîòà, êèï’ÿ÷åíà õîëîäíà âîäà.
ÄÎÑËІÄ № 1. Ùî øâèäøå ðîç÷èíÿєòüñÿ?
1. Ïðîíóìåðóé ìåíçóðêè ôëîìàñòåðîì. Ó êîæíó ìåíçóðêó çà äîïîìîãîþ øïðèöà âіäìіðÿé 50 ìë âîäè. Ó ïåðøó
äîäàé ïîðöіþ (íåïîâíó ëîæêó, áåç «÷óáêà») êóõîííîї ñîëі, à
â äðóãó – òàêó æ ïîðöіþ öóêðó, ó òðåòþ – ïèòíó ñîäó, ó
÷åòâåðòó – êðîõìàëü, ó ï’ÿòó – ëèìîííó êèñëîòó. Ðîçìіøàé
ðîç÷èíè і âèçíà÷ ÷àñ ðîç÷èíåííÿ ñåêóíäîìіðîì.
2. Ðåçóëüòàòè çàïèøè ó òàáëèöþ.
Ïðèãîòîâàíі ðîç÷èíè âèêîðèñòàé ó íàñòóïíîìó äîñëіäі.
ÄÎÑËІÄ № 2. Ùî áіëüøå ðîç÷èíÿєòüñÿ?
1. Ó ìåíçóðêè ç ðîç÷èíàìè, ïðèãîòîâàíèìè ó äîñëіäі
№ 1, äîäàé ùå ïîðöіþ êóõîííîї ñîëі òà öóêðó. Ðîçìіøàé
ðîç÷èíè. Ùî òè ñïîñòåðіãàєø? ßêùî ðå÷îâèíè ðîç÷èíèëèñü
ïîâíіñòþ, äîäàé òðåòþ ïîðöіþ ðå÷îâèí і ðîçìіøàé. Ó ÿêіé
ìåíçóðöі ðîç÷èíèëîñÿ íàéáіëüøå ðå÷îâèíè?
2. Äîñëіäè âñі ïàðè ðå÷îâèí, çàïîâíè ïіäñóìêîâó òàáëèöþ
çà çðàçêîì і çðîáè âèñíîâîê.
Речовина
Скільки часу
розчинялася
Скільки
порцій
максимально
розчинилося
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Кухонна
Крохмаль
сіль

Цукор

Лимонна
кислота

Питна
сода

СКІЛЬКИ
Є РЕЧОВИН
Точно злічити усі речовини не зможе ніхто.
і
Їх
Ї мільйони,
і й
і щороку в
лабораторіях учених з’являються нові. Щоб навести лад з такою
кількістю речовин, їх класифікують: за агрегатним станом, за
складом молекул, за властивостями, за іншими критеріями.

1. Ùî òàêå åëåìåíò. Ìè æèâåìî ó ñâіòі ðå÷îâèí, їõ
äóæå áàãàòî. Äåÿêі ðå÷îâèíè є ó ïðèðîäі, ç íèõ ñêëàäàþòüñÿ îðãàíіçìè òà ïðèðîäíі îá’єêòè. Іíøі – ñòâîðèëà ëþäèíà (áóäіâåëüíі òà ïàêóâàëüíі ìàòåðіàëè, ñêëî, êåðàìіêà,
òêàíèíè). Øòó÷íі ìàòåðіàëè, çàçâè÷àé, ïîãàíî ðîçêëàäàþòüñÿ ó ïðèðîäі é çàñìі÷óþòü її.
Áіëüøіñòü ðå÷îâèí ñêëàäàþòüñÿ ç ìîëåêóë, à ìîëåêóëè –
ç àòîìіâ. Íà ñüîãîäíі íàóöі âіäîìî 118 ðіçíèõ àòîìіâ і ìіëüéîíè ìîëåêóë. Àëå ÿê öå ìîæëèâî, ùîá çі 118 àòîìіâ óòâîðèëîñÿ ìіëüéîíè ðіçíèõ ìîëåêóë і ðå÷îâèí? Óñå ïðîñòî –
àòîìè ìîæóòü ç’єäíóâàòèñÿ ìіæ ñîáîþ ó ðіçíîìàíіòíèõ êîìáіíàöіÿõ. Ñõîæå íà òå, ÿê ç 33 áóêâ óêðàїíñüêîãî àëôàâіòó
ìîæíà ñêëàñòè äåñÿòêè é ñîòíі òèñÿ÷ ñëіâ.
Òî÷íî âêàçàòè êіëüêіñòü ðå÷îâèí âàæêî. Ç ðîçâèòêîì íàóêè їõ áóäå äåäàëі áіëüøå, àäæå ùîðîêó íàóêîâöі ñòâîðþþòü íîâі ðå÷îâèíè і ìàòåðіàëè.
Àòîìè îäíîãî і òîãî ñàìîãî âèäó íàçèâàþòü åëåìåíòàìè.
Åëåìåíòè ìàþòü íàçâè, ÿêі ïîõîäÿòü ç ëàòèíè і ïîçíà÷àþòü
їõ ñèìâîëàìè (òàáëèöÿ 3).
Таблиця 3
Елемент

Символ елемента

Вимова символу
елемента

Гідроген

Н

Аш

Оксиген

О

О

Карбон

С

Це

2. ßêèé ñêëàä ìîëåêóë. Ìîëåêóëà âîäè ñêëàäàєòüñÿ ç
äâîõ àòîìіâ Ãіäðîãåíó òà îäíîãî àòîìà Îêñèãåíó; ìîëåêóëà
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âóãëåêèñëîãî ãàçó ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ àòîìіâ Îêñèãåíó é
îäíîãî àòîìà Êàðáîíó (ìàë. 68).
Атом Оксигену

1

Атоми Гідрогену

Атоми Оксигену

2 Атом Карбону

Ìàë. 68. Ñêëàä ìîëåêóë âîäè (1) і âóãëåêèñëîãî ãàçó (2)

?

Який склад молекул водню, кисню, азоту, озону?

Є ðå÷îâèíè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ç îäíàêîâèõ àòîìіâ, àëå
áіëüøіñòü – ç ðіçíèõ (ñõîæå íà òå, ÿê âåëè÷åçíà êіëüêіñòü
ñëіâ ñêëàäàєòüñÿ ç ðіçíèõ ëіòåð). Óÿâіòü: ëèøå ç òðüîõ àòîìіâ – Îêñèãåíó, Ãіäðîãåíó і Êàðáîíó – ìîæíà «çáóäóâàòè»
òèñÿ÷і ìîëåêóë ðіçíèõ ðå÷îâèí. Ñåðåä íèõ: âîäà, âóãëåêèñëèé ãàç, ñïèðòè, ëèìîííà êèñëîòà, öóêîð, æèðè, êðîõìàëü
(ãîëîâíèé ñêëàäíèê áîðîøíà), öåëþëîçà (ãîëîâíèé ñêëàäíèê ïàïåðó), ìåòàí (ãîëîâíèé ñêëàäíèê ïðèðîäíîãî ãàçó),
ðå÷îâèíè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó áåíçèíó, ÷àäíèé ãàç і áàãàòî-áàãàòî іíøèõ (ìàë. 69). Ìîëåêóëè, ùî ñêëàäàþòüñÿ іç
öèõ åëåìåíòіâ, âõîäÿòü äî ñêëàäó ñòîëîâîãî îöòó.
Молекула води

Молекула
вуглекислого газу

Молекула етилового
спирту

Молекула глюкози
(виноградного цукру)

Молекула оцтової
кислоти

Ìàë. 69. Ìîäåëі ìîëåêóë

?
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Назви елементи, з яких складаються зображені молекули.

3. ßê êëàñèôіêóþòü ðå÷îâèíè. Òè
âæå çíàєø, ùî ðå÷îâèíè êëàñèôіêóþòü çà àãðåãàòíèì ñòàíîì. Àëå є é
іíøі êëàñèôіêàöії. Çà áóäîâîþ їõ ïîäіëÿþòü íà ïðîñòі, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ç
îäíàêîâèõ àòîìіâ (âîäåíü, àçîò, êèñåíü, çàëіçî, ñіðêà), і ñêëàäíі, – ç ðіçíèõ àòîìіâ (âîäà, âóãëåêèñëèé ãàç,
ãëþêîçà).
Çà âëàñòèâîñòÿìè ïðîñòі ðå÷îâèíè ïîäіëÿþòü íà ìåòàëè òà íåìåòàëè. Ïîðіâíÿєìî, íàïðèêëàä, çàëіçî і
ñіðêó (ìàë. 70).

1

2

Пригадай, де використовують ці метали
та неметали. Порівняй ртуть і вугілля.

Êóñîê çàëіçà ìàє õàðàêòåðíèé ìå- 3
òàëі÷íèé áëèñê (ÿêùî íå çàіðæàâіâ).
ßêùî ïî íüîìó âäàðèòè ìîëîòêîì, âіí
íå ðîçïàäåòüñÿ, àëå ïіä äієþ óäàðіâ
çìіíþâàòèìå ôîðìó. ßêùî ç’єäíàòè
çàëіçíèìè ïðîâіäíèêàìè ëàìïî÷êó і
4
áàòàðåéêó,
ëàìïî÷êà
çàñâіòèòüñÿ.
Îòæå, çàëіçî є ïðîâіäíèêîì åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó. Ñіðêà íå ìàє òàêîãî
áëèñêó, ÿê çàëіçî. Øìàòîê ñіðêè ïіä
äієþ óäàðіâ ðîçêîëþєòüñÿ. Ñіðêà íå
ïðîâîäèòü åëåêòðè÷íèé ñòðóì.
Çàëіçî і ñіðêà – ïðåäñòàâíèêè äâîõ
ãðóï ðå÷îâèí: ìåòàëіâ і íåìåòàëіâ. Çà
íîðìàëüíèõ óìîâ óñі ìåòàëè òâåðäі
(âèíÿòîê – ðòóòü), ìàþòü áëèñê, ëåãêî
êóþòüñÿ,
ïðîâîäÿòü
åëåêòðè÷íèé 5
ñòðóì.
Ñåðåä íåìåòàëіâ є і ãàçóâàòі (êèÌàë. 70. Ìåòàëè:
ñåíü, àçîò, âîäåíü), і ðіäêі (áðîì), і
1 – ðòóòü; 2 – çàëіçî;
òâåðäі (ñіðêà, âóãіëëÿ, ôîñôîð). Âîíè
íåìåòàëè:
íå ìàþòü ìåòàëі÷íîãî áëèñêó, íå ïðè3 – ñіðêà;
äàòíі äëÿ êóâàííÿ, ïîãàíî ïðîâîäÿòü
4 – âóãіëëÿ;
5 – áðîì
ñòðóì.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

òàìè.

Àòîìè îäíîãî і òîãî ñàìîãî âèäó íàçèâàþòü åëåìåí-

Íàóöі âіäîìî 118 åëåìåíòіâ і ìіëüéîíè ðіçíèõ ìîëåêóë і ðå÷îâèí.
Ðå÷îâèíè ïîäіëÿþòü íà ïðîñòі, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ç îäíàêîâèõ àòîìіâ, і ñêëàäíі (ç ðіçíèõ àòîìіâ).
Ïðîñòі ðå÷îâèíè ïîäіëÿþòü íà ìåòàëè òà íåìåòàëè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Навколо нас – мільйони речовин. Їх можна класифікувати за спільними властивостями. Які дві речовини зайві у переліку: спирт, вода,
крейда, ртуть, золото, бром? Обґрунтуйте свій вибір.
2. Історичні епохи (віки) називали на честь матеріалів, з яких
виробляли знаряддя праці: мідний, залізний, кам’яний, бронзовий.
У якому хронологічному порядку йшли ці епохи?
3. Ця корисна копалина блищить на сонці, тоне у воді, тверда і
крихка: її можна розбити на дрібні шматочки. Але найважливіше – вона
горюча! Що це?
4. Придонні води Чорного моря називають мертвими, бо тут живуть
лише бактерії роду мікроспора. Довідайся, який отруйний газ витіснив
разом з киснем усе живе з глибин Чорного моря.
5. Завдяки дивовижним молекулам крохмалю рослини виживають
узимку, а для людини крохмаль є основним постачальником вуглеводів – одного з найважливіших компонентів їжі. З крохмалю отримують
спирт, пластмаси, синтетичні волокна, гуму. А які продукти в тебе на
кухні багаті на крохмаль?
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Папір – один з найважливіших матеріалів на основі целюлози. Без
нього неможливо уявити наше життя. Папір винайшли в Китаї у II ст. до
н. е. Спочатку його виробляли з бавовни, бамбука, а в середні віки – із
ганчір’я. У 18 ст. для виробництва паперу почали використовувати деревину. Промисловість випускає багато видів паперу – картографічний,
крейдований, офсетний, папір для письма, пакувальний. Фільтрувальний папір – це майже чиста целюлоза.
Щоб отримати найменшу часточку паперу – молекулу целюлози –
стандартний аркуш паперу потрібно було б розрізати навпіл 23 рази.
Перевірте на досліді, на скільки частин удасться вам його розрізати.
Обговоріть результат у групі.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
ДО РОЗДІЛУ 2
1. Що з переліченого не є речовиною?
А лід
Б вода
В сніжинка
Г водяна пара

Д айсберг

2. З якою речовиною, що у багатьох є на кухні, треба поводитися
обережно?
А з водою
Б з метаном В з оцтовою кислотою
Г з киснем Д із сіллю
3. Чим відрізняються лід, вода і водяна пара за однакової
температури?
А розмірами молекул
Б характером руху молекул
В відстанями між молекулами Г швидкістю руху молекул
Д силами притягання між молекулами
4. Яка найкорисніша рідина забезпечує здоровий ріст і активний
розвиток твого організму?
А солодка газована вода Б компот із сухофруктів
В трав’яний чай
Г ягідний морс Д звичайна питна вода
5. Вибери відповідь, у якій є два головні неметали, що входять до
складу повітря.
А кисень і водень
Б азот і кисень
В водень і азот
Г аргон і гелій
Д кисень і гелій
ПОМІРКУЄМО РАЗОМ
1. У вузьку посудину влили 1 л спирту і 1 л води
та розмішали. Загальний об’єм вийшов менший,
ніж 2 л. Висловте гіпотезу, чому так сталося.
2. Завершіть фразу К. А. Тімірязєва: «Якщо
йдеться про живлення кореня завдяки речовинам з ґрунту або про повітряне живлення листків
завдяки атмосфері, або про живлення одного органа завдяки іншому, всюди для пояснення ми
вдаємося до однієї і тієї ж причини –…».
3. Розгляньте на малюнку 71 схему досліду. Поясніть, чому кулька надувається. Які властивості
газів демонструє цей дослід?

Мал. 71. Після
нагрівання кулька
надувається
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Розділ 3
ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ
ЗЕМЛІ

ЯК ВИНИКЛА ЗЕМЛЯ
Людина здавна прагнула пізнати навколишній
ій світ.
і О
Особливо
б
цікаі
вила Земля, яка є її домівкою. Не одне тисячоліття людство намагалося відповісти на запитання «Як виникла Земля?».
Користуючись тлумачним словником української мови, порівняйте поняття «легенда» і «гіпотеза». Подумайте, чи доречно у
цій темі вживати поняття «докази». Пригадайте, що ви знаєте про
Землю.

Çåìëÿ – òðåòÿ âіä Ñîíöÿ ïëàíåòà Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè,
єäèíà ïëàíåòà, íà ÿêіé іñíóє æèòòÿ. Çåìëÿ íàëåæèòü äî
ïëàíåò çåìíîї ãðóïè (Ìåðêóðіé, Âåíåðà, Çåìëÿ, Ìàðñ) і є
íàéáіëüøîþ іç öèõ ïëàíåò ó Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі. Íàçâà ïëàíåòè «Çåìëÿ» ïîõîäèòü âіä ñòàðîäàâíüîãî êîðåíÿ çåì, ùî ó
ïåðåêëàäі îçíà÷àє «ïіäëîãà» àáî «íèç». Â àíãëіéñüêіé ìîâі
íàøó ïëàíåòó íàçèâàþòü ñëîâîì Earth, ùî îçíà÷àє «ґðóíò».
Дослідіть, які ще існують версії походження назви нашої планети.

1. ßêі іñíóþòü ãіïîòåçè âèíèêíåííÿ Çåìëі. Çà ÷àñ ðîçâèòêó íàóêè áóëî âèñóíóòî áàãàòî âåðñіé ïîõîäæåííÿ íàøîї
ïëàíåòè. Ïåðøі ãіïîòåçè âèíèêíåííÿ Çåìëі ç’ÿâèëèñÿ ó
18 ñò., êîëè íàóêà íàêîïè÷èëà äîñòàòíþ êіëüêіñòü äàíèõ
ïðî íàøó ïëàíåòó òà Ñîíÿ÷íó ñèñòåìó.
Ознайомтеся з гіпотезами виникнення Землі. Придумайте і намалюйте умовні знаки, які відобразили б головні відмінності кожної
із гіпотез про походження Землі. Поясніть ваше рішення.
Французький учений Жорж Бюффон (1707–1788)
припустив, що земна куля виникла в результаті катастрофи. У дуже віддалений час якесь небесне тіло (він
вважав, що це була комета) зіткнулося із Сонцем. Під
час зіткнення виникло багато «бризок». Найбільші з
них, поступово охолоджуючись, дали початок планетам.

68

Німецький учений Іммануїл Кант (1724–1804) припустив, що Сонячна система утворилася з гігантської
холодної пилоподібної хмари. Частини цієї хмари
перебували в постійному хаотичному русі, взаємно
притягували одна одну, стикалися, ущільнювалися,
утворюючи згущення, які стали рости і з часом дали
початок Сонцю та планетам.
П’єр Лаплас (1749–1827), французький астроном
і математик – запропонував свою гіпотезу появи
Сонячної системи. На його думку, Сонце і планети виникли з гігантської розжареної газової хмари. Вона поступово остигала, стискалася і дала початок Сонцю та
планетам
Академік Отто Юлійович Шмідт (1891–1956) вважав,
що мільярди років тому навколо Сонця була гігантська
хмара з холодного пилу і замерзлого газу. Під час руху
її компоненти взаємно притягуючись одні до одних,
згущувалися і дали початок планетам Сонячної системи. Унаслідок зіткнення планет з космічними тілами
їхні розміри збільшувалися. Теорію Отто Шмідта розвивають і в наш час.

Ãіïîòåçè І. Êàíòà òà Î. Øìіäòà áóëè äóæå áëèçüêі. Áàãàòî ïðèïóùåíü ó÷åíèõ ëÿãëè â îñíîâó ñó÷àñíîãî óÿâëåííÿ
ïðî ïîõîäæåííÿ Çåìëі é óñієї Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè.
Порівняйте гіпотези І. Канта та О. Ю. Шмідта. Що між ними спільного і чим вони відрізняються?

2. ßêі іñíóþòü ñó÷àñíі óÿâëåííÿ ïðî âèíèêíåííÿ Çåìëі.
Çà ñó÷àñíèìè íàóêîâèìè äàíèìè, âіê íàéäàâíіøèõ ïîðіä
íà Çåìëі ñÿãàє ïîíàä ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ ìіëüÿðäіâ ðîêіâ.
Âіê Ñîíöÿ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî ï’ÿòü ìіëüÿðäіâ ðîêіâ.
Çãіäíî ç òåîðієþ Î. Øìіäòà, Çåìëÿ óòâîðèëàñü ç ðîçñіÿíîї ãàçîâî-ïèëîâîї õìàðè, ÿêà іñíóâàëà â êîñìі÷íîìó ïðîñòîðі. Ïîáëèçó öієї õìàðè âèáóõíóëà íàäíîâà çîðÿ, і öå
ïðèçâåëî äî ðîçêðó÷óâàííÿ ðå÷îâèíè. Ïîñòóïîâî ïіä ÷àñ
îáåðòàííÿ ó öåíòðі õìàðè íàêîïè÷óâàëèñü ëåãêі ãàçè, ÿêі іç
÷àñîì óòâîðèëè Ñîíöå. Ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè ãàçîâî-ïèëîâîãî äèñêó êðóæëÿëè íàâêîëî Ñîíöÿ, çáèðàëèñü ó çãóñòêè –
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òàê çâàíі ïëàíåòåçèìàëі, ÿêі çіøòîâõóâàëèñÿ, ðóéíóâàëèñÿ
і îá’єäíóâàëèñÿ. Òàêі îá’єêòè ñòàëè áóäіâåëüíèì ìàòåðіàëîì
äëÿ ïëàíåò, à íàéáіëüøі ïëàíåòåçèìàëі – їõíіìè «çàðîäêàìè».
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ïåðøі íàóêîâі óÿâëåííÿ ïðî âèíèêíåííÿ Çåìëі
ç’ÿâèëèñÿ ó 18 ñò. Ãіïîòåçè І. Êàíòà, Î. Øìіäòà òà áàãàòüîõ
іíøèõ ó÷åíèõ ñòàëè îñíîâîþ ñó÷àñíèõ óÿâëåíü ïðî ïîõîäæåííÿ Çåìëі.
Ñó÷àñíі â÷åíі ïðèïóñêàþòü, ùî Ñîíöå і ïëàíåòè âèíèêëè ìàéæå âîäíî÷àñ ç ìіæçîðÿíîї ðå÷îâèíè – ïèëó і ãàçó.
Öÿ ðå÷îâèíà ñòèñêàëàñÿ, ïîòіì ðîçïàëàñÿ íà çãóñòêè, îäèí
ç ÿêèõ äàâ ïî÷àòîê Ñîíöþ. Íàâêîëî Ñîíöÿ âèíèêëà ãàçîâîïèëîâà õìàðà, çі çãóñòêіâ ÿêîї óòâîðèëèñÿ ïëàíåòè, ñåðåä
ÿêèõ і íàøà Çåìëÿ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. У чому суть гіпотези О. Шмідта про виникнення Землі?
2. Розкажи, як І. Кант пояснював утворення небесних тіл.
3. Які існують сучасні уявлення про походження планет?
4. Як ти вважаєш, чому тільки в 18 ст. з’явилися перші наукові уявлення про виникнення Землі?
5. Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуй розповідь про одного з учених (за вибором), які пояснювали походження
Землі.
6. Прочитай ключове слово. Добери слова, пов’язані з темою
уроку, в яких була б літера, зазначена у стовпчику.
Е
7. Продовж речення:
М
Сьогодні я дізнався/-лася...,
Л
Було складно...,
Я
Я зрозумів/-ла, що...,
Я навчився/-лася...,
Було цікаво дізнатися, що...,
Мене здивувало...,
Мені захотілося....
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ЯКУ БУДОВУ МАЄ
ЗЕМЛЯ
Земля – наш спільний дім, який дивує своїми
ї
таємницями. У
Упродовж сотні років людина вивчає нашу планету, а Земля продовжує містити безліч дивовижних секретів і загадок. Спробуємо дізнатися, як
складно й цікаво влаштована наша Земля.

1. ßê ó÷åíі äîñëіäæóþòü áóäîâó Çåìëі. Ñïîñòåðіãàþ÷è,
ÿê ïіä ÷àñ âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ íà ïîâåðõíþ âèëèâàєòüñÿ
ëàâà, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî íà âåëèêіé ãëèáèíі Çåìëÿ òåæ
ðîçïëàâëåíà. Â÷åíі çðîáèëè áàãàòî ñïðîá, ùîá ïîáà÷èòè і
âіäіáðàòè çðàçêè ïîðіä íà âåëèêіé ãëèáèíі. Íàéêðàùå âèâ÷åíà âåðõíÿ îáîëîíêà Çåìëі, íà ÿêіé ìè æèâåìî. Ïîäóìàéòå ÷îìó.
Äëÿ òîãî ùîá âèâ÷èòè ñêëàä і áóäîâó ãіðñüêèõ ïîðіä ïîòðіáíî ïðîíèêíóòè ÿêîìîãà äàëі âãëèá Çåìëі. Äëÿ öüîãî
â÷åíі âèêîðèñòîâóþòü ñó÷àñíі ìåòîäè äîñëіäæåííÿ.
Ìåòîä áóðіííÿ ñâåðäëîâèí
íàé÷àñòіøå çàñòîñîâóþòü äëÿ âèäîáóòêó ç íàäð âîäè, íàôòè, ïðèðîäíîãî ãàçó, à òàêîæ äëÿ ïîøóêó
і ðîçâіäêè êîðèñíèõ êîïàëèí
(ìàë. 72).
Ó íàø ÷àñ іñòîòíі äîñëіäæåííÿ
çà äîïîìîãîþ ñâåðäëîâèí çäіéñíþþòü â Àíòàðêòèäі. Öå äàëî
çìîãó çðîáèòè íèçêó âіäêðèòòіâ Ìàë. 72. Ìåòîä áóðіííÿ
ñâåðäëîâèí
ïðî áóäîâó, іñòîðіþ ôîðìóâàííÿ
òà ñêëàä íàäð ìàòåðèêà.
В Україні
р
найглибша свердловина
р
для видобутку
у у природного
р р
газуу
розташована в Шишацькому районі Полтавської області. Її глибина становить 6750 м.
Проаналізуй діаграму «Найглибші свердловини світу» (мал. 73).
З’ясуй, де розміщена найглибша свердловина. Для чого їх пробурили?
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9159 м

9583 м

12 262 м

12 289 м

12 345 м

Німеч- США
чина

США

Росія

Катар

Росія

9101 м

8553 м

6800 м

Швеція Австрія

Ìàë. 73. Íàéãëèáøі ñâåðäëîâèíè ñâіòó

Áóäîâó Çåìëі âèâ÷àє íàóêà ãåîëîãіÿ. Ç ãðåöüêîї öå îçíà÷àє «çåìíà íàóêà».

?

Пригадай, хто такі геологи. Чим вони займаються? Що характерно
для людей цієї професії?

Îêðіì áóðіííÿ ñâåðäëîâèí, ó÷åíі-äîñëіäíèêè îòðèìóþòü
äàíі ïðî îñîáëèâîñòі áóäîâè
Çåìëі çà äîïîìîãîþ ñåéñìі÷íîãî 1
ìåòîäó (ç ãðåöüêîї – êîëèâàííÿ, 2
çåìëåòðóñ). Âіí ґðóíòóєòüñÿ íà
б
ôàêòі çìіíè øâèäêîñòі ïîøè- 3
ðåííÿ õâèëü, ùî óòâîðþþòüñÿ
а
ïіä ÷àñ âèáóõó.
2. ßêó âíóòðіøíþ áóäîâó
ìàє Çåìëÿ. Ïëàíåòà Çåìëÿ ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ îñíîâíèõ øàðіâ:
çåìíîї êîðè, ìàíòії òà ÿäðà
(ìàë. 74). Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ çà
òåìïåðàòóðîþ, ìàñîþ, õіìі÷íèì
ñêëàäîì, ùіëüíіñòþ ðå÷îâèíè òà
ïðîòÿæíіñòþ. Íàéùіëüíіøà і
íàéãàðÿ÷іøà ÷àñòèíà ïëàíåòè –
ÿäðî. Ðîçðіçíÿþòü âíóòðіøíє і
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Ìàë. 74. Âíóòðіøíÿ
áóäîâà Çåìëі:
1 – ÿäðî âíóòðіøíє (à)
і çîâíіøíє (á);
2 – ìàíòіÿ;
3 – çåìíà êîðà

çîâíіøíє ÿäðî. Çîâíіøíє ÿäðî ïåðåáóâàє ó ðіäêîìó ñòàíі
çà òåìïåðàòóðè 4000 Ñ, ìàє òîâùèíó áëèçüêî 2200 êì.
Âíóòðіøíє ÿäðî – òâåðäå, éîãî òåìïåðàòóðà ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 6000 Ñ, à ðàäіóñ – 1300 êì.
Ìіæ çåìíîþ êîðîþ і ÿäðîì ðîçìіùåíà ìàíòіÿ (ç ãðåöüêîї – ïëàù, ïîêðèâàëî). Ìàíòіÿ ïðîñòÿãàєòüñÿ íà ãëèáèíі âіä 5–80 êì äî 2900 êì. Її òåìïåðàòóðà ñòàíîâèòü âіä
1000 Ñ äî 4000 Ñ. Âåðõíÿ ÷àñòèíà ìàíòії ïëàñòè÷íà. Ùî
áëèæ÷å äî öåíòðó Çåìëі ðå÷îâèíè ìàíòії ïåðåáóâàþòü ó
òâåðäîìó ñòàíі ÷åðåç âèñîêèé òèñê.
Зробіть з пластиліну або паперу модель внутрішньої
будови Землі. Скористайтеся інструкцією за QRкодом.

Âåðõíіé òâåðäèé і íàéòîíøèé øàð íàøîї ïëàíåòè – çåìíà êîðà. Òîâùèíà çåìíîї êîðè íàéáіëüøà ïіä ãіðñüêèìè
ñèñòåìàìè – 70–80 êì, íà ðіâíèíàõ âîíà ñòàíîâèòü 40 êì,
ïіä îêåàíàìè ëèøå 5–10 êì. Òåìïåðàòóðà ç ãëèáèíîþ ïіäâèùóєòüñÿ íà 3 Ñ íà êîæíі 100 ì.
Дізнайся, яка температура буде на глибині 3 км.
Мінімально відома товщина земної кори біля острова Пасхи
(5 км), а максимальна – в Гімалаях – 90 км.

Покажи на карті світу, де земна кора буде найтонша, а де найпотужніша.
Між п’ятикласниками виникла суперечка. Одна група учнів висловила судження, що дослідження учених внутрішньої будови Землі
позитивно вплинуть на розвиток людства, а інша – може нашкодити планеті Земля. Яку позицію займете ви? Обґрунтуйте.

3. Çîâíіøíі îáîëîíêè Çåìëі òà âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ íèìè.
Íàøà ïëàíåòà óíіêàëüíà. Íà її ïîâåðõíі ðîçòàøîâàíі é
âçàєìîäіþòü ÷îòèðè îáîëîíêè: òâåðäà (ëіòîñôåðà), âîäíà
(ãіäðîñôåðà), ïîâіòðÿíà (àòìîñôåðà) òà îáîëîíêà, â ÿêіé іñíóє æèòòÿ (áіîñôåðà). Óñі ÷îòèðè ñôåðè ìîæóòü ïåðåáóâàòè
â îäíîìó ìіñöі і âçàєìîäіÿòè ìіæ ñîáîþ (ìàë. 75).
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Атмосфера

Біосфера

Гідросфера

Літосфера

Ìàë. 75. Âçàєìîçâ’ÿçêè îáîëîíîê Çåìëі

?

Наведи власні приклади взаємодії оболонок Землі.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Âíóòðіøíÿ áóäîâà Çåìëі ñêëàäàòüñÿ ç òðüîõ îñíîâíèõ
÷àñòèí: ÿäðà, ìàíòії òà çåìíîї êîðè.
Íà ïîâåðõíі Çåìëі âèäіëÿþòü ÷îòèðè ñôåðè, ìіæ
ÿêèìè іñíóє òіñíèé âçàєìîçâ’ÿçîê.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Використовуючи різноманітні джерела інформації дізнайтеся, які
ще існують методи вивчення внутрішньої будови Землі.
2. Як називають зовнішній (верхній) шар земної кори? Чому він має
різну товщину? Від чого це залежить?
3. Дізнайтеся, чи є у вашому населеному пункті геологічний музей.
Відвідайте його. З’ясуйте, які корисні копалини є у надрах землі вашого
краю.
4. Які завдання стоять перед ученими, що вивчають внутрішню будову Землі?
5. Придумай по темі уроку запитання для однокласників та однокласниць, які б розпочиналися зі слів: Як ти розумієш…, Порівняй…,
Чому важливо…
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ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ
ГІРСЬКІ ПОРОДИ
Верхня, тверда оболонка нашої планети, на поверхніі якоїї ми живемо, складається з різноманітного каміння, яке становить великий
інтерес для людства як мінеральна сировина.
Прочитай слова письменника українського походження Костянтина Паустовського: «Ми живемо у велетенському, погано розгаданому світі і топчемо каміння..., не підозрюючи, що знайомство з ним збагатило б наш досвід у всіх сферах життя...». Як ти гадаєш, що мав на увазі автор? Чи потрібні нам знання про каміння? Наведи приклади використання каміння людиною.

1. Ç ÿêèõ ðå÷îâèí ñêëàäàєòüñÿ çåìíà êîðà. Ó çåìíіé
êîðі íàëі÷óþòü áëèçüêî 3000 ìіíåðàëіâ і ïîíàä 1500 ãіðñüêèõ ïîðіä. Ùî öå çà ïðèðîäíі òіëà? Ìіíåðàëè – öå ïðèðîäíі óòâîðåííÿ, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ç îäíієї ðå÷îâèíè. Ó
çåìíіé êîðі ïåðåâàæàþòü ìіíåðàëè ó òâåðäîìó ñòàíі. Ó
÷èñòîìó âèãëÿäі ìіíåðàëè â ïðèðîäі òðàïëÿþòüñÿ ðіäêî.
Íàéâіäîìіøèìè ìіíåðàëàìè є äîðîãîöіííå êàìіííÿ: àëìàç,
ðóáіí, ñàïôіð, ñìàðàãä òîùî. Íàé÷àñòіøå âîíè áóâàþòü ó
ðіçíèõ ñïîëóêàõ, óòâîðþþ÷è
ãіðñüêі ïîðîäè.
Ãіðñüêі ïîðîäè – ïðèðîäíі
Слюда
òіëà, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç äåêіëüêîõ ìіíåðàëіâ àáî ñêóï÷åííÿ
îäíîãî ó âåëèêіé êіëüêîñòі â
çåìíіé êîðі. Íàïðèêëàä, ãіð- Польовий
ñüêà ïîðîäà ãðàíіò ñêëàäàєòüñÿ
шпатт
ç òðüîõ ìіíåðàëіâ (ìàë. 76).

?

Назви мінерали, з яких складається граніт. Де використовують граніти?

Кварц

Граніт

Ìàë. 76. Áóäîâà ãðàíіòó

2. Íà ÿêі ãðóïè ïîäіëÿþòü ìіíåðàëè і ãіðñüêі ïîðîäè
çà ïîõîäæåííÿì. Ðіçíîìàíіòíіñòü ìіíåðàëіâ і ãіðñüêèõ ïîðіä
çóìîâëåíà ðіçíèìè óìîâàìè їõíüîãî óòâîðåííÿ. Çà ïîõî-
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äæåííÿì їõ ïîäіëÿþòü íà ìàãìàòè÷íі, îñàäîâі і ìåòàìîðôі÷íі (ìàë. 77).
ГІРСЬКІ ПОРОДИ
Магматичні

Осадові

Метаморфічні

Утворюються
з магми під час
виверження
вулканів (граніт,
базальт)

Утворюються з уламків давніх
порід, які осідали
на дні океанів, морів, озер
та інших пониззях суходолу
(крейда, вапняк, гіпс)

Утворюються
під дією
високого тиску
і температури
(гнейс, кварцит)

Ìàë. 77. Ãіðñüêі ïîðîäè

Áóäîâà ìàãìàòè÷íèõ ïîðіä çàëåæèòü âіä øâèäêîñòі îõîëîäæåííÿ ìàãìè. Íà ãëèáèíі â çåìíіé êîðі âîíà îñòèãàє ïîâіëüíіøå, íіæ íà ïîâåðõíі. Òàê
óòâîðþþòüñÿ ùіëüíі ãіðñüêі ïîðîäè. Ãðàíіò (ç іòàëіéñüêîї ãðàíіòî – çåðíèñòèé) – íàéïîøèðåíіøà ãіðñüêà ïîðîäà íà Çåìëі
(äèâ. ìàë. 76).
Äî íàéáіëüø ðîçïîâñþäæåíèõ
íà Çåìëі ìàãìàòè÷íèõ ãіðñüêèõ
ïîðіä íàëåæàòü òàêîæ áàçàëüòè.
Öÿ äóæå ùіëüíà ãіðñüêà ïîðîäà
Ìàë. 78. Áàçàëüòîâі
ïîøèðåíà ó Ðіâíåíñüêіé (ìàë.
ñòîâïè Ðіâíåíùèíè
78), Çàêàðïàòñüêіé і Äîíåöüêіé
îáëàñòÿõ. Áàçàëüò âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñèðîâèíó äëÿ âèðîáíèöòâà ùåáåíþ, íàïîâíþâà÷à äëÿ áåòîíó.
Äî îñàäîâèõ ãіðñüêèõ ïîðіä íàëåæàòü ïіñêîâèêè, êðåéäà,
êàì’ÿíà ñіëü, ãіïñ, âàïíÿêè òîùî (ìàë. 79).

1

2

3

4

Ìàë. 79. Îñàäîâі ãіðñüêі ïîðîäè: 1 – ïіñêîâèê; 2 – êðåéäà;
3 – âàïíÿê; 4 – êàì’ÿíà ñіëü
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Îñàäîâі ãіðñüêі ïîðîäè óòâîðþþòüñÿ ïіä äієþ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ, âîäè é іíøèõ ïðîöåñіâ, ùî âіäáóâàþòüñÿ íà
ïîâåðõíі Çåìëі òà ó âîäîéìàõ. Ñêàì’ÿíіëі ðåøòêè äàâíіõ і
ñó÷àñíèõ îðãàíіçìіâ óòâîðèëè òàêі ãіðñüêі ïîðîäè, ÿê òîðô,
êàì’ÿíå і áóðå âóãіëëÿ (ìàë. 80).

1

3

2

Ìàë. 80. Ïîðîäè, ùî óòâîðèëèñÿ ç ðîñëèííèõ ðåøòîê:
1 – òîðô; 2 – áóðå âóãіëëÿ; 3 – êàì’ÿíå âóãіëëÿ

?

Розкажи, як люди використовують осадові гірські породи.

Íà âåëèêіé ãëèáèíі íà îñàäîâі òà ìàãìàòè÷íі ãіðñüêі ïîðîäè âïëèâàþòü âèñîêèé òèñê і òåìïåðàòóðà, ðîç÷èíè і ãàçè,
ÿêі çìіíþþòü їõíі âëàñòèâîñòі òà áóäîâó. Òàêîìó ïåðåòâîðåííþ ìîæóòü ïіääàâàòèñÿ àáñîëþòíî âñі âèäè ãіðñüêèõ ïîðіä. Âîíè äіñòàëè íàçâó ìåòàìîðôі÷íі (ç ãðåöüêîї ìåòàìîðôіñ – ïåðåòâîðåííÿ) (ìàë. 81).
Користуючись малюнком 80 з’ясуй, з яких гірських порід утворилися метаморфічні породи.

Ãðàíіò

Ãíåéñ

Âàïíÿê

Ìàðìóð

Ãëèíà

Ãëèíèñòèé ñëàíåöü

Ïіñêîâèê

Êâàðöèò

Ìàë. 81. Ìåòàìîðôі÷íі ïîðîäè

3. ßêі áóâàþòü êîðèñíі êîïàëèíè. Óñі ìіíåðàëè і ãіðñüêі
ïîðîäè, ÿêі ëþäèíà âèêîðèñòîâóє ó ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі, íàçèâàþòü êîðèñíèìè êîïàëèíàìè. Êîðèñòóþ÷èñü
ìàëþíêîì 82, ïðèãàäàé, ÿêі є âèäè êîðèñíèõ êîïàëèí.
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Скористайся картою «Корисні копалини України» і з’ясуй, які із
них є на території України.
КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ПАЛИВНІ
Кам’яне
вугілля
Торф
Нафта
Природний
газ

НЕРУДНІ

РУДНІ
Залізні
руди
Мідні руди
Алюмінієві
руди

Хімічна
сировина
Кам’яна
сіль
Сірка

Будівельна
сировина
Вапняк
Граніт
Крейда

Ìàë. 82. Êîðèñíі êîïàëèíè

4. ßêå çíà÷åííÿ ìåòàëіâ і íåìåòàëіâ ó æèòòі ëþäèíè.
Íåìîæëèâî óÿâèòè íàøå æèòòÿ áåç ìåòàëåâèõ âèðîáіâ. Ùå
ó äàâíèíó ëþäè ïîìіòèëè âëàñòèâîñòі ìåòàëіâ: їõ ìîæíà
ðîçïëàâèòè, à ïîòіì íàäàòè âіäïîâіäíîї ôîðìè.

?

Назви металеві предмети, які тебе оточують. Які їхні властивості
допомогли визначити, що це метали?

Ìåòàëåâі âèðîáè, ÿêі íàñ îòî÷óþòü, ðîáëÿòü æèòòÿ ïðîñòіøèì і êîìôîðòíіøèì. Ìåòàëè øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü
ìàéæå â óñіõ ñôåðàõ âèðîáíèöòâà.
Íàéïîøèðåíіøèé ó çåìíіé êîðі ìåòàë – àëþìіíіé. Éîãî
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ïðåäìåòіâ – êóõîííîї ôîëüãè, ïîñóäó, âіêîííèõ ðàì, òåëåôîíіâ,
çàõèñíîãî ñêëà, íîóòáóêіâ, ñïîðòèâíîãî і òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ. Â àâіàáóäóâàííі – äëÿ âèãîòîâëåííÿ êîðïóñіâ,
äâèãóíіâ, іíøèõ âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ ëіòàêà. Äðóãèé çà ïîøèðåííÿì ìåòàë – çàëіçî. Ç íüîãî îòðèìóþòü íàäçâè÷àéíî
ìіöíó ñòàëü, ç ÿêîї ñòâîðþþòü, çîêðåìà, êàðêàñè õìàðî÷îñіâ òà іíøèõ ãðîìіçäêèõ ñïîðóä. ×èñòå çàëіçî áóâàє òіëüêè
êîñìі÷íîãî ïîõîäæåííÿ ó ñêëàäі óëàìêіâ ìåòåîðèòіâ.
Íà íàøіé ïëàíåòі íåìåòàëі÷íі åëåìåíòè áіëüø ïîøèðåíі, íіæ ìåòàëі÷íі. Ó ïðèðîäі òðàïëÿþòüñÿ ñàìîðîäíі íåìåòàëè: ñіðêà, ãðàôіò (ó çåìíіé êîðі); àçîò і êèñåíü (ó ïîâіòðі). ×àñòіøå ó ïðèðîäі íåìåòàëè ïåðåáóâàþòü ó âèãëÿäі
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ñïîëóê. Íàïðèêëàä, âîäà і ðîç÷èíåíі â íіé ñîëі, ìіíåðàëè é
ãіðñüêі ïîðîäè. Íåìåòàëè øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ó õàð÷îâіé ïðîìèñëîâîñòі, ìåäèöèíі, ôàðìàöåâòèöі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
Îçíàéîìëåííÿ çі çðàçêàìè ãіðñüêèõ ïîðіä
і ìіíåðàëіâ øêіëüíîї êîëåêöії
Òîáі çíàäîáèòüñÿ: êîëåêöіÿ ìіíåðàëіâ і ãіðñüêèõ ïîðіä,
ëóïà.
1. Ñêëàäè îïèñ çðàçêіâ ãіðñüêèõ ïîðіä і ìіíåðàëіâ, çàïðîïîíîâàíèõ ó÷èòåëåì/-ëüêîþ. Çâåðíè óâàãó íà îçíàêè: ùіëüíіñòü, êîëіð, ïðîçîðіñòü, áëèñê.
2. Çàïîâíè òàáëèöþ ó çîøèòі.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Çåìíà êîðà ñêëàäàєòüñÿ ç ìіíåðàëіâ і ãіðñüêèõ ïîðіä.
Çà ïîõîäæåííÿì їõ ïîäіëÿþòü íà ìàãìàòè÷íі, îñàäîâі і ìåòàìîðôі÷íі.
Óñі ìіíåðàëè і ãіðñüêі ïîðîäè, ÿêі ëþäèíà âèêîðèñòîâóє ó ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі, íàçèâàþòü êîðèñíèìè êîïàëèíàìè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. На які групи поділяють гірські породи, які утворюють земну кору?
2. Із чим пов’язано різноманіття гірських порід на земній поверхні?
Дізнайся, які гірські породи добувають у твоїй області.
3. У колекції корисних копалин є кам’яне вугілля, кам’яна сіль,
крейда, глина, пісок, крейда. За якими ознаками можна розпізнати
кам’яне вугілля?
4. Зберіть народні приказки, в яких трапляються назви
корисних копалин (сіль, золото, срібло, залізо, кремінь, алмаз, граніт, пісок, вугілля). Поясніть, як ви розумієте ці приказки.
5. Порівняй властивості алюмінієвого дроту і стержня простого
олівця – графіта. Чим вони подібні і чим відрізняються? Зроби висновок.
6. Продовж речення (за вибором): Для мене стало новим...;
Я навчився/-лася…; Я хочу більше дізнатися про…; Тепер я зможу....
Чи може те, про що дізналися впродовж вивчення цієї теми, знадобитися вам у житті?
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ЯКУ ФОРМУ
І РОЗМІРИ МАЄ
ЗЕМЛЯ
У давнину люди вважали, що Земля плоска. Спостерігаючи
С
і
за
кораблем, який пливе морем, вчені помітили, що він зникає, як тільки
наблизиться до лінії горизонту. Він ховається за опуклою поверхнею
моря.

×è äîâîäèëîñÿ òîáі ñïîñòåðіãàòè òàêó êàðòèíó ç ìîðñüêîãî áåðåãà? Öå îçíà÷àє, ùî âñÿ ìîðñüêà ïîâåðõíÿ îäíàêîâî âèïóêëà. Òàêó ïîâåðõíþ ìàє êóëÿ.
Розгляньте малюнок 83. Поміркуйте, чому під час віддалення від
пристані в кораблів спочатку зникає на лінії горизонту корпус, а
потім щогла, а під час повернення – спочатку з’являється щогла,
а потім корпус.

1. ßê ó÷åíі äîâåëè êóëÿñòó ôîðìó Çåìëі. ßêùî Çåìëÿ
äіéñíî êóëåïîäіáíà, її ìîæíà îáіãíóòè é ïîâåðíóòèñÿ ó òå
ñàìå ìіñöå, àëå ç ïðîòèëåæíîãî áîêó. Òàêі ïîäîðîæі íàçèâàþòü íàâêîëîñâіòíіìè.
Íàéïåðøó íàâêîëîñâіòíþ ïîäîðîæ î÷îëèâ Ôåðíàí Ìàãåëëàí – çíàìåíèòèé іñïàíåöü ïîðòóãàëüñüêîãî ïîõîäæåííÿ,
ìîðåïëàâåöü 16 ñò. (ìàë. 84). Öÿ ïîäîðîæ òðèâàëà òðè ðîêè.
Òåïåð êîñìі÷íі êîðàáëі îáëіòàþòü Çåìëþ çà ïіâòîðè ãîäèíè.
Ç áîðòó êîðàáëÿ ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî Çåìëÿ ìàє ôîðìó êóëі
(ìàë. 85).

Ìàë. 83. Êîðàáåëü
íà ãîðèçîíòі

Ìàë. 84. Ôåðíàí
Ìàãåëëàí

Ìàë. 85. Âèãëÿä
Çåìëі ç êîñìîñó

Íàóêîâî äîâіâ êóëÿñòіñòü Çåìëі ãðåöüêèé ó÷åíèé Àðèñòîòåëü. Äîêàçîì âіí ââàæàâ îêðóãëó òіíü, ÿêó êèäàє íàøà
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ïëàíåòà íà ïîâíèé Ìіñÿöü. Öþ òіíü ëþäè áà÷àòü ïіä ÷àñ
ìіñÿ÷íèõ çàòåìíåíü.
2. ßêі ðîçìіðè ìàє Çåìëÿ. Çà ñó÷àñíèìè äàíèìè, Çåìëÿ
ìàє ôîðìó êóëі, ÿêà ñïëþñíóòà áіëÿ ïîëþñіâ óíàñëіäîê
ðóõó íàâêîëî óÿâíîї îñі. Âіäñòàíü âіä öåíòðó Çåìëі äî її
ïîëþñіâ (ïîëÿðíèé ðàäіóñ) äåùî ìåíøèé, íіæ âіäñòàíü âіä
öåíòðó Çåìëі äî åêâàòîðà (åêâàòîðіàëüíèé ðàäіóñ) (òàáëèöÿ 4).

?

Користуючись даними таблиці 4 з’ясуй, на скільки екваторіальний
радіус більший за полярний.
Таблиця 4. Розміри Землі

Площа поверхні земної кулі,
млн кв. км
Радіус екваторіальний, км
Радіус полярний, км
Середній діаметр Землі, км
Довжина екватора, км
Довжина меридіана (півкола),
км

?

510
6378
6357
12 742
40 075
20 003

Ìàë. 86. Ðîçìіðè Çåìëі

Пригадай, що є моделлю Землі. Уважно розглянь глобус і карту.
Що означають вертикальні та горизонтальні лінії на карті та глобусі? Чи можна побачити такі лінії на поверхні Землі?

3. ßê íà êàðòі òà ãëîáóñі âèçíà÷èòè íàïðÿìêè. Òî÷êè
ïåðåòèíó óìîâíîї çåìíîї îñі ç ïîâåðõíåþ Çåìëі íàçèâàþòü
ïîëþñàìè. Їõ äâà – Ïіâíі÷íèé і Ïіâäåííèé. Íà îäíàêîâіé
âіäñòàíі âіä ïîëþñіâ ïðîõîäèòü óÿâíà ëіíіÿ – åêâàòîð, ÿêà
äіëèòü Çåìëþ íà äâі ÷àñòèíè. Íà ïіâíі÷ âіä åêâàòîðà ðîçìіùåíà Ïіâíі÷íà ïіâêóëÿ, íà ïіâäåíü – Ïіâäåííà ïіâêóëÿ.
У Бразилії побудували футбольний стадіон, через центр якого
проходить
р
екватор.
р Назва стадіонуу – «Естадіо Мілтон Корреа».
рр
Його також називають «Зеран» («великий нуль»), тому що
екватор є нульовою паралеллю. Отже, футбольні команди захищають
ворота, які розташовані у двох різних півкулях – у Північній та у Південній.
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Визначте за фізичною картою півкуль, у якій півкулі розміщені
географічні об’єкти: материк Північна Америка, материк Австралія, о. Мадагаскар, Середземне море, Антарктида, Північний
Льодовитий океан.

Ïàðàëåëі (ç ãðåöüêîї – òîé, ùî éäå ïîðó÷) – öå óìîâíі
ëіíії íà ãëîáóñі àáî êàðòі, ïðîâåäåíі ïàðàëåëüíî åêâàòîðó,
ÿêі ïîêàçóþòü íàïðÿìîê «çàõіä – ñõіä». Åêâàòîð – íàéäîâøà ïàðàëåëü (ñòàíîâèòü 40 075 êì).
За картою встанови, де розміщенні найменші паралелі.

Ìåðèäіàíè (ç ëàòèíñüêîї – ïîëóäåííèé) – öå óìîâíі ëіíії
Ì
íà ãëîáóñі é êàðòі, ïðîâåäåíі âіä ïîëþñà äî ïîëþñà, ùî ïîêàçóþòü íàïðÿìîê «ïіâíі÷ – ïіâäåíü». Äîâæèíà êîæíîãî
ìåðèäіàíà (ïіâêîëà) ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 20 003 êì.
Користуючись картою України, з’ясуй, у якому напрямку від Києва розміщені такі об’єкти: Київське водосховище, Чорне море,
м. Харків, м. Луцьк, Кримські гори, м. Львів.

Ïî÷àòêîì âіäëіêó ïàðàëåëåé є åêâàòîð, à ïî÷àòêîì âіäëіêó ìåðèäіàíіâ ââàæàþòü Ãðèíâіöüêèé ìåðèäіàí (íóëüîâèé
ìåðèäіàí). Âіí äіñòàâ ñâîþ íàçâó íà ÷åñòü ìіñòà Ãðèíâі÷ (ïåðåäìіñòÿ Ëîíäîíà), äå â 1675 ð. áóëî çàñíîâàíî Ãðèíâіöüêó
àñòðîíîìі÷íó îáñåðâàòîðіþ.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Çåìëÿ ìàє ôîðìó êóëі, ÿêà ñïëþñíóòà áіëÿ ïîëþñіâ.
Åêâàòîð äіëèòü Çåìëþ íà äâі ÷àñòèíè – Ïіâíі÷íó і
Ïіâäåííó ïіâêóëі.
Óìîâíі ëіíії íà ãëîáóñі àáî êàðòі, ÿêі âêàçóþòü íàïðÿìêè: ïàðàëåëі – «çàõіä – ñõіä», ìåðèäіàíè – «ïіâíі÷ –
ïіâäåíü».

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Наведи приклади, які підтверджують кулясту форму Землі.
2. Використовуючи діаграму Венна, порівняй паралелі і меридіани.
Зроби відповідний малюнок у зошиті.
3. Продовж речення: Для мене стало новим..., Я хочу більше дізнатися про…, Тепер я зможу...
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ЯКІ Є СПОСОБИ
ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ
З давніх часів освоєння Землі люди прагнули запам’ятати
’
простір,
і
який їх оточував. Вони робили спроби замальовувати невеликі ділянки
на стінах печер, на бересті, кістках, деревині, камінні тощо. Це і були
перші, дуже прості карти земної поверхні.

?

Як ти гадаєш, що з’явилося раніше: зображення земної поверхні чи писемність?

1. Õòî ñòâîðþє êàðòè. Íàóêó
ïðî êàðòè ÿê îñîáëèâèé ñïîñіá
çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі, ïðî
ñòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ êàðò
íàçèâàþòü êàðòîãðàôієþ.
Êàðòà – îñíîâíèé іíñòðóìåíò,
ùî äîïîìàãàє ìàíäðіâíèêîâі îðієíòóâàòèñÿ. Ùîá ïðîöåñ îðієíòóâàííÿ áóâ òî÷íèì і áåçïå÷íèì,
ìàíäðіâíèêîâі ïîòðіáíî âîëîäіòè
ïåâíèìè íàâè÷êàìè îðієíòóâàííÿ
çà êàðòàìè òà ìîâîþ êàðòè.

?

Припусти, що таке мова карти.

Ìàë. 87. Äàâíÿ êàðòà
Єãèïòó

Відомо, що перша карта виникла ще у 3 столітті до нашої ери. Її
автор – «батько географії» Ератосфен. На карту було нанесено
усі відомі того часу частини світу.

2. Ó ÿêèé ñïîñіá ìîæíà çîáðàçèòè çåìíó ïîâåðõíþ.
Íèíі іñíóþòü ðіçíі ñïîñîáè çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі.
Óñі âîíè – ìàëåíüêі ìîäåëі ñâіòó, ùî íàñ îòî÷óє. Íàéïîøèðåíіøі ñåðåä íèõ – ìàëþíêè, ôîòîçíіìêè, ïëàíè, êàðòè,
ãëîáóñè, àåðîôîòîçíіìêè і êîñìі÷íі çíіìêè (ìàë. 88).

?

Які із зазначених способів зображення Землі ти вже знаєш?
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1

2

3

4

5

6

Ìàë. 88. Ñïîñîáè çîáðàæåííÿ Çåìëі: 1 – ìàëþíîê;
2 – ôîòîçíіìîê; 3 – ïëàí ìіñöåâîñòі; 4 – àåðîôîòîçíіìîê;
5 – êîñìі÷íèé çíіìîê; 6 – êàðòà;
Обговоріть у групі один зі способів зображення Землі. Укажіть
його особливості. Яку інформацію можна здобути за допомогою
цього способу? Наведіть приклад ситуації, коли вам доводилося
або знадобиться скористатися відповідним способом зображення
Землі.

Ìàëþíîê і ôîòîçíіìîê çàçâè÷àé ðîáëÿòü ç ïîâåðõíі
Çåìëі. Çåìíó ïîâåðõíþ çîáðàæàþòü ó її ðåàëüíîìó, àëå
çìåíøåíîìó âèãëÿäі ïіä áóäü-ÿêèì êóòîì çîðó. І ìàëþíîê,
і ôîòîçíіìîê äàþòü óÿâëåííÿ ïðî ìіñöåâіñòü, ïðîòå íà íèõ
íå âèäíî, ÿêі ðîçìіðè і ôîðìè ìàє äіëÿíêà çàãàëîì.
Çîáðàæåííÿ ìіñöåâîñòі çãîðè, íàïðèêëàä ç ëіòàêà, íàçèâàþòü àåðîôîòîçíіìêîì. Íà íüîìó îá’єêòè ñõîæі íà їõíіé äіéñíèé âèãëÿä íà ìіñöåâîñòі, âèäíî їõíі ðîçìіðè і âçàєìíå ðîçòàøóâàííÿ. Àåðîôîòîçíіìêè і êîñìі÷íі çíіìêè є çìåíøåíèìè
çîáðàæåííÿìè ðåàëüíîãî âèãëÿäó çåìíîї ïîâåðõíі çâåðõó.
Ïëàíè, êàðòè і ãëîáóñè є çìåíøåíèìè êàðòîãðàôі÷íèìè
çîáðàæåííÿìè çåìíîї ïîâåðõíі, îñêіëüêè äëÿ її âіäîáðàæåííÿ íà íèõ âèêîðèñòîâóþòü ñèñòåìó óìîâíèõ ïîçíà÷åíü.
Ïëàí ìіñöåâîñòі – öå çìåíøåíå, âèêîíàíå çà äîïîìîãîþ
óìîâíèõ çíàêіâ çîáðàæåííÿ íåâåëèêîї äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі. Íà âіäìіíó âіä çíіìêіâ, íà ïëàíàõ і êàðòàõ äðіáíі é
íåіñòîòíі äåòàëі íå çîáðàæåíі, à ïðî îá’єêòè ìіñöåâîñòі äîäàєòüñÿ ÿêіñíà і êіëüêіñíà õàðàêòåðèñòèêà. Íàïðèêëàä,
êіëüêіñòü ïîâåðõіâ áóäіâëі, ìàòåðіàë ïîêðèòòÿ äîðîãè òîùî.
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?

Пригадай, що ти знаєш про плани місцевості з початкової школи.

Ãåîãðàôі÷íà êàðòà – öå çìåíøåíå, óçàãàëüíåíå çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі íà ïëîùèíі, âèêîíàíå çà äîïîìîãîþ
óìîâíèõ ïîçíà÷åíü.
Щоб дізнатися більше про карти, прочитай статтю
«Як виникли географічні карти».

Ãëîáóñ (âіä ëàòèíñüêîãî ñëîâà – êóëÿ) – îá’єìíà ìîäåëü
ïëàíåòè, çìåíøåíà â áàãàòî ìіëüéîíіâ ðàçіâ. Íà ãëîáóñі âñі
ìàòåðèêè, îêåàíè, ìîðÿ ïîêàçàíі âіäïîâіäíî äî їõíüîãî ðîçìіùåííÿ íà çåìíіé êóëі. Ìàñøòàá çàëèøàєòüñÿ îäíàêîâèì
íà âñіé ïîâåðõíі ãëîáóñà. Ãëîáóñ êðàùå, íіæ іíøі êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ, ïåðåäàє ôîðìó íàøîї ïëàíåòè. Ðîçìіð
ãëîáóñà âèçíà÷àþòü âіäïîâіäíî äî äіàìåòðà: ìàëі ìàþòü äіàìåòð äî 60 ñì, ñåðåäíі – 60–120 ñì, âåëèêі – ïîíàä 120 ñì.
Перший глобус створив купець і мореплавець Мартін Бехайм (1492).
Він назвав його «Erdapfel», що у перекладі з німецької означає «Земне
яблуко». На глобусі Мартіна Бехайма зображена Європа, майже вся Азія та більша
частина Африки, але Америки на ньому не
було.
У США є найбільший глобус світу –
Ìàë. 89. Ãëîáóñ Åðòà
Ерта, який імітує рух Землі (мал. 89). Він
розміщується у центральному офісі фірми DeLorme, яка виготовляє
картографічні товари. Діаметр штучної земної кулі – майже дванадцять
з половиною метрів, а маса – понад дві тонни.

Користуючись текстом підручника, склади у зошиті схему
(ментальну карту) «Способи
зображення Землі».

Ãëîáóñè òàêîæ ïîäіëÿþòü íà
çàãàëüíîãåîãðàôі÷íі òà òåìàòè÷íі (ìàë. 90). Ãëîáóñ çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèé, àáî ôіçè÷íèé,
äåìîíñòðóє ïðèðîäó, íàñàìïåðåä ðåëüєô ñóõîäîëó òà ìîð-

1

2

Ìàë. 90. 1. Ôіçè÷íèé
ãëîáóñ. 2. Ïîëіòè÷íèé
ãëîáóñ
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ñüêîãî äíà. Íà ïîëіòè÷íîìó ãëîáóñі êîæíó êðàїíó ñâіòó ïîçíà÷åíî îêðåìèì êîëüîðîì, ÷іòêî ðîçìåæîâàíî êîðäîíè,
âêàçàíî ðîçòàøóâàííÿ òà íàçâè ñòîëèöü і âåëèêèõ ìіñò.
Уявіть, що ви відпочиваєте у Карпатах і хочете поділитися з друзями інформацією про місцеві краєвиди. Який спосіб зображення
поверхні ви оберете? Відповідь обґрунтуйте.
Дізнайся більше про глобуси.

Незвичайні
Пригадай і покажи на глобусі та карті світу глобуси 
материки, частини світу, океани. За зображеннями на глобусі
з’ясуй, який материк найбільший, а який – найменший.
Використайте електронні карти google.com/maps для отримання
інформації про ваш населений пункт. Запишіть її. Поділіться з однокласниками/однокласницями інформацією, яку ви отримали.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Іñíóþòü ðіçíі ñïîñîáè çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі:
ìàëþíêè, ôîòîçíіìêè, ïëàíè, êàðòè, ãëîáóñè, àåðîôîòîçíіìêè і êîñìі÷íі çíіìêè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Розглянь шкільний атлас. Дізнайся, яку інформацію можна з
нього отримати. Знайди інформацію, яка стосується теми уроку. Які способи зображення земної поверхні містить атлас?
2. Порівняй глобус і географічну карту. Визнач, чим вони подібні та
чим відрізняються. Чи є у тебе вдома карта чи глобус?
3. Чим перший глобус відрізняється від сучасного?
4. Чим відрізняється фізичний глобус від політичного?
5. Знайди на карті України географічні об’єкти: Кримські гори, Українські Карпати, Чорне й Азовське моря, річки: Дніпро, Південний Буг,
Дунай. Підготуй розповідь (презентацію, повідомлення) про один із цих
об’єктів. Зверни увагу на його особливості. Презентуй однокласникам/
однокласницям.
6. Що в цій темі залишилося для тебе незрозумілим? Де знайти
відповіді на ці запитання? Подумай, у яких життєвих ситуаціях тобі знадобляться отримані знання.
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ПРО ЩО
РОЗПОВІДАЮТЬ
ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ
Той, хто вміє читати географічну карту, може ді
дізнатися б
багато
цікавого про дуже віддалені, зовсім незнайомі місця. Різноманітні кольори, переплетені лінії, значки, цифри і слова пояснюють усе, що зображено на карті. Для цього потрібно навчитися їх розуміти.

1. Іç ÷îãî ñêëàäàþòüñÿ êàðòè. Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ
êàðòè є її åëåìåíòè (ìàë. 91).
Елементи карти

Картографічне
зображення

Масштаб

Легенда
(умовні
знаки)

Допоміжне
оснащення
(назва карти,
автори, назва
видавництва, рік
видання)

Додаткові
дані (графіки,
діаграми,
рисунки,
карти-врізки
тощо)

Ìàë. 91. Åëåìåíòè êàðòè
Розгляньте кілька карт шкільного атласу. Наведіть приклади, де їх
використовують. Опишіть одну з них: назва карти; що на ній зображено; елементи карти. Спробуйте її прочитати. Який, на вашу
думку, найважливіший елемент карти? Що можна назвати «абеткою»
карти?

2. Ùî íàçèâàþòü ëåãåíäîþ êàðòè. Îñíîâó çìіñòó áóäüÿêîї êàðòè ñòàíîâëÿòü óìîâíі çíàêè – ïîçíà÷åííÿ, ÿêі çàñòîñîâóþòü íà êàðòàõ àáî ïëàíàõ äëÿ çîáðàæåííÿ ðіçíèõ
îá’єêòіâ. Óìîâíі çíàêè äëÿ êàðò – öå òå, ùî é áóêâè äëÿ
êíèæêè. Êàðòó íåìîæëèâî ïðî÷èòàòè, íå çíàþ÷è óìîâíèõ
çíàêіâ.
Ïîÿñíåííÿ óìîâíèõ çíàêіâ âèíîñÿòü íà âіëüíі âіä êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ ìіñöÿ êàðòè і íàçèâàþòü ëåãåíäîþ.
Âîíà ïîëåãøóє ÷èòàííÿ êàðòè.
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?

Пригадай, що таке умовні знаки. Які ти знаєш умовні знаки? Наведи приклади (мал. 92).

Болота

Джерело

Хвойні ліси

Річки

Фруктовий сад

Державні кордони

Кам’яне вугілля

Залізниця

Озеро

Житлові та нежитлові споруди

Ìàë. 92. Ïðèêëàäè óìîâíèõ çíàêіâ êàðò

Áóâàþòü îñîáëèâі ãåîãðàôі÷íі êàðòè, ÿêі äàþòü çìîãó
òîáі çîáðàçèòè áóäü-ÿêі ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè, ÿâèùà, ïðîöåñè, ïîäії çà äîïîìîãîþ óìîâíèõ ïîçíà÷åíü, – öå êîíòóðíі
êàðòè.

?

Пригадай, як на карті позначають рельєф. Які кольори для цього
використовують?

Êîëüîðè íà êàðòі òàêîæ є óìîâíèìè çíàêàìè. Ðіçíèì
êîëüîðîì çîáðàæóþòü ðåëüєô: íèçîâèíè – âіäòіíêàìè çåëåíîãî êîëüîðó, âèñî÷èíè – æîâòîãî, ãîðè – êîðè÷íåâîãî. À
âіäòіíêàìè áëàêèòíîãî êîëüîðó ïîêàçàíі îêåàíè, ìîðÿ,
îçåðà.
Ðîçøèôðóâàííÿ êîëüîðó ðîçìіùåíå íà øêàëі âèñîò і
ãëèáèí çà ïðèíöèïîì «ùî âèùå àáî ãëèáøå, òî òåìíіøå çàáàðâëåííÿ». Çíàéäè íà ïîëÿõ êàðòè øêàëó (ìàë. 93) іç çàçíà÷åííÿì ãëèáèí і âèñîò ó ìåòðàõ.

Ìàë. 93. Øêàëà âèñîò і ãëèáèí

88

вище

5000

3000

2000

500

200

0

Висоти в метрах
р

200

2000

4000

6000

глибше

Глибини в метрах
р

Розглянь шкільний атлас. Прокоментуй вислів: «Атлас – це географічна енциклопедія, в якій зібрано знання… Це картографічний шедевр…».
Користуючись шкалою висот фізичної карти України, досліди, які
форми рельєфу переважають на території України. А на території
твоєї області? Назви їх і покажи на карті. Визнач їхні найвищі висоти. Заповни таблицю в зошиті.
Картографам для складання географічних карт потрібно було
мати фіксований напрямок, пов’язаний з нерухомим об’єктом. Таким об’єктом є Полярна зоря, яка в наш час указує на північ. Саме
тому на картах північ традиційно почали зображати вгорі, а південь
унизу. З недавнього часу в країнах Південної півкулі, наприклад Австралії або Нової Зеландії, популярні перевернуті карти з півднем угорі.

?

Прочитай статтю Людмили Даценко «Мова
карти: від глибин історії до сьогодення» і діМова
знайся більше про історію карти.
карти 
Чи доводилося тобі користуватися картами?
За яких обставин? Як ти гадаєш, людям яких професій потрібні
карти?

3. ßêå çíà÷åííÿ êàðò. Äëÿ ëþäèíè, ÿêà âìіє ÷èòàòè
êàðòó і ìàє óÿâó, çà óìîâíèìè ïîçíà÷åííÿìè ïîñòàє ðåàëüíà äіéñíіñòü – ðі÷êè, îçåðà, ãîðè, ìіñòà, ïðîìèñëîâі òà
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі îá’єêòè. Êàðòè ïîòðіáíі ëþäÿì ðіçíèõ
ïðîôåñіé. Çà íèìè ïðîєêòóþòü áóäіâíèöòâî äîðіã, íàôòîïðîâîäіâ і ãàçîïðîâîäіâ, åëåêòðîñòàíöіé òà àâòîìàãіñòðàëåé.
Êàðòè ïîòðіáíі ìåòåîðîëîãàì, êîñìîíàâòàì, ìîðÿêàì, ëüîò÷èêàì, ãåîëîãàì, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ïðàöіâíèêàì òà
ëþäÿì іíøèõ ïðîôåñіé. Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü
êàðòè ó âіéñüêîâіé ñïðàâі.
Є êàðòè, ïðèçíà÷åíі äëÿ òóðèçìó. Íà íèõ óêàçàíî ìіñöåçíàõîäæåííÿ àðõіòåêòóðíèõ òà іñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê, çàïîâіäíèêіâ, íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ, ìóçåїâ òîùî. Çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíèõ òóðèñòè÷íèõ êàðò ìîæíà ç ëåãêіñòþ çíàéòè îá’єêòè îáñëóãîâóâàííÿ òóðèñòіâ – ãîòåëі, òóðèñòè÷íі
áàçè, êåìïіíãè. Ç êîæíèì ðîêîì ðîçøèðþєòüñÿ òàêîæ

ñôåðà íàóêîâîãî âèêîðèñòàííÿ êàðò.

Прочитайте слова видатного географа П. Семенова-ТяньШанського: «Карта важливіша за текст, бо говорить часто
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яскравіше, наочніше, лаконічніше, ніж найкращий текст». Як ви їх
розумієте? Пригадайте, що таке карта. Які бувають карти? Для чого
потрібні карти?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Îïèñóâàííÿ ìіñöåâîñòі
çà ãåîãðàôі÷íîþ êàðòîþ Óêðàїíè
Êîðèñòóþ÷èñü ôіçè÷íîþ òà àäìіíіñòðàòèâíîþ êàðòîþ
Óêðàїíè øêіëüíîãî àòëàñó ç’ÿñóé:
1. Äå ðîçòàøîâàíà îáëàñòü, ó ÿêіé òè ïðîæèâàєø? Îáâåäè її ìåæі íà êîíòóðíіé êàðòі. Ïіäïèøè íàçâó îáëàñíîãî
öåíòðó.
2. ßêі ôîðìè ðåëüєôó ïåðåâàæàþòü íà її òåðèòîðії (ãîðè,
âèñî÷èíè, ðіâíèíè)? Çà øêàëîþ âèñîò âèçíà÷ їõíі âèñîòè.
3. Ïіäïèøè íàéáіëüøі ðі÷êè òà îçåðà îáëàñòі íà êîíòóðíіé êàðòі.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè êàðò є: ìàñøòàá, çìіñò і ëåãåíäà êàðò.
Êàðòè ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ â æèòòі òà äіÿëüíîñòі
ëþäèíè, à òàêîæ äëÿ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що таке карта? Назви її елементи. Який з них, на твою думку,
найважливіший? Чому?
2. Знайди на карті України свій обласний центр. Використовуючи
різноманітні джерела інформації, дізнайся, чому він має таку назву.
3. Користуючись шкалою глибин карти півкуль, з’ясуй, який океан
найглибший, а який – наймілководніший. Запиши у зошиті назву і
глибину найбільшої океанічної западини.
4. Склади у зошиті схему або напиши розповідь на тему «Значення карт у житті людини».
5. Про що нове та корисне вдалося дізнатися на уроці? Які уміння,
набуті під час вивчення теми, знадобляться для розв’язання життєвих ситуацій?
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ЯКІ БУВАЮТЬ
МАСШТАБИ ТА ЯК ЗА
ЇХНЬОЮ ДОПОМОГОЮ
ВИМІРЯТИ ВІДСТАНІ
НА КАРТІ Й МІСЦЕВОСТІ
На картах зображають території, різні за розмірами. Наприклад,
на карті півкуль зображено всю земну поверхню; на карті Євразії – відповідний материк. Можуть бути карти країн, наприклад «Фізична
карта України», окремої області, карти районів, карти (плани) населених пунктів тощо.

Äëÿ òîãî ùîá ïîìіñòèòè çîáðàæåííÿ áóäü-ÿêîї òåðèòîðії
íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі àáî ïëàíі, âñі îá’єêòè ìіñöåâîñòі ïîòðіáíî çìåíøèòè â îäíàêîâó êіëüêіñòü ðàçіâ, ùîá çáåðåãòè
ïðîïîðöії.

?

Пригадай, у яких одиницях вимірюють відстані на місцевості.

Íàïðèêëàä, âіäñòàíü âіä øêîëè äî ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà – 300 ì. Òàêó âіäñòàíü çîáðàçèòè íà ïàïåðі íåìîæëèâî. Òîìó íà êàðòàõ àáî ïëàíàõ âіäñòàíü ïîäàþòü ó çìåíøåíîìó âèãëÿäі – ó ñàíòèìåòðàõ àáî ìіëіìåòðàõ. Äëÿ òîãî
ùîá ïåðåâåñòè âåëèêі âіäñòàíі íà ìіñöåâîñòі ó ìàëі, íà ïëàíі
÷è êàðòі âèêîðèñòîâóþòü ìàñøòàá.
1. Ùî òàêå ìàñøòàá. Ìàñøòàá (ç íіìåöüêîї – ìіðíà
ïàëèöÿ) – öå ñòóïіíü çìåíøåííÿ äîâæèíè ëіíіé íà êàðòі
(ïëàíі, ãëîáóñі) ïîðіâíÿíî ç їõíіìè äіéñíèìè ðîçìіðàìè íà
çåìíіé ïîâåðõíі. Ìàñøòàá ïîêàçóє, ó ñêіëüêè ðàçіâ âіäñòàíü
íà ïëàíі ÷è êàðòі ìåíøà çà âіäñòàíü íà ìіñöåâîñòі.
Масштаб застосовують для створення не тільки планів і карт, але
і копій об’єктів, які виконують зі зменшенням або збільшенням
розмірів у тому самому співвідношенні. Наприклад, клітину бактерії не можна зобразити в натуральну величину, тому її зображення,
одержане за допомогою мікроскопа, збільшують у кілька тисяч разів.

Є êіëüêà ñïîñîáіâ çàïèñó ìàñøòàáó (ìàë. 94). Òè âæå
îçíàéîìèâñÿ/-ëàñÿ ó 4 êëàñі ç іìåíîâàíèì ìàñøòàáîì.
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МАСШТАБ

іменований

в 1 см – 250 км

лінійний
числовий

км

1 : 25 000 000
Ìàë. 94. Âèäè ìàñøòàáіâ

2. Ùî òàêå іìåíîâàíèé ìàñøòàá. Іìåíîâàíèé ìàñøòàá
ïîêàçóє, ÿêà âіäñòàíü íà ìіñöåâîñòі âіäïîâіäàє 1 ñì íà
ïëàíі. Çàïèñóþòü, íàïðèêëàä: «â 1 ñàíòèìåòðі 250 êіëîìåòðіâ», àáî «1 ñì – 250 êì».
Ùî áіëüøèé ìàñøòàá, òî áіëüøå çìåíøåííÿ. Ùî áіëüøå
çìåíøåííÿ, òî áіëüøó çà ïëîùåþ òåðèòîðіþ ìîæíà çîáðàçèòè. Àëå ùî áіëüøå çìåíøåííÿ, òî äðіáíіøèìè і ìåíø âèðàçíèìè ñòàþòü îá’єêòè íà ïëàíі àáî êàðòі. Îòæå, ùî áіëüøå
â 1 ñì êіëîìåòðіâ, òî ìàñøòàá äðіáíіøèé.
1. Який із зазначених масштабів дає змогу показати на карті
географічні об’єкти території детальніше?
1) М в 1 см – 600 м; 2) М в 1 см – 800 м
2. Відстань на місцевості становить 600 м. Зобразіть цю відстань у вигляді відрізка у масштабах: 1) М в 1 см – 300 м; 2) М в 1 см – 100 м.
3. Зобразіть відстань між пунктами А і Б, яка становить 800 м у масштабі: в 1 см – 200 м; в 1 см – 400 м. Який з масштабів дрібніший?

3. ßê êîðèñòóâàòèñÿ ëіíіéíèì ìàñøòàáîì. Íà êàðòàõ і
ïëàíàõ, êðіì іìåíîâàíîãî ìàñøòàáó, âêàçóþòü іíøі âèäè
ìàñøòàáіâ: ÷èñëîâèé і ëіíіéíèé. Ïðî ÷èñëîâèé ìàñøòàá òè
äіçíàєøñÿ ó 6 êëàñі. Ñïðîáóєìî íàâ÷èòèñÿ êîðèñòóâàòèñÿ
ëіíіéíèì ìàñøòàáîì.
Ëіíіéíèé ìàñøòàá çàñòîñîâóþòü äëÿ âèìіðþâàííÿ âіäñòàíåé íà êàðòі çà äîïîìîãîþ öèðêóëÿ-âèìіðþâà÷à àáî ëіíіéêè. Ìàñøòàáíà ñòðі÷êà ìàє ïîäіëêè, ùî âіäïîâіäàþòü
ïåâíèì ïðîìіæêàì. Ñòðі÷êà ðîçäіëåíà íà äâі ÷àñòèíè: ïðàâó
(öå âåëèêі ïîäіëêè, ÿêі íàçè100
0
100 200 300 400 âàþòü îñíîâíèìè, íàïðèêëàä
100 ìåòðіâ àáî 500 ìåòðіâ) òà
ëіâó (öå îäíà âåëèêà ïîäіëêà,
Â 1 ñì – 100 ì
ïîäіëåíà íà 10 ðіâíèõ ÷àñòèí)
Ìàë. 95. Ëіíіéíèé ìàñøòàá (ìàë. 95).
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Öі ÷àñòèíè íàçèâàþòü íàéìåíøîþ ïîäіëêîþ ëіíіéíîãî
ìàñøòàáó.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ âіäñòàíі çà äîïîìîãîþ ëіíіéíîãî ìàñøòàáó íà ïëàíі ÷è êàðòі áåðóòü âіäðіçîê ðîçõèëîì öèðêóëÿâèìіðþâà÷à (ìàë. 96). Ïîòіì
öèðêóëü-âèìіðþâà÷ ïðèêëàäàþòü äî ëіíіéíîãî ìàñøòàáó òàê,
ùîá ëіâà ãîëêà âèìіðþâà÷à ðîçòàøóâàëàñü ó ìåæàõ êðàéíüîї
ëіâîї îñíîâè, à ïðàâà – íà îäíîìó çі øòðèõіâ ëіíіéíîãî
ìàñøòàáó, ùî âіääіëÿþòü öіëі
îñíîâè ïðàâîðó÷ âіä íóëÿ. Íàïðèêëàä, äîâæèíà âåëèêîãî
м
âіäðіçêà ëіâîðó÷ âіä 0 íà ìàëþíêó 96 äîðіâíþє 100 ì. Öåé
Ìàë. 96. Âèçíà÷åííÿ
âіäðіçîê ðîçäіëåíèé íà 10 äðіáâіäñòàíåé
çà äîïîìîãîþ
íèõ ÷àñòèí. Öå îçíà÷àє, ùî äîëіíіéíîãî ìàñøòàáó
âæèíà îäíієї òàêîї ÷àñòèíè ñòàíîâèòü 100 ì : 10 = 10 ì.
Çà äîïîìîãîþ ëіíіéíîãî ìàñøòàáó ìîæíà âèçíà÷èòè äîâæèíó êðèâèõ ëіíіé, íàïðèêëàä çâèâèñòîї ðі÷êè àáî äîðîãè.
Äëÿ öüîãî ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ çâè÷àéíîþ íèòêîþ, ÿêó
ïðèêëàäàþòü äî êðèâîї ëіíії íà ïëàíі, ïîâòîðþþ÷è її âèãèíè (ìàë. 97). Ïîòіì, âèïðÿìèâøè íèòêó, âèìіðþþòü її
äîâæèíó ëіíіéêîþ.

Ìàë. 97. Âèçíà÷åííÿ äîâæèíè êðèâèõ ëіíіé íà êàðòі

4. ßê âèáðàòè ìàñøòàá äëÿ çîáðàæåííÿ âіäñòàíі. Ìàñøòàá âèáèðàþòü çàëåæíî âіä âåëè÷èíè âіäñòàíåé. Íàïðèêëàä, òðåáà çîáðàçèòè âіäñòàíü ó 7 êì. Òîäі ìàñøòàá â
1 ñì – 10 ì íå ïіäõîäèòü, òîìó ùî öþ âіäñòàíü çîáðàæóþòü ëіíієþ â 700 ñì, òîáòî â 7 ì; àëå ëіíіþ â 7 ì íå
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ìîæíà ïîìіñòèòè íà çâè÷àéíîìó àðêóøі ïàïåðó. Çðó÷íіøå
âçÿòè ìàñøòàá: â 1 ñì – 1 êì. Çà òàêîãî ìàñøòàáó âіäñòàíü ó 7 êì âіäïîâіäàòèìå ëіíії â 7 ñì.
Ãëîáóñè òåæ ìàþòü ìàñøòàá. Âіí ïîêàçóє, ó ñêіëüêè ðàçіâ ãëîáóñ ìåíøèé çà äіéñíі ðîçìіðè Çåìëі. Íà âіäìіíó âіä
êàðò, íà ãëîáóñàõ çìåíøåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі çíà÷íå. Íàïðèêëàä, íà ãëîáóñі ç ìàñøòàáîì â 1 ñì – 300 êì óñі çåìíі
îá’єêòè çìåíøåíі ó 30 ìëí ðàçіâ. Íà ãëîáóñі âіäñòàíі çðó÷íî
âèìіðþâàòè ãíó÷êîþ ëіíіéêîþ, ñìóæêîþ ïàïåðó ÷è íèòêîþ. Äàëі, âèêîðèñòîâóþ÷è ìàñøòàá, âèçíà÷àþòü âіäñòàíü
àáî äîâæèíó íà ìіñöåâîñòі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
Âèçíà÷åííÿ âіäñòàíåé ìіæ îá’єêòàìè íà êàðòі
і ãëîáóñі çà äîïîìîãîþ ìàñøòàáó
Òîáі çíàäîáèòüñÿ: íèòêà, ëіíіéêà, øêіëüíèé àòëàñ.
1. Çà ôіçè÷íîþ êàðòîþ Óêðàїíè âèçíà÷ äîâæèíó ðі÷êè
Ïіâäåííèé Áóã.
2. Çà ãëîáóñîì âèçíà÷ âіäñòàíü ìіæ Êèєâîì і Ïàðèæåì,
âèêîðèñòîâóþ÷è іìåíîâàíèé ìàñøòàá. Îòðèìàíі ðåçóëüòàòè
çàïèøè ó çîøèò.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ìàñøòàá – öå ñòóïіíü çìåíøåííÿ äîâæèíè ëіíіé íà
êàðòі (ïëàíі, ãëîáóñі) ïîðіâíÿíî ç їõíіìè äіéñíèìè ðîçìіðàìè íà çåìíіé ïîâåðõíі.
Іñíóє êіëüêà âèäіâ ìàñøòàáіâ: іìåíîâàíèé, ëіíіéíèé і
÷èñëîâèé.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що таке масштаб? Які є види масштабів?
2. Для чого потрібні масштаби? Де їх використовують?
3. Накресліть у зошиті відстань АВ, яка на місцевості дорівнює 16 м,
у масштабах: 1) в 1 см – 4 м; 2) в 1 см – 8 м; 3) в 1 см – 2 м.
4. Відстань між містами на карті дорівнює 4 см. Розрахуй, яка буде
відстань між цими населеними пунктами на місцевості, якщо масштаб
карти в 1 см – 12 км.
5. Для чого використовують лінійний масштаб?
6. Продовж речення: Було цікаво..., Тепер я можу..., Мені знадобиться у житті...
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ЯК ЗДІЙСНИТИ
ОКОМІРНУ ЗЙОМКУ
МІСЦЕВОСТІ І СКЛАСТИ
ПЛАН МІСЦЕВОСТІ
ПЛ
ПРАКТИЧНА РОБОТА
Îá’єäí
Îá’єäíàéòåñÿ
ó ãðóïè ïî 4–5 îñіá.
Âàì çíàäîáèòüñÿ: ïëàíøåò (àðêóø êàðòîíó), êîìïàñ, âіçèðíà ëіíіéêà, îëіâåöü, ãóìêà, ðóëåòêà, êàíöåëÿðñüêà
êíîïêà, àðêóø äëÿ îá÷èñëåíü.
Словничок
Окомірне
р
знімання місцевості – це найпростіша
р
зйомка місцевості, під час якої відстані визначають приблизно, на око. Її проводять з
однієї точки (полярна зйомка) або рухаючись вибраним маршрутом
(маршрутна зйомка).
Полярна зйомка місцевості – це зйомка, коли
спостерігач постійно перебуває в одній точці, яку називають «полюсом».
Планшет – це лист фанери або аркуш картону із
закріпленим на ньому компасом і папером для креслення (мал. 98). Зорієнтувати планшет: зорієнтувати компас, закріплений на планшеті; позначити
стрілкою на плані напрямок «північ – південь».
Компас – прилад для визначення напрямків на
сторони горизонту. Кріпиться до планшета.
Ìàë. 98.
Візирна лінійка – це тригранна лінійка (мал. 99).
Ïëàíøåò
(Якщо візирної лінійки немає, використовуйте звичайну, поставивши її на ребро).

Ìàë. 99. Âіçèðíà ëіíіéêà

Ùî òðåáà ðîáèòè:
Çàâäàííÿ. Îçíàéîìòåñÿ ç àëãîðèòìîì çäіéñíåííÿ îêîìіðíîї çéîìêè ìіñöåâîñòі. Çäіéñíіòü çéîìêó ìіñöåâîñòі (íà âèáіð). Íàêðåñëіòü ïëàí.
1. Äî ïëàíøåòà ïðèêðіïіòü àðêóø ïàïåðó.
2. Ó âåðõíüîìó àáî íèæíüîìó êóòêó ïëàíøåòà ïðèêðіïіòü êîìïàñ.
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3. Íà ïàïåðі ïðîâåäіòü ëіíіþ ó âèãëÿäі ñòðіëêè «ïіâíі÷ –
ïіâäåíü». Її íàïðÿìîê ìàє çáіãàòèñÿ ç íàïðÿìêîì íà êîìïàñі.
4. Çîðієíòóéòå ïëàíøåò. Äëÿ öüîãî âіäïóñòіòü ñòðіëêó
êîìïàñà, äàéòå їé çàñïîêîїòèñÿ. Ïîâåðòàéòå ïëàíøåò íàâêîëî îñі, ïіäâîäÿ÷è ïіâíі÷íèé (ñèíіé) êіí÷èê ñòðіëêè äî
öèôðè 0.
5. Íà àðêóøі ïàïåðó îáåðіòü òî÷êó äëÿ ïîçíà÷åííÿ ìіñöÿ
ñâîãî ðîçòàøóâàííÿ (ñïîñòåðåæåííÿ).
6. Îäèí êіíåöü ëіíіéêè ïðèêëàäіòü äî öієї òî÷êè, à іíøèé – ñïðÿìóéòå íà îá’єêò, ÿêèé ñëіä ïîçíà÷èòè íà ïëàíі.
7. Çà äîïîìîãîþ ëіíіéêè îëіâöåì ïðîâåäіòü ëіíіþ, ïіñëÿ
÷îãî âèìіðÿéòå âіäñòàíü äî ïðåäìåòà ðóëåòêîþ àáî êðîêàìè.
(Áіëüøіñòü ñìàðòôîíіâ îñíàùåíі ôóíêöієþ êîíòðîëþ çà êðîêàìè. Âè òàêîæ ìîæåòå çàâàíòàæèòè äîäàòîê äëÿ êðîêîìіðіâ).
8. Âіäêëàäіòü âіäñòàíü íà ïðîâåäåíіé ëіíії â îáðàíîìó
ìàñøòàáі.
9. Îá’єêò ïîçíà÷òå óìîâíèì çíàêîì, à ëіíіþ âèòðіòü ãóìêîþ. Ïîòіì òàê ñàìî çîáðàçіòü іíøі ìіñöåâі îá’єêòè.

Ìàë. 100. Ïëàí ïîäâіð’ÿ
Стань картографом. Склади план своєї кімнати на аркуші формату
А4, використовуючи умовні знаки.
Продовж речення: Було цікаво..., Тепер я можу..., Мені знадобиться
у житті...
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ЩО ОХОПЛЮЄ
СУХОДІЛ ЗЕМЛІ
Поглянувши на глобус або карту світу, відразу
ід
впадає
д в око, що
велика площа Землі пофарбована в блакитний колір. Це моря та
океани земної кулі. Вони охоплюють 2/3 поверхні Землі (мал. 101).
Тільки близько 1/3 загальної площі земної поверхні становить суходіл.
площа суходолу
149 млн кв. км
площа водної поверхні
361 млн кв. км

Ìàë. 101. Ñïіââіäíîøåííÿ ïëîù ïîâåðõíі ñóõîäîëó
і âîäíîї ïîâåðõíі íà Çåìëі

1. Ùî òàêå ñóõîäіë. Ïîâåðõíÿ çåìëі íåðіâíà. Äіëÿíêè,
ÿêі ïіäíіìàþòüñÿ íàä ðіâíåì îêåàíó, íàçèâàþòü ñóõîäîëîì
(ìàë. 102). Âîíè ðіçíÿòüñÿ çà âåëè÷èíîþ. Íàéáіëüøі ìàþòü
íàçâó ìàòåðèêè, àáî êîíòèíåíòè.

Рівень океану
Ділянка земної поверхні,
яка піднімається над
рівнем океану
Д о ок
Дн
о еа
еануу

Ìàë. 102. Ïіäâèùåíі äіëÿíêè – ìàòåðèêè, çíèæåíі – îêåàíè

?

Пригадай, скільки таких ділянок на нашій планеті. Покажи їх на
карті.

Ñóõîäіë – öå äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі, ùî íå âêðèòі
ìîðÿìè é îêåàíàìè (ìàòåðèêè òà îñòðîâè).
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Äî ñóõîäîëó íå íàëåæàòü âíóòðіøíі âîäîéìè: îçåðà, âîäîñõîâèùà. Ìàòåðèêè – öå âåëè÷åçíі äіëÿíêè ñóõîäîëó, ç
óñіõ áîêіâ îòî÷åíі îêåàíàìè.
Íà íàøіé ïëàíåòі, êðіì ìàòåðèêіâ, âèäіëÿþòü øіñòü ÷àñòèí ñâіòó (ìàë. 103).

Північ
чна
а
Америкка

Америка

Євро
опа

Євразія
Азія

Африка

Південна
а
А ерикка
Ам

Австралія

Антарктида
Ìàë. 103. Ìàòåðèêè і ÷àñòèíè ñâіòó

?

Пригадай назви частин світу. Покажи їх на карті. У якій частині
світу ти проживаєш?
Підготуйте розповідь про один з материків за планом, використовуючи різноманітні джерела інформації. Виступіть перед однокласниками/однокласницями.
План характеристики материка.
У яких півкулях розміщений.
До якої частини світу належить.
Які океани омивають його береги.
Які материки розміщені найближче.

2. Îñòðîâè і ïіâîñòðîâè – ÷àñòèíè ñóõîäîëó. ×àñòèíè
ñâіòó âêëþ÷àþòü íå òіëüêè ìàòåðèê, à é ðîçòàøîâàíі ïîáëèçó îñòðîâè. Îñòðіâ – ÷àñòèíà ñóõîäîëó, îòî÷åíà ç óñіõ
ñòîðіí âîäîþ. Âіä ìàòåðèêіâ îñòðîâè âіäðіçíÿþòüñÿ ìåíøèìè ðîçìіðàìè. Íà ïëàíåòі Çåìëÿ є ïðèáëèçíî 30 ìëí
îñòðîâіâ. Íàéáіëüøèé – îñòðіâ Ãðåíëàíäіÿ. Ó ïåðåêëàäі
«Ãðåíëàíäіÿ» îçíà÷àє «Çåëåíà Çåìëÿ», îñêіëüêè â ïðèáåðåæíèõ îáëàñòÿõ îñòðîâà ðîñòå çåëåíà ðîñëèííіñòü.
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Îñòðіâ Ãðåíëàíäіÿ ðîçòàøîâàíèé íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі
Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè, îìèâàєòüñÿ âîäàìè Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî і Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó (ìàë. 104). Ïðèáëèçíî 4 òå5
ðèòîðії Ãðåíëàíäії âêðèòî ëüîäîì. Öå îäíå ç íàéõîëîäíіøèõ ìіñöü íà ïëàíåòі: òåìïåðàòóðà òóò ìîæå îïóñêàòèñÿ äî
–70 Ñ. Òîâùèíà ëüîäîâîãî ïîêðèâó ó äåÿêèõ ÷àñòèíàõ îñòðîâà ïåðåâèùóє 2 êì.
Òіëüêè áåðåãè ïðèäàòíі äëÿ æèòòÿ ëþäåé, òâàðèí і ðîñëèí. Ïîâåðõíÿ îñòðîâà áіëüøó ÷àñòèíó ðîêó âêðèòà ñíіãîì.
Îïàäè âèïàäàþòü äîñèòü ÷àñòî, ïåðåâàæíî ó âèãëÿäі ñíіãó,
ðіäøå – äîùó.

Ìàë. 104. Îñòðіâ Ãðåíëàíäіÿ
Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуйте
презентацію (повідомлення) про рослинний і тваринний світ
острова Гренландія.
Знайди на фізичній карті світу 2–3 острови. Дізнайся, чи є острови в Україні. Назви їх.

Îñêіëüêè ñóõîäіë ìàє íåðіâíі îáðèñè, éîãî äіëÿíêè іíîäі
âäàþòüñÿ â îêåàí і îòî÷åíі âîäîþ âіäðàçó ç òðüîõ ñòîðіí.
Òàêі äіëÿíêè ñóõîäîëó íàçèâàþòü ïіâîñòðîâàìè.
Ïіâîñòðіâ – ÷àñòèíà ñóõîäîëó, ç òðüîõ ñòîðіí îòî÷åíà âîäîþ. Íàéáіëüøèì ïіâîñòðîâîì є Àðàâіéñüêèé. Âіí ðîçòàøîâàíèé íà ïіâäíі Єâðàçії òà îìèâàєòüñÿ âîäàìè Іíäіéñüêîãî
îêåàíó. Áіëüøà ÷àñòèíà ïіâîñòðîâà âêðèòà ïóñòåëÿìè. Òóò
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òàê ñïåêîòíî і ñóõî, ùî íåìàє æîäíîї ïîñòіéíîї ðі÷êè. Òåìïåðàòóðà ìîæå ïіäíіìàòèñÿ äî +55 Ñ. Íà ñõіäíîìó óçáåðåææі ïіâîñòðîâà âèÿâëåíî çíà÷íі ðîäîâèùà íàôòè.
Знайдіть на фізичній карті світу найбільші півострови на інших
материках та острови, які розміщені поблизу них. Позначте їх на
контурній карті.

3. Ùî òàêå àðõіïåëàã. Êðіì ïîîäèíîêèõ îñòðîâіâ, íà
êàðòі ìîæíà çíàéòè é àðõіïåëàãè. Àðõіïåëàã – ãðóïà îñòðîâіâ, ðîçìіùåíèõ íà íåâåëèêіé âіäñòàíі îäèí âіä îäíîãî,
ÿêі îá’єäíóþòüñÿ â îäíå öіëå. Íàéáіëüøèì àðõіïåëàãîì ó
ñâіòі є Ìàëàéñüêèé àðõіïåëàã. Íà ïіâíî÷і і ïіâíі÷íîìó çàõîäі âіä íüîãî ðîçòàøîâàíà Àçіÿ, à íà ïіâäåííîìó ñõîäі –
Àâñòðàëіÿ òà Îêåàíіÿ. Éîãî îìèâàþòü âîäè Іíäіéñüêîãî і
Òèõîãî îêåàíіâ íà ñõîäі òà çàõîäі. Ìàëàéñüêèé àðõіïåëàã
ñêëàäàєòüñÿ ç ïîíàä 25 000 îêðåìèõ îñòðîâіâ.
Знайдіть і покажіть на фізичній
карті світу архіпелаги.
У безкрайньому Тихому океані є
місце, не схоже на жодне інше, –
вулканічні острови Галапагоського архіпелагу. Тільки тут мешкають
справжні дракони – морські ігуани (мал.
105).

Ìàë. 105. Ìîðñüêà іãóàíà

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ñóõîäіë – öå äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі, ùî íå âêðèòі
ìîðÿìè é îêåàíàìè. Âіí îõîïëþє ìàòåðèêè, îñòðîâè, ïіâîñòðîâè, àðõіïåëàãè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що таке суходіл? Що він включає?
2. Назви материки у порядку зменшення їхніх розмірів.
3. Покажи на карті острови, півострови, архіпелаги, які ти знаєш.
Підготуй розповідь про один з них.
4. Оціни свою діяльність на уроці. Дай відповідь на запитання. Що
на мене справило найбільше враження? Що нового я дізнався/-лася на
уроці? Яку додаткову інформацію я хотів/-ла би дізнатися?
? Подумай,
над чим потрібно попрацювати вдома.
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ЯКІ БУВАЮТЬ
ФОРМИ ПОВЕРХНІ
СУХОДОЛУ ЗЕМЛІ
Милуючись живописними краєвидами, людина
д
зазвичай
й не замислюється, як утворилися ті чи інші форми земної поверхні. Розуміння
того, як формується поверхня суходолу, допоможе зазирнути у далеке минуле Землі.

1. ×îìó ðåëüєô ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ. Íà ïëàíåòó Çåìëÿ
ç ïî÷àòêó її іñíóâàííÿ âïëèâàþòü ðіçíîìàíіòíі ÷èííèêè,
ÿêі çìіíþþòü ôîðìè її ïîâåðõíі. Їõ ìîæíà âèäіëèòè ó äâі
ãðóïè: âíóòðіøíі é çîâíіøíі ñèëè, ÿêі äіþòü îäíî÷àñíî.
Âíóòðіøíі ñèëè ïîâіëüíî îïóñêàþòü і ïіäíіìàþòü äіëÿíêè
çåìíîї ïîâåðõíі. Âîíè âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ âåëèêèõ
ôîðì ðåëüєôó (ãîðè, ðіâíèíè). Çîâíіøíіìè ñèëàìè – åíåðãієþ Ñîíöÿ, âîäîþ, âіòðîì, ëüîäîâèêàìè, äіÿëüíіñòþ ëþäèíè – ñòâîðþþòüñÿ ñåðåäíі òà ìàëі íåðіâíîñòі ðåëüєôó.
Ðåëüєô – öå ñóêóïíіñòü ðіçíèõ çà ôîðìîþ, âåëè÷èíîþ, ïîõîäæåííÿì íåðіâíîñòåé çåìíîї ïîâåðõíі.
Ïіä âïëèâîì іíòåíñèâíèõ âíóòðіøíіõ ñèë Çåìëі (ïіäéîìè
òà îïóñêàííÿ âåëèêèõ ìàñèâіâ ñóõîäîëó, âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ, çåìëåòðóñіâ) âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ãіðñüêèõ ñèñòåì – ãîðîòâîðåííÿ (ìàë. 106).

?

Поміркуй, який би вигляд мала наша планета, якби не відбувалися процеси горотворення. Чи відбуваються
у
ц
ці процеси
р ц
тепер?
р

Ó ïîäàëüøîìó âåëèêі ôîðìè
ðåëüєôó ðóéíóþòüñÿ ïіä äієþ çîâíіøíіõ ÷èííèêіâ. Äåíü çà äíåì
âіòåð і âîäà ïîâіëüíî, àëå íåóõèëüíî ðóéíóþòü ãіðñüêі ïîðîäè
íà ïîâåðõíі çåìíîї êîðè і ïåðåíîñÿòü їõ íà âåëèêі âіäñòàíі. Ïîñòіéíі âіòðè âèòî÷óþòü çі ñêåëü
õèìåðíі ñêóëüïòóðè. Âîäà, ùî

Ìàë. 106. Ïðîöåñ
ãîðîòâîðåííÿ
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ïðîíèêëà â òðіùèíè êàìåíþ і çàìåðçëà òàì, çäàòíà ðîçêîëîòè éîãî. Ïîòðіáåí ëèøå ÷àñ.

?

Поясни, як ти розумієш приказку «вода камінь точить».

Ñóêóïíіñòü çîâíіøíіõ ïðîöåñіâ, ÿêі ðóéíóþòü ãіðñüêі ïîÑ
ðîäè íà ïîâåðõíі Çåìëі, íàçèâàþòü âèâіòðþâàííÿì. Ðîçðіçíÿþòü ôіçè÷íå, õіìі÷íå і áіîëîãі÷íå âèâіòðþâàííÿ. Ôіçè÷íå
âèâіòðþâàííÿ – ðîçòðіñêóâàííÿ ïîðіä ÷åðåç êîëèâàííÿ òåìïåðàòóð, õіìі÷íå – çìіíà їõíüîãî ñêëàäó ïіä âïëèâîì ïîâіòðÿ і âîäè, áіîëîãі÷íå – ðóéíóâàííÿ îðãàíіçìàìè.
Розгляньте малюнок 107. З’ясуйте, які види вивітрювання зображено. Поміркуйте, які чинники найбільше впливають на рельєф
місцевості, у якій ви проживаєте.

Ìàë. 107. Âèäè âèâіòðþâàííÿ
Берегові ластівки влаштовують гнізда в обривистих берегах річок. До якого виду вивітрювання це може призвести? Наведи подібні власні приклади.
Наведіть приклади, коли вивітрювання завдає шкоди господарській діяльності людини.

2. ßêі áóâàþòü ôîðìè ðåëüєôó ñóõîäîëó. Ôîðìè ðåëüєôó ìîæóòü áóòè îïóêëèìè (ïîçèòèâíèìè) òà ââіãíóòèìè
(íåãàòèâíèìè) (ìàë. 108).

?

Наведи приклади опуклих і ввігнутих форм рельєфу вашої місцевості.
Найглибша западина суходолу – Гхор (Євразія), 427 м нижче від
рівня моря.
р
р Гора
р Еверест
р
– найвища вершина
р
земної кулі,
у р
розташована в Гімалаях. Її висота становить 8848 м над рівнем моря.

Îñíîâíèìè ôîðìàìè ðåëüєôó ñóõîäîëó є ãîðè і ðіâíèíè
(ìàë. 109).
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гора

горб

яр

височина

балка

Ìàë. 108. Ôîðìè ðåëüєôó

?

З’ясуй за малюнком 109, які форми рельєфу переважають на материках.

Ðіâíèíè – âiäíîñíî ðiâíi äiëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíi ç íåâåëèêîþ ðіçíèöåþ âèñîò.
Öå ïîðіâíÿíî ñòіéêіøі ÷àñòèíè ìàòåðèêіâ, íіæ ãîðè. Òóò ìàéæå íå áóâàє çåìëå- Ãîðè
òðóñіâ, âèâåðæåíü âóëêàíіâ. Ó ãîðàõ óñі
Ðіâíèíè
öі ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ àêòèâíî. Â óòâîðåííі ðіâíèí àêòèâíіøі çîâíіøíі ñèëè, à
ãіð – âíóòðіøíі.
Ìàë. 109.
Õàðàêòåðíà ðèñà ðіâíèííîї ìіñöåâîñòі – öå âіäêðèòà, äîáðå âèäèìà ëіíіÿ Ñïіââіäíîøåííÿ
ðіâíèí і ãіð íà
ãîðèçîíòó. Âîíà ìîæå áóòè ÿê ïðÿìîþ,
ìàòåðèêàõ
òàê і õâèëÿñòîþ. Íà ðіâíèíàõ ðîçòàøîâàíà âåëèêà êіëüêіñòü ïîñåëåíü ëþäåé. Ïîäóìàé ÷îìó.
Ãîðè çàéìàþòü ëèøå òðåòèíó ïîâåðõíі ñóõîäîëó Çåìëі.
Ãîðè – äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі, ïіäíÿòі âèùå 500 ì íàä
ðіâíåì ìîðÿ. Ç’ÿñóєìî, ùî öå çà ðіâåíü. Ìîðÿ òà îêåàíè íàøîї ïëàíåòè ñïîëó÷åíі ìіæ ñîáîþ. Òîìó âîäà â íèõ ïåðåáóâàє íà îäíàêîâîìó ðіâíі. Âñå, ùî є íà ñóõîäîëі, ðîçòàøîâàíå
íàä ðіâíåì ìîðÿ.
Ðіâíèíè ñóõîäîëó ïîäіëÿþòü íà òðè òèïè: íèçîâèíè, âèñî÷èíè і ïëîñêîãіð’ÿ (ìàë. 110).
Íàéáіëüøà íà Çåìëі íèçîâèíà – Àìàçîíñüêà, ùî ðîçìіùåíà ó Ïіâäåííіé Àìåðèöі. Íà її òåðèòîðії ìîãëî á ðîçìіñòèòèñÿ áіëüø íіæ âіñіì òàêèõ äåðæàâ, ÿê Óêðàїíà.
Користуючись масштабом карти, визнач, на скільки кілометрів
простяглася Амазонська низовина із заходу на схід.
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Форми рел’єфу суходолу
Рівнини

Гори
Високі, вище за 2000 м

Плоскогір’я, понад 500 м

Середні, 1000–2000 м

Височини, 200–500 м

Низькі, до 1000 м

Низовини, до 200 м

Ìàë. 110. Êëàñèôіêàöіÿ ðіâíèí і ãіð çà âèñîòîþ

Âèñî÷èíè íà ôіçè÷íіé êàðòі ïîçíà÷åíî æîâòèì êîëüîðîì. Öå, íàïðèêëàä, Ïðèäíіïðîâñüêà, Ïîäіëüñüêà, Âîëèíñüêà âèñî÷èíè â Óêðàїíі.
Ïëîñêîãіð’ÿ íà ôіçè÷íіé êàðòі ïîçíà÷åíî ñâіòëî-êîðè÷íåâèì êîëüîðîì. Íàéáіëüøèìè ïëîñêîãіð’ÿìè ñâіòó є Àðàâіéñüêå, Ñåðåäíüîñèáіðñüêå òà Äåêàí â Єâðàçії.
Назвіть і покажіть на карті найбільші рівнини та найвищі гори
світу. Підпишіть їх на контурній карті.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ðåëüєô – öå ðіçíîìàíіòíі çà ôîðìîþ, âåëè÷èíîþ, ïîõîäæåííÿì íåðіâíîñòі çåìíîї ïîâåðõíі.
Ñó÷àñíі ôîðìè ðåëüєôó Çåìëі є ðåçóëüòàòîì òðèâàëîї
äії âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ ïðîöåñіâ.
Íàéáіëüøèìè ôîðìàìè ðåëüєôó ñóõîäîëó є ãîðè і ðіâíèíè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Поясни, як внутрішні сили Землі беруть участь у формуванні гір.
2. Пригадай, як позначають на картах гори, плоскогір’я, височини,
низовини. Які форми рельєфу переважають у твоїй місцевості?
3. Уяви, що ти журналіст. Які б запитання ти поставив/-ла спеціалісту, який вивчає рельєф?
4. Оціни свою діяльність на уроці. Дай відповіді на запитання: Було
цікаво…, Я зрозумів/-ла, що…, Мене здивувало…, Я спробую…
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ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ
РЕЛЬЄФУ УКРАЇНИ
Де б ми з вами не були – в лісі, в парку, на лузі,
і бі
біля річки
і
– скрізь
і
помічаємо, що місцевість, яка нас оточує – нерівна. На ній трапляються і гори, і рівнинні ділянки, і яри, і горби, і балки. Спробуємо з’ясувати, які форми рельєфу складають земну поверхню нашої країни.

1. ßêîþ є ñó÷àñíà ïîâåðõíÿ Óêðàїíè. Ïîâåðõíÿ òåðèòîðії Óêðàїíè ôîðìóâàëàñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Ðіâíèíè і ãîðè – îñíîâíі ôîðìè ðåëüєôó ïîâåðõíі Óêðàїíè.
Ðåëüєô íàøîї êðàїíè äîñèòü ðіçíîìàíіòíèé. Íà ðіâíèííіé òåðèòîðії
÷åðãóþòüñÿ íèçîâèíè é âèñî÷èíè.
Ãîðè çàéìàþòü íåçíà÷íó ïëîùó.
Íèçîâèíè, âèñî÷èíè і ãîðè âіäðіçíÿþòüñÿ çà âèñîòîþ òà ôîðìàìè
ðåëüєôó.
За діаграмою (мал. 111) визнач,
яку частину поверхні України займають рівнини. Пригадай, які гори
розміщені на її території. Подумай, які
чинники беруть участь у формуванні поверхні України.

Ìàë. 111

2. ßêі íèçîâèíè є íà òåðèòîðії Óêðàїíè. Íà ïіâíî÷і
Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà Ïîëіñüêà íèçîâèíà, ùî ìàє ïîõèë äî
ðі÷îê Ïðèï’ÿòі òà Äíіïðà. Ðåëüєô – ïëîñêî-õâèëÿñòèé. Ïî
її òåðèòîðії ïðîòіêàє áàãàòî ðі÷îê. Êîðèñòóþ÷èñü êàðòîþ,
íàçâè їõ.

?

За картою з’ясуй, яким кольором зображено Поліську низовину та
яка її найвища точка.

Óçäîâæ ëіâîãî áåðåãà Äíіïðà ïðîñòÿãëàñÿ Ïðèäíіïðîâñüêà íèçîâèíà. Ïіâäåíü Óêðàїíè çàéìàє Ïðè÷îðíîìîðñüêà
íèçîâèíà. Ïîâåðõíÿ її ïëîñêà і ðіâíèííà. Âîíà ìàє ïîõèë ó
áіê ×îðíîãî ìîðÿ.
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Познач на контурній карті України Придніпровську та Причорноморську низовини. Потренуйся показувати їх на карті. Перевір
сусіда/-ку, а він/вона перевірить тебе.

3. ßêі âèñî÷èíè є íà òåðèòîðії Óêðàїíè. Ó öåíòðàëüíіé
÷àñòèíі Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà íàéáіëüøà ç âèñî÷èí – Ïðèäíіïðîâñüêà. Ó її ñõіäíіé ÷àñòèíі âèäіëÿєòüñÿ ñâîєðіäíèé ðàéîí – Êàíіâñüêі ãîðè. Òóò ðîçòàøîâàíі ìóçåé òà ìîãèëà óêðàїíñüêîãî ïèñüìåííèêà, õóäîæíèêà, ìèñëèòåëÿ, íàöіîíàëüíîãî
ãåðîÿ, ùî ñòàâ ñèìâîëîì Óêðàїíè, Òàðàñà Øåâ÷åíêà.
Íà ïіâäåííîìó ñõîäі ðîçòàøîâàíà Ïðèàçîâñüêà âèñî÷èíà.

?

За картою з’ясуй, яка найвища точка Приазовської височини.

Ó çàõіäíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè ðîçòàøîâàíі Ïîäіëüñüêà òà
Âîëèíñüêà âèñî÷èíè. Íà ñõîäі Óêðàїíè ðîçìіùåíà Äîíåöüêà
âèñî÷èíà. Ç ïіâíі÷íîãî ñõîäó äî Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò ïðèëÿãàє Ïåðåäêàðïàòñüêà âèñî÷èíà.
Знайди на фізичній карті України згадані височини. Яким кольором їх позначено? Назви міста, які розташовані на території Волинської височини.

?

Чи доводилося тобі бувати у горах? Як називають ці гори? Чи
є гори у місцевості, в якій ти проживаєш?

4. ßêі îñîáëèâîñòі ãіðñüêèõ ìàñèâіâ Óêðàїíè. Ó çàõіäíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè ðîçìіùåíі Óêðàїíñüêі Êàðïàòè, à íà
ïіâäíі Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà – Êðèìñüêі ãîðè (ìàë. 112).
За фізичною картою шкільного атласу визнач найвищі вершини
Українських Карпат і Кримських гір та їхні висоти. Порівняй їхні
висоти з найвищою гірською системою світу. Запиши у зошит.

1

2

Ìàë. 112. 1 – Óêðàїíñüêі Êàðïàòè; 2 – Êðèìñüêі ãîðè
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Óêðàїíñüêі Êàðïàòè – öå ñåðåäíüîâèñîòíі ãîðè ç îêðóãëèìè âåðøèíàìè і ïîëîãèìè ñõèëàìè. Êðèìñüêі ãîðè
íèçüêі, à їõíі âåðøèíè âêðèòі ãіðñüêèìè ëóêàìè.
Проаналізуйте всі «за» та «проти» проживання у гірській і на рівнинній території. Підготуйте мініпроєкт «Переваги й ризики проживання в гірській та на рівнинній місцевості». Презентуйте перед однокласниками/однокласницями.

5. ßêі ÷èííèêè âïëèâàþòü íà ðåëüєô. Íàéâàæëèâіøèé
ïåðåòâîðþâà÷ ðåëüєôó – ðóõîìà âîäà, ÿêà âèêîíóє âåëèêó
ðóéíіâíó ðîáîòó. Íåâåëèêі âîäíі ïîòîêè ñòâîðþþòü íà ðіâíèíàõ ÿðè (ìàë. 113).

Ìàë. 113. Óòâîðåííÿ
ÿðó і áàëêè

Îäíèì ç íàéíåáåçïå÷íіøèõ і äóæå ïîøèðåíèõ ïðèðîäíèõ ÿâèù є çñóâè. Çñóâè – öå çìіùåííÿ ìàñ ãіðñüêèõ ïîðіä
óíèç ïî ñõèëó. Ñïðè÷èíèòè їõ ìîæå: çåìëåòðóñ; ïåðåçâîëîæåííÿ ґðóíòó âíàñëіäîê äîùіâ, òàíåííÿ ñíіãіâ; âèâіòðþâàííÿ; çåìëÿíі é âèáóõîâі ðîáîòè; âèðóáóâàííÿ ëіñó íà ñõèëàõ ïàãîðáіâ òîùî. Çñóâè õàðàêòåðíі äëÿ óçáåðåææÿ ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Âîíè ñòâîðþþòü âåëèêó íåáåçïåêó: çíèùóþòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ, ðóéíóþòü áóäèíêè і ñïîðóäè, ïðèçâîäÿòü äî âåëèêèõ çàâàëіâ òà îáâàëåííÿ àâòîìîáіëüíèõ і çàëіçíè÷íèõ øëÿõіâ, òðàâìóâàííÿ і
çàãèáåëі ëþäåé. Òîìó ñõèëè óêðіïëþþòü.
Прочитайте інформацію про небезпечні Небезпечні
природні явища. Розробіть правила по- природні
ведінки під час їх виникнення.
явища 

Âåëèêó ðîëü â óòâîðåííі ðåëüєôó âіäіãðàє àíòðîïîãåííèé
÷èííèê. Ôîðìè ðåëüєôó, ñòâîðåíі ëþäèíîþ, íàçèâàþòü àíòðîïîãåííèìè (âіä ãðåöüêîãî àíòðîïîñ – ëþäèíà і ãåíåñ –
ïîðîäæóє, íàðîäæåíèé) (ìàë. 114).

?

Поясни, під дією яких природних явищ змінюється поверхня у
твоїй місцевості. Подумай, чому потрібно вивчати рельєф.
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Вплив людини на рельєф
Прямий

Опосередкований

Райони розроблення
корисних копалин
(терикони, кар’єри)
Будівництво доріг,
підприємств
Сільське господарство
(гірські райони)

Вирубування лісів
Розорювання схилів
зверху вниз (яри)
Будівництво інженерних
споруд (зсуви)
Створення водосховищ

Ìàë. 114. Âïëèâ ëþäèíè íà ðåëüєô

Ðåëüєô âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó æèòòі ëþäèíè: ãîðè îáåðіãàþòü íàñ âіä õîëîäíèõ âіòðіâ, íà ðіâíèíàõ ëåãêî îáðîáëÿòè çåìëþ, ïðîêëàäàòè øëÿõè, çâîäèòè çàâîäè і ôàáðèêè, âèäîáóâàòè êîðèñíі êîïàëèíè. Âіä ðåëüєôó çàëåæàòü
òå÷ії ðі÷îê, ðіçíîìàíіòíіñòü ðîñëèííîãî і òâàðèííîãî ñâіòó.
У Хмельницькій області розташований унікальний заповідник Подільські Товтри. Цей ланцюг вапнякових скель утворився в результаті діяльності організмів.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Â Óêðàїíі ïåðåâàæàє ðіâíèííèé õàðàêòåð ïîâåðõíі.
Îñíîâíèìè ôîðìàòè ðåëüєôó є íèçîâèíè і âèñî÷èíè.
Íà òåðèòîðії íàøîї êðàїíè ðîçìіùåíî äâà ãіðñüêèõ ìàñèâè – Óêðàїíñüêі Êàðïàòè і Êðèìñüêі ãîðè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Назви форми рельєфу, які характерні для території
України і твоєї місцевості. Наведи приклади.
2. Створи модель зсуву. Спрогнозуй, до яких наслідків
він може призвести.
3. Проаналізуй свою роботу. Яка інформація потребує 


Як
повторення?
створити
модель
зсуву
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ДЕ МІСТИТЬСЯ
ВОДА НА ЗЕМЛІ
Ця дивовижна речовина є всюди. Вона є на поверхніі Землі:
З
і в океанах, річках, озерах, льодовиках. Вода заповнює підземні порожнечі та
тріщини, просочує ґрунт. Туман і хмари – це теж вода. Для життєдіяльності людини важливою є прісна вода, найдоступніші джерела
якої – річки та озера.

Âîäà âіäіãðàє âèðіøàëüíó ðîëü ó âèíèêíåííі òà ðîçâèòêó
æèòòÿ íà ïëàíåòі. Ñàìå âîäà є ñêëàäîâîþ êîæíîãî îðãàíіçìó і ìіñòèòüñÿ â óñіõ îáîëîíêàõ ïëàíåòè.
1. Ñêіëüêè âîäè íà ïëàíåòі Çåìëÿ. Âåëè÷åçíà ïëîùà
Çåìëі îõîïëåíà âîäîþ. Íàéáіëüøå її ìіñòèòüñÿ â îêåàíàõ
(їõ ï’ÿòü – Òèõèé, Àòëàíòè÷íèé, Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé,
Іíäіéñüêèé, Ïіâäåííèé) і ìîðÿõ. Öå ñîëîíà âîäà, íåïðèäàòíà äëÿ âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ. Áіëüøà ÷àñòèíà ïðіñíîї
âîäè çîñåðåäæåíà ó âèãëÿäі ëüîäîâèêіâ. Íåâåëèêà êіëüêіñòü
її ìіñòèòüñÿ â íàäðàõ çåìëі (ìàë. 115). Ðі÷êè є äæåðåëîì
ïðіñíîї âîäè, ïðèäàòíîї äëÿ âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ.

Солона вода

Поверхневі води
(озера, річки, ґрунт,
вода у повітрі)
Прісна
вода

Підземні
води
води
и
Льодовики

Ìàë. 115. Ðîçïîäіë âîäè íà Çåìëі

Îòæå, íà Çåìëі äóæå ìàëî âîäè, ïðèäàòíîї äëÿ ñïîæèâàííÿ. Òðåòèíà æèòåëіâ Çåìëі (ïîíàä 2 ìëðä îñіá) íå ìàþòü
äîñòóïó äî áåçïå÷íîї ïèòíîї âîäè. Ùîðîêó ìіëüéîíè ëþäåé
ïîìèðàþòü ÷åðåç õâîðîáè, ÿêі ñïðè÷èíèëî ñïîæèâàííÿ
áðóäíîї òà íåôіëüòðîâàíîї âîäè.
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Користуючись малюнком 116, пригадай, за яких умов вода переходить з одного стану в інший. Як називають ці процеси?

?

Плавлення

Випаровування
Пара

Лід

Вода

Твердий стан

Охолодження

Газуватий стан

Рідкий стан

Тверднення

Конденсація

Нагрівання

Ìàë. 116. Çìіíà àãðåãàòíèõ ñòàíіâ âîäè

2. ßê ìàíäðóє âîäà. Ïіä âïëèâîì åíåðãії Ñîíöÿ âîäà
ëåãêî ïåðåõîäèòü ç îäíîãî ñòàíó â іíøèé òà ïîñòіéíî ïåðåìіùóєòüñÿ. Çàâäÿêè öіé îñîáëèâîñòі â ïðèðîäі âіäáóâàєòüñÿ
âåëèêèé (ñâіòîâèé) êîëîîáіã âîäè.
Користуючись малюнком 117 та моделлю колообігу води (с. 46),
складіть розповідь про великий колообіг води.
випа
ви
пада
данн
ння
я оп
опад
ад
дів
конденсація
уттво
вор
ренн
ння
я хмар
хм р
ссттікан
ання
ня
я вод
оди
и
у во
водо
дойм
дойм
до
й и

випаро
р вуування

пр
росоч
оссоч
очув
чуван
уван
ув
ання вод
оди
в зе
земл
млю
мл
ю

Ìàë. 117. Êîëîîáіã âîäè â ïðèðîäі

Áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ ïåðåìіùåííÿ âîäè іç Ñâіòîâîãî îêåàíó íà ñóõîäіë ÷åðåç ïîâіòðÿíó îáîëîíêó òà іç ñóõîäîëó
çíîâó ó Ñâіòîâèé îêåàí íàçèâàþòü ñâіòîâèì (âåëèêèì) êîëîîáіãîì âîäè. Ðîçðіçíÿþòü ìàëèé (îêåàí – ïîâіòðÿíà îáîëîíêà – îêåàí) і âåëèêèé (îêåàí – ïîâіòðÿíà îáîëîíêà – ñóõîäіë – îêåàí) êîëîîáіãè âîäè (ìàë. 117).

110

Íàéáіëüøå âîëîãè âèïàðîâóє Ñâіòîâèé îêåàí. ßê âіäîìî,
âîäà â íüîìó ñîëîíà. Îäíàê ïіä ÷àñ âèïàðîâóâàííÿ âîíà ñòàє
ïðіñíîþ. Òàêèì ÷èíîì, îêåàíі÷íі âîäè є ñïðàâæíіñіíüêîþ
ôàáðèêîþ ç âèðîáíèöòâà ïðіñíîї âîäè, áåç ÿêîї æèòòÿ íà
çåìíіé êóëі áóëî á íåìîæëèâèì.
Проведи дослід і переконайся у
цьому. Як відбувається процес ви- Як опріснюється
паровування у Світовому океані?
вода 

3. Äå ìіñòèòüñÿ ïðіñíà âîäà íà Çåìëі. Ïðіñíà âîäà óòâîðþє ðі÷êè, âîäîñõîâèùà, áîëîòà, äæåðåëà, ëüîäîâèêè, ïіäçåìíі âîäè. Íàéáіëüø ïîòóæíèé ëüîäîâèêîâèé ïîêðèâ – â
Àíòàðêòèäі. Òóò íà äåÿêèõ äіëÿíêàõ òîâùèíà ëüîäîâèêà
ñÿãàє ÷îòèðüîõ êіëîìåòðіâ.
Створи модель або схему «Джерела прісної води на Землі».

Ïðіñíі âîäè – öå íàéöіííіøå äæåðåëî ïîñòà÷àííÿ ïèòíîї
âîäè, òîìó ëþäñòâî ïîâèííî їõ îõîðîíÿòè âіä çàáðóäíåííÿ,
ùîá óòðèìóâàòè âîäó â íåîáõіäíіé ÿêîñòі.
Чи існують проблеми водопостачання у вашому населеному
пункті? Які саме? Як кожен з нас може долучитися до вирішення
цієї проблеми?
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Âîäè Çåìëі є âñþäè.
Çàâäÿêè çäàòíîñòі âîäè ïåðåõîäèòè ç îäíîãî ñòàíó â
іíøèé ïіä äієþ Ñîíöÿ âіäáóâàєòüñÿ êîëîîáіã âîäè â ïðèðîäі.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Поясни, чому вода не вичерпується на Землі.
2. Чим відрізняється малий колообіг води в природі від великого?
3. Які оболонки Землі беруть участь у колообігу води?
4. Чим загрожує людству зменшення запасів Де живе
якісної прісної води?
вода 
5. Дізнайся більше про те, «Де живе вода».
6. Придумайте запитання для іншої групи з теми уроку, які розпочинаються зі слів: Як…, Назвіть…, Де…, Поясніть чому…, Що буде,
коли…
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ЯК ДОСЛІДЖУЮТЬ
ОКЕАНИ
Глибоководні райони Світового океану, мабуть,
б
одні
д і з найтаємний
чіших місць на нашій планеті. За весь час існування розвинених технологічних апаратів ученим так і не вдалося вивчити великі глибини.
Тому океанічне дно продовжує приховувати багато секретів. Спробуємо більше дізнатися про сучасні дослідження океану.

1. Íàâіùî âèâ÷àþòü îêåàí. Âèâ÷åííÿ îêåàíó äîïîìàãàє
äіçíàòèñÿ і çðîçóìіòè ïðè÷èíó çàòîïëåííÿ êîðàáëіâ, ÿêі
ïîêè ùî íå ìîæíà âèòÿãíóòè íà ïîâåðõíþ ÷åðåç âіäñóòíіñòü ïîòðіáíîãî îáëàäíàííÿ. Ùîðîêó äîñëіäíèêè äіçíàþòüñÿ ïðî íîâèõ ìåøêàíöіâ îêåàíі÷íèõ ãëèáèí. Äîñëіäæåííÿ îêåàíó äàє çìîãó ç’ÿñóâàòè, ÿê îêåàí âïëèâàє íà
êëіìàò ìàòåðèêіâ. Îêåàíі÷íå äíî – öå ñêàðáíèöÿ öіííèõ
êîðèñíèõ êîïàëèí. Âèâ÷åííÿ îêåàíó âіäêðèâàє íîâі ìîæëèâîñòі éîãî âèêîðèñòàííÿ.
2. Õòî òàêèé îêåàíîëîã. Îêåàíîëîã – öå äîñèòü ðіäêіñíà,
àëå âîäíî÷àñ äóæå çàõîïëèâà ïðîôåñіÿ. Îêåàíîëîã âèâ÷àє
ìîðÿ, îêåàíè, ìîðñüêі îðãàíіçìè, äîñëіäæóє ñêëàä âîäè
òîùî. Âіí ïîñòіéíî ñòåæèòü çà íàéìåíøèìè çìіíàìè â
ìîðÿõ і îêåàíàõ. Íà ñó÷àñíèõ äîñëіäæåííÿõ îêåàíîëîãіâ
áàçóþòüñÿ ðîçðîáêè çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Êîìïëåêñ íàóê, ÿêі äîñëіäæóþòü Ñâіòîâèé îêåàí, ìàє íàçâó
îêåàíîëîãіÿ.
Переглянь за QR-кодом відео і дізнайся більше про
дослідження Жака-Іва Кусто. Якими рисами характеру має володіти океанолог? Для людей яких про


День
фесій цінні дослідження океанологів?
в історії

3. Ñó÷àñíі äîñëіäæåííÿ îêåàíіâ. Ðàíіøå ãëèáèíó îêåàíіâ âèìіðþâàëè çà äîïîìîãîþ ëîòà (ñòàðîâèííèé ïðèëàä,
ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç òðîñà ç ãðóçèëîì íà êіíöі). Ñó÷àñíі
â÷åíі äëÿ âèìіðþâàííÿ ãëèáèí âèêîðèñòîâóþòü ïðèëàä
åõîëîò (ìàë. 118). Öåé ïðèëàä іç ñóäíà ïîñèëàє ó âîäó
çâóêîâі ñèãíàëè. Äîñÿãíóâøè äíà, öі ñèãíàëè âіäáèâàþòüñÿ
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âіä íüîãî і ïîâåðòàþòüñÿ. Äîñëіäíèêè ôіêñóþòü ÷àñ, ïðîòÿãîì ÿêîãî çâóê ïðîéøîâ äî
äíà і íàçàä. Çíàþ÷è øâèäêіñòü ïîøèðåííÿ çâóêó ó âîäі
(1500 ì/ñ), ìîæíà âèçíà÷èòè
ãëèáèíó îêåàíó.
Äëÿ âèâ÷åííÿ îêåàíіâ íà їõíüîìó äíі, äå ãëèáèíà ñÿãàє 10–
20 ì, âñòàíîâëþþòü ïіäâîäíі ëàáîðàòîðії, îáëàäíóþòü ïіäâîäíі
÷îâíè íàóêîâîþ àïàðàòóðîþ. Ó
äîñëіäæåííÿõ Ñâіòîâîãî îêåàíó
Ìàë. 118. Äîñëіäæåííÿ
áåðóòü ó÷àñòü ñïåöіàëüíі ñóäíà,
îêåàíó åõîëîòîì
ëіòàêè, ñóïóòíèêè Çåìëі, çäіéñíþþòü ôîòîãðàôóâàííÿ òà êіíîçéîìêó. Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ âåëèêèõ äіëÿíîê îêåàíó â÷åíі ðіçíèõ êðàїí îá’єäíóþòü ñâîї çóñèëëÿ. Ðåçóëüòàòè òàêèõ äîñëіäæåíü ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ
äëÿ ðèáàëüñòâà, ñóäíîïëàâñòâà, ïîøóêіâ òà âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí.
Чи доводилося тобі бачити океан? Підбери і запиши прикметники,
якими б ти його описав/-ла. Назви океани та покажи їх на карті.

4. Ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàєòüñÿ îêåàí. Ñëîâî «îêåàí» äіéøëî äî íàñ âіä äàâíіõ ãðåêіâ. Òàê âîíè íàçèâàëè áåçìåæíó âîäíó îáîëîíêó Çåìëі, ùî íåìîâ âåëè÷åçíà ðі÷êà
îáòіêàëà ñâіò ç óñіõ áîêіâ. Çâіäñè é ç’ÿâèëîñÿ ïîíÿòòÿ «Ñâіòîâèé îêåàí».
Б
А

В

Ìàë. 119. À – âèñòóïè ñóõîäîëó; Á – îñòðîâè; Â – ïіäíÿòòÿ
îêåàíі÷íîãî äíà
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Îêåàí – öå âåëè÷åçíèé âîäíèé ïðîñòіð, ùî îõîïëþє äóæå
âåëèêó äіëÿíêó çåìíîї ïîâåðõíі. Ìîðå – ÷àñòèíà îêåàíó,
âіäîêðåìëåíà âіä íüîãî ñóõîäîëîì, ïіäâèùåííÿìè ïіäâîäíîãî ðåëüєôó àáî îñòðîâàìè (ìàë. 119).

?

Покажи на карті океани, найбільші острови, півострови і моря.
Пригадайте, які моря омивають береги України. Покажіть їх на
карті. З’ясуйте, з водами якого океану вони мають зв’язок. Частинами яких океанів є найбільші моря світу: Коралове, Тасманове,
Ведделла, Філіппінське.

Чи знаєш ти, що є кольорові моря? Їхні назви пов’язані з кольором води. У Тихому океані на сході материка Євразія розташоване Жовте море. Цю назву воно дістало через жовті частинки
глини, які наносять сюди води річок. Біля північних берегів Європи розташоване Біле море, яке більшу частину року вкрито білими льодами і
снігом. У північно-західній частині Індійського океану є Червоне море,
вода якого через велику кількість особливих водоростей буває червонуватою.
Досліди походження назви Чорного моря.
Користуючись різноманітними джерелами інформації, складіть
характеристику океану (на вибір групи) за планом:
1. Площа. 2. У яких півкулях розміщений. 3. Береги яких материків омиває. 4. Найглибша западина (глибина, м). 5. Моря. 6. Найбільші острови. 7. Хто досліджував. 8. Походження назви океану.
Прочитай текст і, користуючись картами атласу, запиши назви
океанів, якими пройшла експедиція Фернана Магеллана.
Експедиція Фернана Магеллана вирушила з Європи на захід, з
півдня обігнула Америку, досягла південних берегів Азії, уздовж них дійшла до Африки, обігнула її та повернулася до Європи.

×àñòèíàìè îêåàíó, êðіì ìîðіâ, є ïðîòîêè і çàòîêè. Íàéøèðøà ïðîòîêà – Äðåéêà, íàéáіëüøà çàòîêà – Áåíãàëüñüêà.
Ïðîòîêà – öå âiäíîñíî âóçüêà ÷àñòèíà âîäíîãî ïðîñòîðó,
ùî ñïîëó÷àє äâi ñóñiäíi âîäîéìè i ðîç’єäíóє äiëÿíêè ñóõîäîëó. Çàòîêà – ÷àñòèíà îêåàíó àáî ìîðÿ, ùî ãëèáîêî âäàєòüñÿ â ñóõîäië, àëå ìàє âiëüíèé çâ’ÿçîê ç îêåàíîì.
Потренуйся показувати на карті океани, острови, півострови,
моря, затоки і протоки, які є у тексті уроку. Перевірте одне
одного.
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5. ×îìó âîäà â îêåàíі ñîëîíà. Âîäà â óñіõ îêåàíàõ ìàє
ãіðêî-ñîëîíèé ñìàê. Ðі÷ ó òіì, ùî â íіé ðîç÷èíåíî äóæå
áàãàòî ñîëåé, ÿêі ìіñòÿòüñÿ â íàäðàõ çåìëі. Òîìó îêåàíі÷íà
âîäà íåïðèäàòíà äëÿ ïèòòÿ і ïðèãîòóâàííÿ їæі. ßêáè âäàëîñÿ âèäàëèòè âñþ ñіëü ç îêåàíіâ і ðîçïîäіëèòè її ïî âñіé
ïîâåðõíі Çåìëі, òî âîíà óòâîðèëà á øàð çàâòîâøêè áëèçüêî
150 ì. Ñîëîíîþ âîäó ðîáèòü êóõîííà ñіëü, ÷àñòêà ÿêîї ó
ìîðñüêіé âîäі є íàéâèùîþ ç-ïîìіæ іíøèõ ñîëåé.
Íàéñîëîíіøå ìîðå íà Çåìëі –
Ìåðòâå ìîðå (ìàë. 120). Âîíî íå є
÷àñòèíîþ îêåàíó. Öå íàñïðàâäі
ñîëîíå îçåðî. Óçáåðåææÿ Ìåðòâîãî ìîðÿ є íàéíèæ÷îþ äіëÿíêîþ
ñóõîäîëó íà Çåìëі. Äðóãå çà ñîëîíіñòþ – ×åðâîíå ìîðå.

?

Іноді говорять, що океани не розділяють материки, а зближують їх.
Поміркуй чому.

Ìàë. 120. Ìåðòâå ìîðå

Підготуйтеся до круглого столу «Океани в небезпеці». Об’єднайтеся у групи за ролями, наприклад: експерти-екологи, журналісти,
океанологи, риболови, жителі узбережних територій, відпочивальники, спеціалісти у сфері екологічного туризму, медики.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Âèâ÷åííÿ îêåàíó âіäêðèє íîâі ìîæëèâîñòі äëÿ éîãî
âèêîðèñòàííÿ. Îêåàíè äîñëіäæóþòü çà äîïîìîãîþ íàóêîâîї
àïàðàòóðè.
×àñòèíàìè îêåàíó є ìîðÿ, ïðîòîêè, çàòîêè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Для чого людству потрібно досліджувати океани?
2. Чому вода в океані солона?
3. Підготуйте повідомлення або буклет про сучасні дослідження
океану.
4. Користуючись картами шкільного атласу з’ясуй, які затоки і
протоки є у Чорному морі. Покажи їх на карті.
5 Оціни свою діяльність на уроці. Продовж речення: я дізнався/лася..., Було цікаво..., Мене здивувало..., Хочу дізнатися...
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ЯКІ ОБ‛ЄКТИ
НАЛЕЖАТЬ ДО ВОД
СУХОДОЛУ
Більшість води на планеті Земля зосереджено
ереджено у Світовому океані.
океані
Хоча води суходолу становлять лише малу частку світових запасів
води, вони відіграють величезну роль у житті людства. Вода у
Світовому океані солона і непридатна для пиття. Тому майже все
водопостачання здійснюють завдяки водам суходолу.

?

Поміркуй, як люди використовують прісну воду.

1. Ùî òàêå ïîâåðõíåâі і ïіäçåìíі âîäè. Âîäè ñóõîäîëó –
÷àñòèíà âîäíîї îáîëîíêè Çåìëі. Çà ðîçìіùåííÿì âîäè ñóõîäîëó ïîäіëÿþòü íà äâі âåëèêі ãðóïè (ìàë. 121).
Чи є у твоїй місцевості водойми, які належать до поверхневих? Які вони мають назви?
Яке їхнє значення для жителів населеного пункту?

?

Води суходолу
Поверхневі

Підземні

Річки
Озера
Болота
Льодовики
Штучні водойми (канали,
водосховища)

Розташовані
під землею:
в порах
і тріщинах
порід,
у порожнинах
земної кори

Ó ñêëàäі ïîâåðõíåâèõ âîä
íàéáіëüøà ÷àñòêà ïðèïàäàє íà
ëüîäîâèêè – áëèçüêî ïîëîâèíè
âñіõ âîä ñóõîäîëó.
Ïіäçåìíі âîäè ìіñòÿòüñÿ ó
òîâùі ãіðñüêèõ ïîðіä âåðõíüîї
÷àñòèíè çåìíîї êîðè â ðіäêîìó,
Ìàë. 121. Âîäè ñóõîäîëó
òâåðäîìó і ïàðîïîäіáíîìó ñòàíàõ. Âîíè óòâîðþþòüñÿ âíàñëіäîê ïðîñî÷óâàííÿ ç ïîâåðõíі
äîùîâèõ, òàëèõ і ðі÷êîâèõ âîä. Ïіäçåìíі âîäè ïîñòіéíî ïåðåìіùóþòüñÿ ÿê ó ãîðèçîíòàëüíîìó, òàê і ó âåðòèêàëüíîìó
íàïðÿìêàõ.
Розглянь фізичну карту світу або України. Назви і покажи водойми, які є на суходолі.

2. ßê «æèâå» ðі÷êà. Äëÿ ëþäåé íàéáіëüøèé ïðàêòè÷íèé
іíòåðåñ ñòàíîâëÿòü ðі÷êè. Âîíè âіäіãðàâàëè âàæëèâó ðîëü
óïðîäîâæ óñієї іñòîðії ëþäñòâà.
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Знайди на фізичній карті України річку Дніпро. Назви міста, які
розміщені на її берегах.

Òåðèòîðієþ Óêðàїíè ïðîòіêàє ïîíàä 63 òèñÿ÷і ðі÷îê.
Ðі÷êà – öå ïîòіê âîäè, ÿêèé òå÷å ïî âèðîáëåíîìó íèì ñàìèì
çàãëèáëåííþ. Êîæíà ðі÷êà ìàє âèòіê, ðóñëî òà ãèðëî.
Âèòіê – ìіñöå, äå ðі÷êà áåðå ïî÷àòîê. Çäåáіëüøîãî ðі÷êè
áåðóòü ïî÷àòîê ç îçåð, áîëіò, ãіðñüêèõ ëüîäîâèêіâ і äæåðåë
(ìàë. 122).

витік
витік
ліва притока

права притока
русло
гирло

Ìàë. 122. Áóäîâà ðі÷êè

Ìіñöå, äå ðі÷êà âïàäàє â іíøó ðі÷êó, ìîðå àáî îçåðî
íàçèâàþòü ãèðëîì. Ðі÷êà, ùî âïàäàє â іíøó ðі÷êó, ìàє íàçâó
ïðèòîêà. Ïðèòîêè áóâàþòü ïðàâі é ëіâі.
ßê ïåðåâіðèòè íà ìіñöåâîñòі,
â ÿêîìó íàïðÿìêó òå÷å ðі÷êà?
Äîñèòü êèíóòè íà âîäó ãіëî÷êó,
ëèñòî÷îê àáî êîðàáëèê ç ïàïåðó і
ïîäèâèòèñÿ, êóäè éîãî ïîíåñå
òå÷іÿ ðі÷êè (ìàë. 123). Òåïåð òè
ìîæåø âèçíà÷èòè, íà ÿêîìó
áåðåçі ðі÷êè ñòîїø. Ïîâåðíèñü
îáëè÷÷ÿì ó íàïðÿìêó òå÷ії. Ìàë. 123. ßê ïåðåâіðèòè
Ïðàâà ðóêà âêàçóâàòèìå íà ïðàíàïðÿìîê òå÷ії
âèé áåðåã, à ëіâà – íà ëіâèé.
Âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ðі÷êè є òèï æèâëåííÿ.
Ðîçðіçíÿþòü äîùîâå, ñíіãîâå, ïіäçåìíå òà ëüîäîâèêîâå
æèâëåííÿ ðі÷êè.

117

Користуючись малюнком 124,
назвіть і запишіть, за можливості, три чинники, які пояснюють розміщення давніх поселень
біля берегів річок.

3. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ ðіâíèííà ðі÷êà âіä ãіðñüêîї. Íà õàðàêòåðèñòèêè ðі÷îê çíà÷íî âïëèâàє ðåëüєô ìіñöåâîñòі. Çàëåæíî
âіä òîãî, ïî ÿêіé òåðèòîðії ïðîòіêàє âîäíèé ïîòіê, ðі÷êè ïîäіÌàë. 124. Ïîñåëåííÿ
ëÿþòü íà ðіâíèííі і ãіðñüêі.
äàâíіõ ëþäåé
Ãіðñüêі ðі÷êè çàçâè÷àé òå÷óòü
ó ãëèáîêèõ і âóçüêèõ äîëèíàõ ç êðóòèìè ñêåëÿñòèìè
ñõèëàìè і êàì’ÿíèñòèì ðóñëîì. Ó ãіðñüêèõ ðі÷îê âåëèêі
øâèäêîñòі òå÷ії, àëå íåçíà÷íà ãëèáèíà, íàðèêëàä ðі÷êà Òèñà
(ìàë. 125, 1).
Ðіâíèííі ðі÷êè, ùî òå÷óòü ïî ðіâíèííіé ìіñöåâîñòі, ìàþòü
øèðîêі äîëèíè ç ïîëîãèìè áåðåãàìè, íåâåëèêó øâèäêіñòü
òå÷ії. Äî ðіâíèííèõ ðі÷îê íàëåæàòü Äíіïðî, Ñіâåðñüêèé
Äîíåöü, Àìàçîíêà, Íіë (ìàë. 125, 2). Ðі÷êè áóâàþòü íå
òіëüêè ãëèáîêèìè, àëå і äóæå äîâãèìè і ïîâíîâîäíèìè.
Íàéáіëüø ïîâíîâîäíîþ ðі÷êîþ є Àìàçîíêà.

1

2

Ìàë. 125. 1 – ãіðñüêà ðі÷êà Òèñà; 2 – ðіâíèííà ðі÷êà Íіë
Дніпро (давні греки називали його Борисфен) – найбільша річка
України і третя за довжиною в Європі.
За картою визначте праві й ліві притоки Дніпра; опишіть річку
Дніпро або Південний Буг (на вибір).

4. Ìàíäðóєìî îçåðàìè Óêðàїíè. Îçåðî – öå ïðèðîäíå
çàãëèáëåííÿ íà ñóõîäîëі, çàïîâíåíå âîäîþ. Íà òåðèòîðії
Óêðàїíè ïîíàä 20 òèñÿ÷ îçåð. Íàéãëèáøå îçåðî – Ñâіòÿçü.
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Éîãî ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà – ïîíàä 58 ì. Ñâіòÿçü є îäíієþ
ç âîäîéì êîìïëåêñó Øàöüêèõ îçåð íà Âîëèíі. Âîíî òàêå
÷èñòå, ùî ïіùàíå äíî ïðîãëÿäàєòüñÿ äî âîñüìè ìåòðіâ.
Озеро Бребенескул – найбільш високогірне озеро в Українських
Карпатах. Воно розташоване на висоті 1801 м над рівнем моря.

Íàéáіëüøå îçåðî Óêðàїíè òà äðóãå çà âåëè÷èíîþ â
Єâðîïі – ßëïóã, ðîçòàøîâàíå íà Îäåùèíі. Â îçåðі âîäèòüñÿ
áàãàòî ðàêіâ і áëèçüêî ñîðîêà âèäіâ ðèá. Îäèí ç íàéìàëüîâíè÷іøèõ êóòî÷êіâ Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò – îçåðî Ñèíåâіð.
Знайди на карті України озера, зазначені в тексті. Потренуйся показувати їх на карті.

Íåãëèáîêі îçåðà äóæå ÷àñòî çàðîñòàþòü âîäîðîñòÿìè.
Âіäìèðàþ÷è, öі ðîñëèíè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ìóë, ÿêèé ðіê
çà ðîêîì íàêîïè÷óєòüñÿ íà äíі. Ó ðåçóëüòàòі òàêå îçåðî ïîñòóïîâî ìіëіє і ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà áîëîòî.
Об’єднайте річки у групи. Ознаку, за якою будете класифікувати,
визначте самостійно. Амазонка, Дніпро, Конго, Південний Буг,
Дністер, Ніл, Янцзи, Сіверський Донець, Тиса, Прут, Колорадо,
Прип’ять.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Äî âîä ñóõîäîëó íàëåæàòü ðі÷êè, îçåðà, áîëîòà,
ïіäçåìíі âîäè, ëüîäîâèêè, øòó÷íі âîäîéìè.
Ðі÷êè ïîäіëÿþòü íà ãіðñüêі é ðіâíèííі.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. У чому полягають відмінності між річкою, озером і болотом?
2. Склади порівняльну характеристику гірської і рівнинної річки.
3. Напиши есе «День без води».
4. Досліди, які проблеми характерні
для водних об’єктів вашої місцевості. Із Як
переправлятися
чим пов’язано їхнє виникнення?
5. Прочитай текст «Як переправля- через річку
тися через річку вбрід» за QR-кодом. вбрід 
Склади правила.
6. Склади і запиши не менше як три запитання з вивченої теми: Дай
три пояснення, чому…, У чому відмінність…, Уяви, що буде, якщо…
Постав їх своїм однокласникам/однокласницям.
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ЯКЕ
ЗНАЧЕННЯ ВОДИ
НА ЗЕМЛІ
Вода – одне з головних багатств Землі.
З
і Саме
С
у воді
ді з’явилися
’
перші організми. Вода – важливий помічник людини. Річками, морями
та океанами перевозять вантажі та пасажирів. Воду використовують у сільському господарстві, на заводах і фабриках. На гідроелектростанціях виробляють електрику. Для людини вода є найціннішим
природним багатством.

1. ßêå çíà÷åííÿ âîäè äëÿ ðîñëèí і òâàðèí. Âîäà âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó æèòòі îðãàíіçìіâ. Äëÿ áàãàòüîõ ðîñëèí і òâàðèí âîíà є ìіñöåì іñíóâàííÿ, äæåðåëîì їæі і
êèñíþ. Ñàìі îðãàíіçìè òåæ ìіñòÿòü âåëèêó êіëüêіñòü âîäè.
Ðîñëèíè îäåðæóþòü ç ґðóíòó ìіíåðàëüíі ñîëі ó âèãëÿäі
âîäíèõ ðîç÷èíіâ. Çà äîïîìîãîþ âîäè øêіäëèâі òà íåïîòðіáíі
ðå÷îâèíè âèâîäÿòüñÿ ç îðãàíіçìіâ. Çà äîïîìîãîþ âîäè íàáðÿêàþòü òà ïðîðîñòàþòü íàñіíèíè, ðîñëèíè çáіëüøóþòüñÿ
â ðîçìіðàõ, íàëèâàþòüñÿ ñîêîâèòі ïëîäè.
Óçèìêó ðîñëèíè, âêðèòі ñíіãîì, íå âèìåðçàþòü, à ó âîäîéìàõ, âêðèòèõ ëüîäîì, çáåðіãàєòüñÿ æèòòÿ.
Ìîëîäі òâàðèíè ïîãàíî ïåðåíîñÿòü íåñòà÷ó âîäè. Äëÿ
ïðàâèëüíîãî ðîçâèòêó òà çðîñòàííÿ їõíüîìó îðãàíіçìó ïîòðіáíî áіëüøå âîäè, íіæ äîðîñëèì òâàðèíàì. Çà íåñòà÷і âîäè
çìåíøóєòüñÿ їõíÿ àêòèâíіñòü і êðîâîîáіã. Òâàðèíà ìîæå ïî÷àòè ìåíøå âæèâàòè їæі, ùî ïîçíà÷àєòüñÿ íà ïðîöåñі ðîñòó.

?

Наведи приклади рослин і тварин, які мешкають у водоймах твоєї
місцевості.
Проведи дослідження: вивчення впливу вологоємності
ґрунту на стан рослин. Зроби висновок.

2. ßêå çíà÷åííÿ âîäè ó æèòòі ëþäèíè. Âîäà ïîòðіáíà
ëþäèíі. Âîíà ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 2/3 ìàñè її òіëà. Òîìó
òàê âàæëèâî ùîäíÿ âèïèâàòè 2–3 ë ÷èñòîї ïèòíîї âîäè.
Âîäà äîïîìàãàє ïåðåðîáëÿòè їæó íà åíåðãіþ, ïîëіïøóє çàñâîþâàíіñòü ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, äîïîìàãàє ðåãóëþâàòè
òåìïåðàòóðó òіëà і êîíòðîëþâàòè âëàñíó ìàñó. Âîäà ïðè-
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ñêîðþє âèâåäåííÿ øêіäëèâèõ ðå÷îâèí ç îðãàíіçìó. Âîäà і
ëþäèíà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі îäíå ç îäíèì. Áåç âîäè ëþäè
ïðîñòî íå âèæèëè á.
3. ßêå çíà÷åííÿ âîäè ó ïîáóòі òà ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Âàæëèâó ðîëü âîäà âіäіãðàє ó ïîáóòі òà
ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Ùîá íå õâîðіòè, ëþäèíі
ïîòðіáíî ïіäòðèìóâàòè ñâîє òіëî ó ÷èñòîòі. Ìàéæå æîäíó
ñòðàâó íå ìîæíà ïðèãîòóâàòè áåç âèêîðèñòàííÿ âîäè.
На які види діяльності твоя родина витрачає найбільше води?
Розглянь діаграму «Витрати води у побуті» (мал. 126). Як можна
зменшити водоспоживання? Що для цього робить твоя сім’я?

Ìàë. 126. Âèòðàòè âîäè ó ïîáóòі
Cкладіть правила, дотримання яких допоможе зменшити витрати
води у побуті.

Ç ðі÷îê ëþäèíà áåðå âîäó äëÿ ïèòòÿ òà ïîëèâó ðîñëèí.
Âèêîðèñòîâóє âîäó ïðèðîäíèõ âîäîéì äëÿ âèëîâó ðèáè, ðîçâåäåííÿ âîäîïëàâíîї ïòèöі. Ïî ðі÷êàõ âîäíèì òðàíñïîðòîì
ïåðåâîçÿòü âàíòàæі òà ïàñàæèðіâ. Íà ðі÷êàõ áóäóþòü ãіäðîåëåêòðîñòàíöії, ÿêі âèðîáëÿþòü åëåêòðîåíåðãіþ, ùî ñïðèÿє
çìåíøåííþ âèäîáóòêó ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí.
4. ×îìó âîäà ïîòðåáóє îõîðîíè. Óíàñëіäîê ãîñïîäàðñüêîї
äіÿëüíîñòі ëþäèíè ó ñâіòі çìåíøóþòüñÿ çàïàñè ïðіñíîї âîäè,
ìіëіє òà çàáðóäíþєòüñÿ áàãàòî âîäîéì. Ùîðîêó ó âîäíі
îá’єêòè ïîòðàïëÿє áåçëі÷ øêіäëèâèõ é îòðóéíèõ ðå÷îâèí:
ñòі÷íі âîäè ç ïîëіâ і òâàðèííèöüêèõ ôåðì, ïîáóòîâå ñìіòòÿ,
íàôòà òà íàôòîïðîäóêòè. Ñòі÷íà âîäà – âîäà, ùî óòâîðèëàñÿ â ïðîöåñі ãîñïîäàðñüêîї і ïîáóòîâîї äіÿëüíîñòі.
Ïàì’ÿòàé, îäíà òîííà íàôòè çàáðóäíþє 12 êâ. êì ïîâåðõíі Ñâіòîâîãî îêåàíó!
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ЗАБРУДНЕННЯ МОРІВ І ОКЕАНІВ НАФТОПРОДУКТАМИ
Нафта спутує зовнішній покрив тварин
(пір’я, шерсть, луска),
обмежує рухову активність

Гине тваринний світ

Нафтова пляма зменшує вміст кисню у воді

Гинуть дрібні організми, риба та ті, хто
ними живляться

Отруєння тваринного
світу
нафтопродуктами

Загибель мешканців
океану, отруєння людей, які споживали
ці морепродукти

Складіть звернення або намалюйте знак від імені мешканців водойми, у якому вони б закликали людей використовувати воду
ощадливо.

Çàïîáіãòè çàáðóäíåííþ âîäîéì äàñòü çìîãó áóäіâíèöòâî
î÷èñíèõ ñïîðóä íà âèðîáíèöòâàõ. Âîäó, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü, î÷èùàþòü âіä øêіäëèâèõ äîìіøîê, îõîëîäæóþòü і
çíîâó ñïðÿìîâóþòü íà ïîòðåáè òîãî æ âèðîáíèöòâà.
5. Õòî òàêі ñàíіòàðè âîäîéì. Âàæëèâà ðîëü â î÷èùåííі
âîäè íàëåæèòü äåÿêèì ðîñëèíàì (ìàë. 127) і òâàðèíàì
(ìàë. 128) – òàê çâàíèì ñàíіòàðàì âîäîéì, æèâèì
ôіëüòðàì.
Äâîñòóëêîâі ìîëþñêè ïðîöіäæóþòü âîäó ÷åðåç ñâîє òіëî,
òàêèì ÷èíîì ôіëüòðóþ÷è її. Àêòèâíî ïîїäàþòü âîäîðîñòі
òà іíøó ðîñëèííіñòü òîâñòîëîá, êîðîï, áіëèé àìóð, ùóêà,
ñóäàê.
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Âîäíèé ãіàöèíò

Ðîãіç

Îñîêà

Õâîù áîëîòíèé

Î÷åðåò

Ìàë. 127. Ðîñëèíè – î÷èùóâà÷і âîäè

Áåççóáêà

Òîâñòîëîá

Áіëèé àìóð

Ñóäàê

Ìàë. 128. Òâàðèíè – î÷èùóâà÷і âîäè

Óñі ïðèðîäíі âîäîéìè ìàþòü çäàòíіñòü äî ñàìîî÷èùåííÿ,
ùî ñïðèÿє âèäàëåííþ ç âîäè çàáðóäíþâà÷іâ і ïîâåðíåííþ її
äî ïîïåðåäíüîãî ÷èñòîãî ñòàíó. Îðãàíіçìè çàçâè÷àé ëåãêî
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âïîðàþòüñÿ ç î÷èùåííÿì âîäè. Àëå êîëè ó âîäîéìó íàäõîäèòü äóæå áàãàòî øêіäëèâèõ ðå÷îâèí, ãèíóòü ñàìі «ñàíіòàðè». Òîìó òâîє çàâäàííÿ – çàïîáіãòè çàáðóäíåííþ õî÷à á
òèõ âîäîéì, ïîðÿä ç ÿêèìè òè æèâåø.
Близько двох мільйонів морських птахів і десять тисяч ссавців
гинуть щороку через скинуті у море відходи.
Створіть лепбук (буклет) «Які рослини і тварини очищають воду».
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Âîäà є äæåðåëîì æèòòÿ, ÿê äëÿ ðîñëèí і òâàðèí, òàê і
äëÿ ëþäèíè.
Áåðåæíå ñòàâëåííÿ äî âîäè – çàâäàííÿ êîæíîãî.
Óñі ïðèðîäíі âîäíі îá’єêòè çäàòíі äî ñàìîî÷èùåííÿ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що важливіше: суходіл чи вода?
2. Доведи що вода – найцінніша і незамінна речовина на
Землі.
3. Проведи дослід. Порівняй властивості ґрунту, піску і
торфу вбирати й утримувати воду. Зроби висновок.
4. Підготуй презентацію та короткий виступ на одну із тем: «Роль
води на планеті Земля»; «Як моя сім’я береже воду?».
5. Обери варіант, який відповідає твоїм відчуттям і емоціям наприкінці уроку.
А Не все зрозумів/-ла, було складно.
Б Усе зрозумів/-ла, але є запитання, над якими потрібно попрацювати.
В Усе вийшло! Сподобалося! Можу допомогти іншим.
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ЯКІ
ВЛАСТИВОСТІ МАЄ
ПОВІТРЯ
Наша Земля оточена повітряною оболонкою
б
– атмосферою.
ф
Повітря заповнює весь вільний простір. Воно є у воді й на суходолі, за
бортом літака та у глибокій шахті, у ґрунті й у гірських породах,
у різних предметах й у рослинах. Повітря є у тілі людини і тварин.

1. Ñóìіøøþ ÿêèõ ãàçіâ є ïîâіòðÿ.
Розгляньте картину української
художниці-живописиці, професорки, дійсної членкині Академії
мистецтв України, лауреатки Національної премії України імені Тараса
Шевченка, Героя України Тетяни Яблонської «Свіже повітря» (мал. 129). Підберіть якомога більше прикметників,
якими можна його описати.

?

Пригадай, із чого складається
повітря.

Ñêëàä ïîâіòðÿ âèâ÷àëè ùå ó
18 ñòîëіòòі, êîëè õіìіêè íàâ÷èëèñÿ çáèðàòè ãàçè é ïðîâîäèòè ç
íèìè äîñëіäè (ìàë. 130).

Ìàë. 129.
«Ñâіæå ïîâіòðÿ»,
Òåòÿíà ßáëîíñüêà

Спробуй і ти провести такий дослід або переглянь
його за QR-кодом. Самостійно зроби висновок про
вміст кисню у повітрі.

Ïіçíіøå áóëî âñòàíîâëåíî,
ùî áіëüøó ÷àñòèíó ïîâіòðÿ ñòàíîâèòü àçîò (ç ãðåöüêîї – áåçæèòòєâèé). Ó÷åíі äàëè éîìó
òàêó íàçâó òîìó, ùî íà âіäìіíó
âіä êèñíþ, àçîò íå áåðå ó÷àñòі ó
ïðîöåñі äèõàííÿ. Ó ïîâіòðі êèñåíü íіáè «ðîçáàâëåíèé» àçîòîì.

Ìàë. 130
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?

За діаграмою (мал. 131) з’ясуй, які ще
гази входять до складу повітря.
Азот
Кисень
Вуглекислий газ

Інші гази

Ïîâіòðÿ – öå ñóìіø ãàçіâ, äî
ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü: àçîò, êèñåíü, âóãëåêèñëèé ãàç.

Ìàë. 131. Ñêëàä
ïîâіòðÿ

Ó ïîâіòðі òàêîæ ìіñòèòüñÿ âîäÿíà ïàðà òà ðіçíі òâåðäі
äîìіøêè: ïèë, êðèñòàëèêè ëüîäó, ìîðñüêîї ñîëі, ñàæà,
ïîïіë òîùî.
До зародження життя на Землі склад повітря був не таким, як
нині. У ньому зовсім не було кисню. Мікроскопічні ціанобактерії
(синьо-зелені водорості) протягом мільйонів років наповнювали
повітря киснем. Вони створили умови для життя рослин, тварин і людини. Тепер запаси кисню в повітрі поповнюють зелені рослини – наземні й водні.
Порівняй діаграми (мал. 132). Чи змінюється склад повітря, яке
ми видихаємо? Які висновки можна зробити на основі аналізу поданої інформації?

А

Б
Азот
Кисень
Вуглекислий
газ

Ìàë 132. À. Ñêëàä ïîâіòðÿ, ÿêå ìè âäèõàєìî. Á. Ñêëàä
ïîâіòðÿ, ÿêå ìè âèäèõàєìî
Щодня доросла людина вдихає близько 14 кг (12 000 л) повітря.
Автомобілі споживають набагато більше повітря, ніж люди, спалюючи його у своїх двигунах.

Çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі âóãëåêèñëîãî ãàçó ó ïîâіòðі, ÿêå
ìè âèäèõàєìî, ìîæíà ïåðåâіðèòè íà ïðîñòîìó äîñëіäі.
Візьми склянку з вапняною водою і через скляну трубку зроби
кілька видихів у воду. Вапняна вода у склянці помутніє. Це є свідченням того, що у видихуваному повітрі багато вуглекислого газу.
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Подумайте, що є джерелом кисню на Землі. Чому за значного
споживання кисню його кількість не зменшується? Що може вплинути на зміну газового складу повітря?

2. ßêі âëàñòèâîñòі ìàє ïîâіòðÿ.
Назви ті властивості повітря, з якими ти знайомився/-лася у початковій школі.
Чи має повітря масу? Переконайся, провівши дослід з м’ячем.
Поклади на терези два м’ячі – один без повітря, а другий – накачаний повітрям. Порівняй і зроби висновок.

Ïîâіòðÿ ñëàáî ïðîâîäèòü òåïëî. Ñîíÿ÷íå ïðîìіííÿ, ïðîõîäÿ÷è êðіçü ÷èñòå ïðîçîðå ïîâіòðÿ, ìàéæå íå íàãðіâàє éîãî,
à íàãðіâàє çåìíó ïîâåðõíþ і âñі ïðåäìåòè íà íіé. Ïîâіòðÿ æ
íàãðіâàєòüñÿ âіä íàãðіòîї ñîíöåì ïîâåðõíі çåìëі. Òîìó òåïëіøå ïîâіòðÿ – áіëÿ çåìíîї ïîâåðõíі, à ç ïіäíÿòòÿì óãîðó
âîíî îõîëîäæóєòüñÿ.
Íàãðіâàþ÷èñü, ïîâіòðÿ ðîçøèðÿєòüñÿ, ñòàє ìåíø ùіëüíèì, à òîìó ëåãêèì. Òåïëå ëåãêå ïîâіòðÿ ïіäíіìàєòüñÿ
âãîðó – âіäáóâàєòüñÿ âèñõіäíèé ðóõ (1). Õîëîäíå ïîâіòðÿ
áіëüø ùіëüíå і âàæêå, òîìó âîíî îïóñêàєòüñÿ – âіäáóâàєòüñÿ
íèçõіäíèé ðóõ (2) (ìàë. 133).
1

2

Ìàë. 133.
Íàãðіâàííÿ
і ïåðåìіùåííÿ
ïîâіòðÿ
Спробуй надути повітряну кульку. Стисни її руками і відпусти.
Вона відновить свою форму.

Îòæå, ïîâіòðÿ ïðîÿâëÿє ïðóæíі âëàñòèâîñòі.
3. ßê ëþäè âèêîðèñòîâóþòü âëàñòèâîñòі ïîâіòðÿ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі. Òå, ùî òåïëå ïîâіòðÿ ïіäіéìàєòüñÿ
âãîðó, ëþäè äàâíî ïîìіòèëè. Ïåðøі ïîâіòðÿíі êóëі íàïîâíþâàëè ñàìå òåïëèì ïîâіòðÿì (äèìîì âіä áàãàòòÿ).
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Ïîâіòðÿ, ÿê і âñі ãàçè, ìîæíà ñòèñíóòè. Ïіä âåëèêèì
òèñêîì ìîëåêóëè ãàçіâ çáëèæóþòüñÿ îäíå ç îäíèì. Êîëè òè
íàêà÷óєø âåëîñèïåäíó øèíó, òî ïîâіòðÿ ïіä òèñêîì ñòèñêàєòüñÿ. Òóò ìîæíà ïîìіòèòè, ùî ïîâіòðÿ ñòàє ïðóæíèì: øèíà
ç ïîâіòðÿì ïіñëÿ íàòèñêàííÿ íà íåї, ïîâåðòàє ïîïåðåäíþ
ôîðìó. Òà é ïðàöþþ÷è íàñîñîì äîâîäèòüñÿ äîëàòè ïðóæíіñòü ïîâіòðÿ. Çàâäÿêè öіé âëàñòèâîñòі ïîâіòðÿ çàñòîñîâóþòü íå òіëüêè ó øèíàõ, à é ó ñïîðòèâíèõ ì’ÿ÷àõ, àâòîìîáіëüíèõ ãàëüìàõ òîùî. Ñòèñíåíå ïîâіòðÿ çàçâè÷àé ïîìіùàþòü ó áàëîíè, ÿêі âîäîëàçè áåðóòü іç ñîáîþ ïіä âîäó. Çàâäÿêè öüîìó âîíè ìîæóòü äèõàòè ïіä âîäîþ.
Розглянь зображення на малюнку 134. Поясни, які властивості
повітря вони демонструють.

Ìàë. 134. Âëàñòèâîñòі ïîâіòðÿ
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ïîâіòðÿ – öå ñóìіø ãàçіâ, äî ñêëàäó ÿêîї âõîäÿòü:
àçîò, êèñåíü, âóãëåêèñëèé ãàç.
Ïîâіòðÿ ìàє ìàñó, ïîãàíî ïðîâîäèòü òåïëî, ïðîÿâëÿє
ïðóæíі âëàñòèâîñòі, ïіä ÷àñ íàãðіâàííÿ ðîçøèðþєòüñÿ, à ïіä
÷àñ îõîëîäæåííÿ – ñòèñêàєòüñÿ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Які гази входять до складу повітря?
2. Як змінюється склад повітря під час дихання?
3. Повітря, яке містить велику кількість вуглекислого газу, є шкідливим для дихання. Подумай, хто підтримує природну рівновагу у складі повітря.
4. Поміркуй, чому взимку ми вдягаємо шуби і пухові
куртки?
5. Спробуй удома провести (за вибором) один з до- Досліди
слідів. Зроби відповідний висновок.
з повітрям 
6. Оціни свою роботу на уроці.
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ЯКОЮ БУВАЄ
ПОГОДА
Щодня кожного/кожну з нас цікавить, якою буде
б д погода.
д Адже
Ад
вона
впливає на наш настрій, вибір одягу та вносить корективи у наші
плани. У сонячну, безвітряну погоду можна пограти з м’ячем, покататися на велосипеді, скейтборді або допомогти батькам на присадибній ділянці. У негоду – плани змінюються.

1. Ùî òàêå ïîãîäà. Ñòàðîñëîâ’ÿíñüêå ñëîâî «ïîãîäà» ïîõîäèòü âіä ñëîâà «ãîä», òîáòî òå, ùî ïîâòîðþєòüñÿ
ùîðîêó.
Ïîãîäà – ñòàí íèæíüîãî øàðó àòìîñôåðè ó ïåâíîìó
ìіñöі òà ó ïåâíèé ÷àñ.
Ëþäè çäàâíà öіêàâèëèñÿ ïîãîäîþ. Àäæå âіä íåї çàëåæèòü
і âðîæàé, і âèëîâ ðèáè, і ñâîє÷àñíå äîñòàâëåííÿ âàíòàæó, і
ïîõіä ó ëіñ çà ãðèáàìè, і ñòàí çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, і, çâè÷àéíî,
íàø íàñòðіé. Òîìó ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ òà її ïðîãíîçóâàííÿ іñíóє ñòіëüêè, ñêіëüêè іñíóє ëþäñòâî.
Прочитай і поясни, як ти розумієш слова англійського письменника Джона Раскіна. Яку погоду полюбляєш ти? Чому?
«Сонце радує, дощик освіжає, вітер бадьорить, сніг наповнює
серце веселощами: не буває поганої погоди, а є тільки різновиди хорошої».

?

Підбери прикметники, якими можна описати погоду.

2. Äå ìè îòðèìóєìî іíôîðìàöіþ ïðî ïîãîäó. Ïîêàçíèêè
ïîãîäè ìîæóòü çìіíþâàòèñÿ óïðîäîâæ äíÿ, ãîäèíè і íàâіòü
÷åðåç äåêіëüêà õâèëèí. Òàêîæ âîíè ðіçíÿòüñÿ ó ðіçíèõ
ìіñöÿõ. Óñі ïîêàçíèêè ìіæ ñîáîþ òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі.
Çìіíè ïîãîäè âіäáóâàþòüñÿ ëèøå ó íèæíüîìó øàðі ïîâіòðÿíîї îáîëîíêè.
Ïîñòіéíі ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ âåäóòü íà ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñòàíöіÿõ, ÿêі ðîçòàøîâàíі ïî âñіé çåìíіé êóëі.
Îòðèìàíі äàíі äîïîìàãàþòü ó÷åíèì ñêëàäàòè ïðîãíîç ïîãîäè
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(ïåðåäáà÷åííÿ). Ó áóäü-ÿêó ïîãîäó êîæíі òðè ãîäèíè ñèíîïòèêè ïðîâîäÿòü ñïîñòåðåæåííÿ, çàïèñóþòü ïîêàçíèêè ðіçíîìàíіòíèõ ìåòåîðîëîãі÷íèõ ïðèëàäіâ.
Скористайся сайтом Rp5.ua і дізнайся, яка погода буде сьогодні
після уроків (о15:00 год) у твоєму населеному пункті. Запиши
отриману інформацію в календар погоди. Ці дані є показниками,
якими характеризують погоду. З’ясуй, чи не зміняться показники погоди
о 21:00 год.

Ùîá ãëèáøå çðîçóìіòè «êóõíþ ïîãîäè», âèêîðèñòîâóþòü
ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ (ìàë. 135).

Ìåòåîçîíä Ìåòåîðîëîãі÷íèé Íàóêîâî-äîñëіäíå
ðàäіîëîêàòîð
ñóäíî

Øòó÷íèé
ñóïóòíèê

Ìàë. 135. Ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäè
1. Ознайомся з метеорологічними приладами, якими користуються метеорологи (мал. 136).
Термометр –
вимірює
температуру
повітря

Опадомір –
вимірює
кількість
опадів

Снігова рейка –
вимірює висоту
снігового
покриву

Барометр-анероїд –
вимірює
атмосферний
Флюгер – визначає
тиск
напрямок і швидкість
вітруу
Психрометр –
визначає
вологість
повітря

Ìàë. 136. Ìåòåîðîëîãі÷íі ïðèëàäè
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2. Назви види опадів, які тобі доводилося спостерігати. Підбери
відповідний умовний знак.

3. Äëÿ ÷îãî ïîòðіáíèé ïðîãíîç ïîãîäè. Ñïîñòåðåæåííÿ
çà ïîãîäîþ ïîòðіáíі ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі òà ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Ïðîãíîç ïîãîäè âàæëèâèé äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ðóõó ïîòÿãіâ, àâòîìîáіëіâ, êîðàáëіâ,
ïîëüîòіâ àâіàòðàíñïîðòó, äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîñіâíèõ ðîáіò é
ïîïåðåäæåííÿ ïðî íåáåçïå÷íі ïîãîäíі ÿâèùà, òàêі ÿê çàìîðîçêè, ãðàä, çëèâè, óðàãàíè òîùî.

?

Які небезпечні природні явища доводилося тобі спостерігати у
своїй місцевості?

Ìіñöåâі ìåòåîñòàíöії âіñіì ðàçіâ íà äîáó çíіìàþòü ïîêàçíèêè ç ìåòåîïðèëàäіâ і ïåðåäàþòü öі äàíі â îáëàñíі ãіäðîìåòöåíòðè òà Óêðãіäðîìåòöåíòð (ì. Êèїâ).
Ïðîãíîçè ïîãîäè áàçóþòüñÿ íà ðåãóëÿðíèõ ñïîñòåðåæåííÿõ óñіõ ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñòàíöіé ïëàíåòè. Ó ñâіòі їõ іñíóє
ïîíàä 10 òèñÿ÷.
Якщо ти хочеш дізнатися, яка погода буде завтра, проведи простий експеримент. Для цього створи прилад
барометр. Уважно слідкуй за його роботою впродовж
експеримента. Поясни, як він працює.
Гра «Хто більше». Складіть список сфер людської діяльності, робота яких залежить від погоди.

4. ßê ëþäè ïåðåäáà÷àëè ïîãîäó. Çäàâíà óêðàїíñüêèé
íàðîä âèçíà÷àâ ïîãîäó, ñïîñòåðіãàþ÷è çà íåáåñíèìè ñâіòèëàìè, ñòèõіÿìè, ðîñëèíàìè, ïîâåäіíêîþ òâàðèí. Óñі ïðèêìåòè ìîæíà ïîäіëèòè íà äîâãîñòðîêîâі і êîðîòêîñòðîêîâі.
Äîâãîñòðîêîâі äàâàëè ïðîãíîç íà îêðåìі ïîðè ðîêó. Êîðîòêîñòðîêîâі íàðîäíі ïðèêìåòè äàâàëè çìîãó ïðîãíîçóâàòè
ïîãîäó íà íàéáëèæ÷èé ÷àñ. Ìèñëèâöі, îðієíòóþ÷èñü íà
ïðèêìåòè, âèðіøóâàëè – éòè ÷è íі íà ïîëþâàííÿ, ïîäîðîæíі çíàëè – âàðòî ÷è íі âèðóøàòè ó äàëåêó ïóòü.
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Ïåðåäáà÷åííÿ ïîãîäè òіëüêè çà îäíієþ ÷è äâîìà ìіñöåâèìè îçíàêàìè íåíàäіéíå. Äîöіëüíî çіñòàâèòè êіëüêà ïðèêìåò âîäíî÷àñ.
Спостерігай за погодою. Прочитай народні прикмети та спробуй
їх перевірити.
Зима малосніжна – літо посушливе.
Взимку сухо й холодно – влітку сухо й жарко.
Одне із найбільш сонячних місць на планеті – це Мертве море.
Тут приблизно 330 сонячних днів на рік!
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ïîãîäà – ñòàí íèæíüîãî øàðó àòìîñôåðè ó ïåâíîìó
ìіñöі òà ó ïåâíèé ÷àñ.
Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ âåäóòü íà ìåòåîðîëîãі÷íèõ
ñòàíöіÿõ çà äîïîìîãîþ ìåòåîðîëîãі÷íèõ ïðèëàäіâ – òåðìîìåòðà, ïñèõðîìåòðà, áàðîìåòðà-àíåðîїäà, ôëþãåðà, îïàäîìіðà, ñíіãîìіðíîї ðåéêè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що таке погода? Кому і для чого потрібні прогнози погоди?
2. Для чого потрібні метеорологічні прилади? Розкажіть, як ними користуватися.
3. Склади три запитання на тему «Погода та
її вплив на здоров’я людини». Проведи опитування серед близьких і друзів. Зроби висновок.
4. Прочитай статтю Людмили Супруненко Вода
«Вода з повітря» та дізнайся, як утворюється з повітря 
роса.
5. Веди спостереження за погодою впродовж тижня та роби записи
у щоденнику. Порівняй отримані результати спостереження з метеорологічними прогнозами. Зроби висновок.
6. Що нового і корисного ти дізнався/-лася? Чи може це знадобитися тобі у житті? Продовж речення: Сьогодні на уроці я ... , Я старався/-лася ... , Мені потрібно ...
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ЧИ МІСТИТЬСЯ
ПОВІТРЯ У РУНТІ.
ЯКІ Є НЕБЕЗПЕЧНІ
ПРИРОДНІ ЯВИЩА
Повітря – це важливий компонент природи, який відіграє велику
роль у життєдіяльності організмів, що населяють нашу планету. Для
життя тварин потрібне повітря, яке містить достатню кількість
кисню. Не менш важливим для тварин, які живуть у ґрунті, є склад
ґрунтового повітря. Спробуємо з’ясувати, що входить до складу ґрунтового повітря.

1. Ùî òàêå ґðóíòîâå ïîâіòðÿ. Ó ґðóíòі ìіæ ãðóäî÷êàìè
і äðіáíèìè ÷àñòèíêàìè ìіñòÿòüñÿ ìàëåíüêі ïîðè, ÿêі çàïîâíåíі ïîâіòðÿì. Öå ґðóíòîâå ïîâіòðÿ.
Ґðóíòîâå ïîâіòðÿ – öå ñóìіø ãàçіâ, ÷àñòèíà ÿêèõ ïîòðàïëÿє ó ґðóíò ç ïîâіòðÿíîї îáîëîíêè, à ÷àñòèíà óòâîðþєòüñÿ ó ґðóíòі.
Êіëüêіñòü ïîâіòðÿ ó ґðóíòі çàëåæèòü âіä ðîçìіðó ïîð òà
âîëîãîñòі ґðóíòó. Çі çáіëüøåííÿì âîëîãîñòі âîäà ïî÷èíàє
âèòіñíÿòè ґðóíòîâå ïîâіòðÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ
éîãî ó ґðóíòі. Êіëüêіñòü і ñêëàä ґðóíòîâîãî ïîâіòðÿ âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê і æèòòєäіÿëüíіñòü ðîñëèí і ìіêðîîðãàíіçìіâ.
2. Ùî âõîäèòü äî ñêëàäó ґðóíòîâîãî ïîâіòðÿ. Ґðóíòîâå
ïîâіòðÿ çà ñâîїì ãàçîâèì ñêëàäîì çíà÷íî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
ñêëàäó àòìîñôåðíîãî ïîâіòðÿ.

?

За малюнком 137 порівняй склад повітряної оболонки і ґрунтового повітря. Çðîáè âèñíîâîê.
Пригадай і повтори дослід, проведений у початкових класах, який
доводить наявність у ґрунті повітря. Замалюй свої спостереження.

Ґðóíòîâå ïîâіòðÿ ñêëàäàєòüñÿ ç àçîòó, êèñíþ, âóãëåêèñëîãî ãàçó òà іíøèõ ãàçіâ.
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АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

ҐРУНТОВЕ ПОВІТРЯ

Азот
Кисень
Вуглекислий газ
Інші гази

Ìàë. 137. Ñêëàä àòìîñôåðíîãî і ґðóíòîâîãî ïîâіòðÿ
Прочитай текст і заповни таблицю у зошиті. Вкажи значення елементів ґрунтового повітря для організмів.

Àçîò, ÿêèé ìіñòèòüñÿ ó ґðóíòîâîìó ïîâіòðі, ïîòðіáíèé
ðîñëèíàì äëÿ íîðìàëüíîãî ðîñòó і ðîçâèòêó. Àëå â ãàçîïîäіáíîìó ñòàíі àçîò ìàéæå íå çàñâîþєòüñÿ ðîñëèíàìè. Ó
ґðóíòі є áàêòåðії, ÿêі ìîæóòü çàñâîþâàòè àçîò ïðÿìî ç ґðóíòîâîãî ïîâіòðÿ і ïåðåòâîðþâàòè íà ðå÷îâèíè, äîñòóïíі ðîñëèíàì. Òàêó ðîáîòó â ґðóíòі âèêîíóþòü áàêòåðії, ÿêі æèâóòü íà êîðåíÿõ äåÿêèõ ðîñëèí, íàïðèêëàä ãîðîõó, êâàñîëі,
áîáіâ. Ñàìå öі ðîñëèíè âèñàäæóþòü ç ìåòîþ çáàãà÷åííÿ
ґðóíòó àçîòîì.
Êèñåíü ó ґðóíòîâîìó ïîâіòðі ïîòðіáåí äëÿ ïіäòðèìàííÿ
æèòòєäіÿëüíîñòі îðãàíіçìіâ, ÿêі ìåøêàþòü ó ґðóíòі, äëÿ
ðîçâèòêó ðîñëèí, ñïðèÿє óòâîðåííþ ãóìóñó.
Âóãëåêèñëîãî ãàçó â ґðóíòîâîìó ïîâіòðі íàéáіëüøå íàâåñíі і âëіòêó. Àäæå ïіñëÿ çèìîâîãî ñïîêîþ â óñіõ ìåøêàíöіâ ґðóíòó ïîñèëþєòüñÿ äèõàííÿ.

?

Як ти думаєш, чи можна говорити про те, що літо – найсприятливіший період у житті тварин і рослин?

Ïîâіòðÿ – öå äóæå âàæëèâà ñêëàäîâà ÷àñòèíà ґðóíòó.
Áåç íüîãî, îñîáëèâî áåç êèñíþ, ïðèãíі÷óþòüñÿ ðîñëèíè,
óïîâіëüíþєòüñÿ ðіñò êîðіííÿ, ïîãіðøóєòüñÿ ñïîæèâàííÿ
ðîñëèíàìè âîäè òà ðîç÷èíåíèõ ó íіé ìіíåðàëüíèõ ðå÷îâèí.
3. ×îìó ïîâіòðÿ ïîòðåáóє îõîðîíè. Ìіæ ïîâіòðÿíîþ îáîëîíêîþ і ґðóíòîâèì ïîâіòðÿì ïîñòіéíî âіäáóâàєòüñÿ ãàçîîáìіí. Ґðóíò ìîæå ïîãëèíàòè ç ïîâіòðÿ øêіäëèâі ãàçè, ÿêі
âèêèäàþòü ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, ñïðèÿþ÷è î÷èùåííþ
ïîâіòðÿ.
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Розглянь малюнок 138. З’ясуй, які ще існують джерела забруднення повітря.

?

Поясни, чому країни не можуть самостійно вирішити проблему
забруднення повітря.
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ
Діяльність людини

Природні чинники

пилові бурі

промислові
підприємства

вулкани

транспорт

лісові пожежі

опалювання
житла

Ìàë. 138. Çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿíîї îáîëîíêè

Îñíîâíі çàáðóäíþâà÷і ïîâіòðÿ ó æèòëîâèõ ïðèìіùåííÿõ – öå ïðîäóêòè ãîðіííÿ ãàçó, íà ÿêîìó ìè ãîòóєìî їæó,
à òàêîæ áàãàòî áóäіâåëüíèõ і îçäîáëþâàëüíèõ ìàòåðіàëіâ.
Íåáåçïå÷íîþ є òàêîæ òåõíіêà: òåëåâіçîðè, êîìï’þòåðè,
ïðèíòåðè. Ïîëіïøèòè ÿêіñòü ïîâіòðÿ äîïîìàãàþòü êіìíàòíі
ðîñëèíè.
Використовуючи різноманітні джерела інформації, довідайся,
які кімнатні рослини найкраще очищають повітря. Назви рослини, які очищають повітря твого населеного пункту.
Розгляньте світлини на малюнку 139. Порівняйте їх. Спробуйте
дати їм назви.
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Ìàë. 139
Наведіть приклади забруднення повітря господарською діяльністю людини. Які ви знаєте джерела забруднення повітря у
вашому населеному пункті? Подумайте, як ви і ваша родина
можете вплинути на збереження повітря чистим.

4. Ùî òàêå íåáåçïå÷íі ïðèðîäíі ÿâèùà. Ó áóäü-ÿêîìó
êóòî÷êó çåìíîї êóëі ëþäèíі ìîæóòü çàãðîæóâàòè íåáåçïå÷íі ïðèðîäíі ÿâèùà.
Íåáåçïå÷íі ïðèðîäíі ÿâèùà – öå ÿâèùà ïðèðîäè, ÿêі ïîðóøóþòü íîðìàëüíó æèòòєäіÿëüíіñòü íàñåëåííÿ, ñòâîðþþòü
çàãðîçó äëÿ çäîðîâ’ÿ, à òàêîæ ðóéíóþòü ìàòåðіàëüíі öіííîñòі (áóäіâëі, òðàíñïîðòíі çàñîáè, ñïîðóäè òîùî) (ìàë. 140).
Ùîðі÷íî â Óêðàїíі áóâàє äî 150 âèïàäêіâ ñòèõіéíèõ
ÿâèù: ñíіãîïàäè, ñèëüíі äîùі, îæåëåäі, òóìàíè, ðіäøå – ïèëîâі áóðі, êðèæàíі îáìåðçàííÿ, ñìåð÷і, óðàãàíè.

1

2

3

Ìàë. 140. Íåáåçïå÷íі ïðèðîäíі ÿâèùà: 1 – óðàãàí;
2 – ñíіãîïàä; 3 – òóìàí

Íàéïîøèðåíіøèìè ñåðåä ñòèõіéíèõ ÿâèù â Óêðàїíі є
ñèëüíі äîùі – çëèâè. Íàé÷àñòіøå âîíè òðàïëÿþòüñÿ ó Êàðïàòàõ і Êðèìñüêèõ ãîðàõ.
Ñìåð÷ – îäíå ç íàéíåáåçïå÷íіøèõ ÿâèù. Âіí ñóïðîâîäæóєòüñÿ ãðîçîþ, äîùåì, ãðàäîì і, ÿêùî äîñÿãàє ïîâåðõíі
çåìëі, ìàéæå çàâæäè ïðèçâîäèòü äî çíà÷íèõ ðóéíóâàíü.
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Óðàãàíè – öå âіòåð âåëèêîї øâèäêîñòі. Áóâàє íà áіëüøîñòі òåðèòîðії Óêðàїíè ìàéæå ùîðі÷íî, ÷àñòіøå íà Äîíáàñі òà ó Êàðïàòàõ.

?

Які ти знаєш правила поведінки під час небезпечних природних
явищ?
Причитайте текст і складіть правила
безпечної поведінки під час грози і бу- Як поводитися
ревію. Ознайомтеся з тим, як надати під час грози
першу допомогу потерпілим від удару і буревію 
блискавки.
Найпоширенішими у світі найнебезпечнішими природними явищами є: тропічні шторми, повені, засухи. Найбільше потерпають
від дії небезпечних природних процесів Азія, Північна Америка і
Південна Америка.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ïîâіòðÿ – äóæå âàæëèâà ñêëàäîâà ÷àñòèíà ґðóíòó,
ÿêà âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó æèòòі éîãî ìåøêàíöіâ і ðîñëèí.
Ó ïîâіòðÿíіé îáîëîíöі ÷àñòî âèíèêàþòü íåáåçïå÷íі
ïðèðîäíі ÿâèùà, ÿêі çàâäàþòü øêîäó ëþäèíі, її çäîðîâ’þ òà
ìàòåðіàëüíèì öіííîñòÿì.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що входить до складу ґрунту? Який дослід є підтвердженням
того, що у ґрунті є повітря?
2. Порівняй, у якому повітрі вміст вуглекислого газу більший, у ґрунтовому чи атмосферному.
3. Яке значення ґрунтового повітря?
4. Для чого потрібно знати про небезпечні явища природи? Що
означає «дотримуватися правил безпеки в природі»?
5. Підготуй повідомлення про небезпечне явище природи, яке характерне для місцевості, де ти проживаєш.
6. Вибери одне речення для сусіда/-ки по парті: Ти молодець, Ти
сьогодні був/була активний/-на на уроці, Ти міг/могла працювати
краще.
Дай оцінку своїй роботі. Що тобі потрібно вдома зробити, щоб на наступний урок отримати кращий результат.
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У ЧОМУ
УНІКАЛЬНІСТЬ
ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
Наша планета Земля неймовірно гарна, неповторна й унікальна.
і
Земля, так само, як інші планети Сонячної системи, утворилася
у
р
з
міжзоряного пилу і газів. Її вік понад чотири з половиною мільярдів років. Тільки на нашій планеті існує життя.

1. ßêі îñîáëèâîñòі ïëàíåòè ñïðèÿþòü іñíóâàííþ æèòòÿ.
Æèòòÿ íà ïëàíåòі Çåìëÿ çàðîäèëîñÿ çàâäÿêè ïîєäíàííþ
áàãàòüîõ ÷èííèêіâ. Îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî ñâîєї îñі çàáåçïå÷óє çìіíó ñâіòëà òà òåìðÿâè êîæíі 24 ãîäèíè. Öå äàє
çìîãó çåìíіé ïîâåðõíі ïðîãðіâàòèñü äîñèòü ðіâíîìіðíî. ßêáè
Çåìëÿ îáåðòàëàñÿ ïîâіëüíіøå, òî, ìàáóòü, íà îäíіé її ÷àñòèíі áóëà á íåéìîâіðíà ñïåêà, à íà іíøіé – õîëîä.
Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє âîäíà îáîëîíêà (ãіäðîñôåðà). Âîíà
ñêëàäàєòüñÿ ç âåëè÷åçíèõ îêåàíіâ, ìîðіâ, ñîòåíü òèñÿ÷ ðі÷îê і ñòðóìêіâ, îçåð, áîëіò, ïіäçåìíèõ âîä. Ïåðåõіä âîäè ç
îäíîãî ñòàíó â іíøèé ñïðè÷èíÿє її êîëîîáіã. Âîäà âõîäèòü
äî ñêëàäó âñіõ îðãàíіçìіâ.
Íàøà Çåìëÿ ìàє ïîâіòðÿíó îáîëîíêó (àòìîñôåðó), ÿêà
âіäðіçíÿєòüñÿ âіä àòìîñôåðè іíøèõ ïëàíåò. Ïîâіòðÿ, íà÷å
ùèò, çàõèùàє її âіä ìåòåîðіâ, і, íà÷å êîâäðà, îáåðіãàє âіä
ïåðåãðіâàííÿ âäåíü і ñèëüíîãî îõîëîäæåííÿ âíî÷і.

?

Яка роль повітря для життя організмів?

Òіëüêè Çåìëÿ ìàє ґðóíò, ÿêèé ìіñòèòü ðå÷îâèíè, ïîòðіáíі äëÿ æèòòÿ і ðîçâèòêó ðîñëèí. Ðîñëèíè ïîãëèíàþòü ç
ґðóíòó ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè і âîäó, ç ïîâіòðÿ – âóãëåêèñëèé
ãàç, à ïіä âïëèâîì ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà óòâîðþþòü ïîòðіáíі äëÿ
æèòòÿ ðå÷îâèíè. Ґðóíò òàêîæ є ñåðåäîâèùåì іñíóâàííÿ äåÿêèõ òâàðèí.
Öå äàëåêî íå âñі îñîáëèâîñòі íàøîї ïëàíåòè, ÿêі ñïðèÿþòü іñíóâàííþ ðіçíîìàíіòíèõ îðãàíіçìіâ і ëþäèíè.
Розгляньте малюнок 141 та обговоріть один із цих чинників. Припустіть, до яких наслідків призвела б їхня відсутність.
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Наявність великої
кількості води

Швидкість
обертання навколо
своєї осі

Наявність
повітряної оболонки

Земна кора – тверда
верхня оболонка
Землі

На Землі вода
існує у трьох
агрегатних станах

Існування ґрунту

Певна відстань
від Сонця

Куляста форма
Землі

Ìàë. 141. ×èííèêè, ÿêі ñïðèÿëè ïîÿâі æèòòÿ íà Çåìëі

Æèòòÿ íà Çåìëі íå ìîæå іñíóâàòè ÿê çàíàäòî ãëèáîêî
ïіä çåìëåþ, òàê і çàíàäòî âèñîêî íàä її ïîâåðõíåþ. Ëèøå
íåçíà÷íà ÷àñòèíà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ïðèäàòíà äëÿ
æèòòÿ.
2. ßê ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè âïëèâàє íà
Çåìëþ. Ïëàíåòà Çåìëÿ áàãàòà íà ðіçíîìàíіòíі ðåñóðñè. Íàâ÷èâøèñü їõ âèêîðèñòîâóâàòè, ìè ïîëåãøóєìî íàøå æèòòÿ,
àëå âîäíî÷àñ çàáðóäíþєìî ïëàíåòó. Ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, òðàíñïîðò, åëåêòðîñòàíöії çàáðóäíþþòü ïîâіòðÿ, âîäè,
ґðóíòè, çàâäàþ÷è øêîäè íàøîìó çäîðîâ’þ і çíèùóþ÷è
äèêó ïðèðîäó.
Çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ ïëàíåòè ðàçîì іç çðîñòàííÿì ñïîæèâàííÿ ñòâîðþє ïðîáëåìó ñó÷àñíîñòі – çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі âіäõîäіâ, ÿêі ìè âèðîáëÿєìî. Îäèí ç íàéïîøèðåíіøèõ
і íàéíåáåçïå÷íіøèõ âèäіâ âіäõîäіâ – öå ïëàñòèê.
×è çàäóìóâàâñÿ/-ëàñÿ òè, äå äіâàєòüñÿ ïëàñòèêîâà
ïëÿøêà ïіñëÿ òîãî, ÿê її âèêèíóëè ó ñìіòíèê? Íàì çäàєòüñÿ, ùî âîíà ïðîñòî çíèêàє áåçâіñòè. Àëå öå íå òàê. Êіëüêіñòü çâàëèù ïîñòіéíî çðîñòàє. Ó íàøіé êðàїíі öå òåæ íàãàëüíà ïðîáëåìà. Æèòòÿ ïëàñòèêîâîї ïëÿøêè, ÿêó âèãîòîâèëè ç íàôòè, – ëèøå äåêіëüêà õâèëèí ïіñëÿ ïðèäáàííÿ
òîâàðó. Ïðîöåñ її ðîçêëàäàííÿ òðèâàє 1000 ðîêіâ.
Ó ñåðåäíüîìó ëþäèíà âèðîáëÿє áëèçüêî 1 êã ñìіòòÿ íà
äåíü, à ùîðîêó íà ïëàíåòі óòâîðþєòüñÿ ìàéæå 3 ìëðä òîíí
âіäõîäіâ.
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З’ясуй, скільки сміття виробляє твоя сім’я за місяць.

?

10 000 000
пакетів у хвилину продають у супермаркетах
у всьому світі
1 з 200 пакетів потрапляє на перероблення
500 пакетів припадає на кожного жителя України
90 – на кожного жителя Європи

Ìàë. 142. Ïëàñòèêîâå ñìіòòÿ

Êîæåí/êîæíà ç íàñ ó çìîçі çðîáèòè Çåìëþ áіëüø ÷èñòèì
і çäîðîâèì ìіñöåì äëÿ æèòòÿ.
Наведи приклади зміни природи внаслідок діяльності людини у
вашій місцевості. Що ти і члени твоєї сім’ї можуть зробити для
збереження природи рідного краю?
Які існують взаємозв’язки між повітряною, твердою і водною оболонками Землі? Спробуйте зобразити їх схематично у зошиті або
на аркуші ватману.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Çåìëÿ – óíіêàëüíà ïëàíåòà, îñêіëüêè íà íіé іñíóє
æèòòÿ.
Óñі êîìïîíåíòè ïðèðîäè íà íàøіé ïëàíåòі ïåðåáóâàþòü ó òіñíîìó âçàєìîçâ’ÿçêó.
Íà ïëàíåòó Çåìëÿ äóæå âïëèâàє ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè. Òîìó ëþäñòâî ìàє óñâіäîìèòè ñâîþ âіäïîâіäàëüíіñòü çà її ìàéáóòíє.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Пригадай, які умови потрібні для існування життя.
2. Яке значення має ґрунт для життя на Землі?
3. Доведи, що Земля – унікальна планета.
4. Напиши у зошиті твір-мініатюру на тему «Земля – мій дім».
5. Заповни рефлексивний екран «Плюс – мінус – цікаво».
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
ДО РОЗДІЛУ 3
1. Якщо пропливати вздовж материка, то можна перетнути три океани. Укажи цей материк.
А Євразія Б Північна Америка В Південна Америка
Г Африка Д Австралія
Е Антарктида
2. Установи відповідність між колонками.
А магматичні гірські
р
породи
р
1 кам’яна сіль
Б осадові гірські
р
породи
р
2 мармур
В метаморфічні гірські породи
3 вапняк
4 базальт
3. Укажи, які прилади потрібні для таких вимірів:
А вимірює температуру повітря Б визначає швидкість вітру
В вимірює кількість опадів
Г вимірює глибини океанів
Д визначає напрямки сторін горизонту
більший океан
4. У планети Землі є свої рекорди.
більший архіпелаг
Назви їх.
Най… холодніший материк
більший півострів
глибше озеро
більший острів
5. Установи невідоме.
?
Амазонка
?
Еверест
Євразія = Україна
Південна Америка = Україна
ПОМІРКУЄМО РАЗОМ

1. Чи доводилося вам спостерігати прояви властивостей повітря у
житті? Наведіть приклади.
2. Поясніть, чому в морі вода солона, хоча в нього впадає багато річок і випадають опади.
3. Використовуючи схему, розкажіть про взаємозв’язок, який існує
між земними оболонками. Чи можна вважати цю схему завершеною?
Якої оболонки не вистачає?
Тверда оболонка
(літосфера)
Водна оболонка
(гідросфера)

Повітряна оболонка
(атмосфера)
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Розділ 4
ПІЗНАЄМО
РІЗНОМАНІТТЯ
ОРГАНІЗМІВ

ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ
БУДОВИ РІЗНИХ ГРУП ОРГАНІЗМІВ
ГАНІЗМІВ
Світ організмів, частиною якого є ми з вами, дуже різноманітний.
Він захоплює формами, кольорами, розмірами, пристосуваннями до
довкілля тощо. Частина з них – невидимі для людського ока, але це не
применшує їхнього значення. Від цього світу залежить наше життя.
Тож запрошуємо дізнатись більше про організми, вчитися від них і
грамотно застосовувати свої знання.

1. Äëÿ ÷îãî êëàñèôіêóþòü îðãàíіçìè. Ùîá ëåãøå áóëî
âèâ÷àòè æèâèé ñâіò і ðîçіáðàòèñÿ â éîãî ðîçìàїòòі, íàóêîâöі
øóêàþòü ñïіëüíі îçíàêè îðãàíіçìіâ òà îá’єäíóþòü їõ ó
ãðóïè – êëàñèôіêóþòü.
Êëàñèôіêàöіÿ îðãàíіçìіâ – ñèñòåìàòè÷íå ãðóïóâàííÿ
òà íàéìåíóâàííÿ îðãàíіçìіâ íà îñíîâі ñïіëüíèõ ïîäіáíîñòåé áóäîâè, ôóíêöіé, ïîõîäæåííÿ.
Äëÿ òîãî ùîá âіäíåñòè îðãàíіçì äî ïåâíîãî âèäó (êëàñèôіêóâàòè), â÷åíі âèêîðèñòîâóþòü íå òіëüêè їõíіé çîâíіøíіé
âèãëÿä, àëå é áàãàòî іíøèõ êðèòåðіїâ, íàïðèêëàä, ñêëàä ðå÷îâèí, îñîáëèâîñòі ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі òîùî. Íà
îñíîâі öüîãî ñêëàäàþòü ñïåöіàëüíі êíèãè – âèçíà÷íèêè, çà
ÿêèìè ìîæíà âèçíà÷èòè ïåâíèé âèä îðãàíіçìіâ.
2. Ùî òàêå íàóêîâі íàçâè îðãàíіçìіâ.
Ó÷åíі âèêîðèñòîâóþòü íàóêîâі íàçâè îðãàíіçìіâ, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ñëіâ: іìåííèê – íàçâà ðîäó, öå ÿê íàøå ïðіçâèùå,
à ïðèêìåòíèê – íàçâà âèäó – ÿê íàøå
іì’ÿ. Íàïðèêëàä, ñîíå÷êî ñåìèêðàïêîâå,
êîíèê çåëåíèé, êóëüáàáà ëіêàðñüêà, ìèøà
õàòíÿ, îïåíüîê ëіòíіé.

?
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Як називають зображені на малюнку 143 організми? До яких груп (рослини, тварини,
гриби) вони належать?

Ìàë. 143.
Іëþñòðàöіÿ
Àíіòè Äæåðàì

Наукові назви організмів можуть відрізнятися від тих, які ми зазвичай використовуємо. Наприклад, кульбаба лікарська відома
під понад двома десятками народних назв: баранки, бабки, вовчий зуб, пустодуй, летючки, дикий молочай, молочник та ін.

Âèä – öå ãðóïà îðãàíіçìіâ, ÿêі ïîäіáíі çà îñîáëèâîñòÿìè áóäîâè òà ïðîöåñàìè æèòòєäіÿëüíîñòі, ìîæóòü ðîçìíîæóâàòèñü ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ, ïîøèðåíі íà ïåâíіé òåðèòîðії.
Ïîäіáíі âèäè îá’єäíóþòü ó ðîäè (ìàë. 144).
Рід Кульбаба

Види: Кульбаба
лікарська

Рід Миша

Кульбаба
пурпурова

Миша хатня

Миша Матті

Ìàë. 144. Âèäè ðîäó Êóëüáàáà і ðîäó Ìèøà

?

За якими ознаками, навіть без наукового вивчення, подібні види
роду Кульбаба і роду Миша на світлинах (мал. 144)? А за якими
вони відрізняються?
Знайдіть інформацію про два різних види одного роду рослин
чи тварин. За якими ознаками вони відрізняються, а за якими подібні?

3. ßê ïîáóäîâàíі îðãàíіçìè. Îðãàíіçì – öå ñêëàäíà ñèñòåìà ç áàãàòüîõ åëåìåíòіâ, ÿêі ìіæ ñîáîþ ïîâ’ÿçàíі é óòâîðþþòü єäèíå öіëå (ìàë. 145).
Íàéìåíøèìè åëåìåíòàìè – îäèíèöÿìè áóäîâè і ôóíêöіé îðãàíіçìіâ, є êëіòèíè.
Ó áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ ãðóïè êëіòèí, ÿêі âèêîíóþòü ñïіëüíó ôóíêöіþ, óòâîðþþòü òêàíèíè. Ç íèõ óòâîðåíі
îðãàíè – ÷àñòèíè îðãàíіçìó, ùî ìàþòü ïåâíó áóäîâó òà âèêîíóþòü ïåâíі ôóíêöії.
Îðãàíè îá’єäíóþòüñÿ â ñèñòåìè îðãàíіâ і, íàðåøòі, â îðãàíіçì.
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А

клітина

тканина

орган

система
органів

організм

Б

Ìàë. 145. Ðіâíі îðãàíіçàöії îðãàíіçìіâ: À – ðîñëèíè;
Á – ëþäèíè

4. Çà ÿêèìè âëàñòèâîñòÿìè æèâå âіäðіçíÿєòüñÿ âіä íåæèâîãî. ßê âіäðіçíèòè îðãàíіçìè âіä îá’єêòіâ íåæèâîї ïðèðîäè? Çà їõíіìè âëàñòèâîñòÿìè (ìàë. 146). Âіäïîâіäü íіáè
î÷åâèäíà, àëå íå âñå òàê ïðîñòî. Îðãàíіçìè äóæå ðіçíîìàíіòíі é ïðèõîâóþòü áàãàòî òàєìíèöü. Ðîçãëÿíåìî ïîñòóïîâî.
Îðãàíіçìè ïîáóäîâàíі ç êëіòèí. Âîíè ìàþòü òàêîæ îñîáëèâèé ñêëàä ðå÷îâèí, ÿêèé âіäðіçíÿє їõ âіä íåæèâîї ïðèðîäè, íàïðèêëàä, òàêі ðå÷îâèíè ÿê áіëêè, æèðè, âóãëåâîäè
òîùî. À ùå îðãàíіçìàì ïîòðіáíà їæà, ÿêîþ âîíè æèâëÿòüñÿ, êèñåíü ïîâіòðÿ äëÿ äèõàííÿ, à òàêîæ òðåáà ïîçáóâàòèñÿ çàâäÿêè âèäіëåííþ íåïîòðіáíèõ і øêіäëèâèõ
Складаються
з клітин

ОЗНАКИ
ОРГАНІЗМІВ

Обмін речовин
Живлення
Дихання
Виділення

Рух
Розвиток
Подразливість

Розмноження
Пристосованість

Ìàë. 146. Îçíàêè îðãàíіçìіâ
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äëÿ íèõ ðå÷îâèí. Òîáòî â îðãàíіçìàõ âіäáóâàєòüñÿ îáìіí ðå÷îâèí. Òàê âîíè îòðèìóþòü ïîæèâíі ðå÷îâèíè òà åíåðãіþ
äëÿ ðîñòó і ðîçâèòêó. Àäæå îðãàíіçìè íå ïðîñòî çáіëüøóþòüñÿ â ðîçìіðàõ і ìàñі, âîíè çìіíþþòüñÿ.
Ïåðåãëÿíü ñâîї ôîòîãðàôії â ðіçíîìó âіöі. ßêі çìіíè âіäáóëèñÿ? Íå ìåíø äèâîâèæíі ïåðåòâîðåííÿ âіäáóâàþòüñÿ ïіä
÷àñ ðîçâèòêó ðîñëèí ç íàñіíèí ÷è ÿéöÿ ìåòåëèêà íà ãóñåíèöþ, ëÿëå÷êó і äîðîñëó êîìàõó ç êðèëàìè.
À ùå ïîæèâíі ðå÷îâèíè òà åíåðãіÿ îðãàíіçìàì ïîòðіáíі
äëÿ ðóõó. Ðóõè òâàðèí є íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíèìè. ßêùî
ïîñïîñòåðіãàòè çà ðîñëèíàìè, òî ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî é âîíè
ðóõàþòüñÿ òàêîæ.
Ùîá âèæèòè â ñåðåäîâèùі, â ÿêîìó òàê áàãàòî çìіí, ðіçíèõ ïîäðàçíèêіâ (ñâіòëî, çâóê, çàïàõ, òåïëî, õîëîä і ò.ä.),
òðåáà àêòèâíî їõ ñïðèéìàòè і âіäïîâіäíî ðåàãóâàòè. Öþ
çäàòíіñòü îðãàíіçìіâ íàçèâàþòü ïîäðàçëèâіñòþ. Êðіì òîãî,
ïîòðіáíî áóòè ùå é ïðèñòîñîâàíèì äî ñâîãî äîâêіëëÿ, àäæå
æèòòÿ ó âîäі, íà ñóõîäîëі, â ґðóíòі ÷è îðãàíіçìі (òàêå áóâàє
ó ïàðàçèòіâ) êàðäèíàëüíî âіäðіçíÿєòüñÿ, і êîæíå іç öèõ ñåðåäîâèù æèòòÿ, â ñâîþ ÷åðãó, äóæå ðіçíîìàíіòíå â ðіçíèõ
øèðîòàõ, ñåçîíàõ, ïåðіîäàõ äîáè.
Ïðîòå ÿêîþ á íå áóëà ïðèñòîñîâàíіñòü îðãàíіçìіâ äî äîâêіëëÿ, є ïåâíà òðèâàëіñòü æèòòÿ îðãàíіçìіâ, і ç ÷àñîì âîíè
ãèíóòü. Òîìó ïðåêðàñíî, ùî îðãàíіçìè çàëèøàþòü ïîòîì-

5
6, 8
1. Складаються з клітин
2. Клітини утворюють
тканини
3. Клітини не утворюють
тканин
4. Живляться готовими
органічними речовинами
5. Живляться самі, утворюючи органічні речовини
під час фотосинтезу

2
1,
10
3

Гриб
и и

7, 9

Тварини

4
6. Прикріплений спосіб
життя
7. Активно рухаються
8. Ростуть протягом життя
9. Ростуть у певний період
життя, наприклад від
народження ще якийсь
певний період
10. Дихають

Ìàë. 147. Ïîðіâíÿííÿ îçíàê ðîñëèí, ãðèáіâ і òâàðèí
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ñòâî, â ÿêîìó çáåðіãàþòüñÿ îçíàêè áàòüêіâ, òîáòî ðîçìíîæóþòüñÿ. Çàâäÿêè öüîìó ìè ðàäієìî íåïåðåðâíîñòі é ðіçíîìàíіòíîñòі æèòòÿ íà íàøіé ïëàíåòі.
5. Ùî ñïіëüíîãî òà ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ ðîñëèíè, ãðèáè,
òâàðèíè. Çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé áóäîâè òà ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі îðãàíіçìіâ ó÷åíі îá’єäíóþòü їõ ó ìàëі òà âåëèêі ñèñòåìàòè÷íі ãðóïè. Òè âæå çíàєø ïðî òàêі âåëèêі
ãðóïè, ÿê áàêòåðії, ãðèáè, ðîñëèíè òà òâàðèíè. Ðîçãëÿíü
ìàëþíîê 147 òà âèçíà÷, ùî є ñïіëüíîãî ó ðîñëèí, ãðèáіâ
і òâàðèí, à ÷èì âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ó÷åíі êëàñèôіêóþòü îðãàíіçìè íà îñíîâі ïîäіáíîñòі
áóäîâè, ôóíêöіé, ïîõîäæåííÿ.
Îðãàíіçì – öå ñêëàäíà ñèñòåìà, ùî ïîáóäîâàíà ç êëіòèí, îðãàíіâ і ñèñòåì îðãàíіâ.
Óñі îðãàíіçìè ìàþòü ñïіëüíі âëàñòèâîñòі, ÿêі їõ âіäðіçíÿþòü âіä íåæèâîãî.
Ñèñòåìàòè÷íі ãðóïè îðãàíіçìіâ ìàþòü ÿê ñïіëüíі, òàê
і âіäìіííі âëàñòèâîñòі.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Для чого вчені класифікують організми?
2. Наведи приклади таких властивостей організму людини, як пристосованість і подразливість.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Гепарда вважають найшвидшим серед наземГ
них ссавців, бо наздоганяючи свою здобич, він
може р
розвивати величезнуу швидкість (мал.
(
148).
)
Йому потрібно лише дві секунди, щоб розігнатись
до 70 км/год, а 500 м він може пробігти з найбільшою швидкістю за 16 секунд. Якщо ж на цій відстані йому не вдалось наздогнати здобич (а це
буває досить часто), то він припиняє погоню для
відновлення сил організму. Порахуйте, яку швидкість розвиває гепард, щоб зловити здобич.
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Ìàë. 148. Ãåïàðä
ó ðóñі

ЯК ЖИВУТЬ І ЧИМ
ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ
КЛІТИНИ РІЗНИХ
ОРГАНІЗМІВ
Клітина є найменшою одиницею будови і функцій
ф
ій організмів.
і і М
Можливо, вона має дуже просту будову? Виявляється, що ні. Клітини мають надзвичайно складну структуру, і дехто з учених вважає, що навіть комп’ютери будь-якої потужності за складністю не перевершать клітини.

1. Åêñêóðñіÿ â êëіòèíó? ×îìó á і íі. Êëіòèíè, ÿê і
îðãàíіçì, ÿêèé âîíè óòâîðþþòü, æèâëÿòüñÿ, äèõàþòü, ðîñòóòü, ðîçìíîæóþòüñÿ. Ó êëіòèíàõ є êðèõіòíі «îðãàíè» –
ðіçíі çà ñâîїìè ôóíêöіÿìè ñòðóêòóðè – îðãàíåëè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü æèòòÿ êëіòèí.
Îðãàíåëè – ïîñòіéíі ñêëàäîâі êëіòèíè, ÿêі ìàþòü
ïåâíó áóäîâó òà âèêîíóþòü ðіçíîìàíіòíі ôóíêöії, çàáåçïå÷óþ÷è æèòòÿ êëіòèí.
Êëіòèíà ìàє òàêó ñêëàäíó
меріія
ме
ñòðóêòóðó, ùî її ìîæíà ïîðіâе еккттр
ел
ро-íÿòè ç ìіñòîì. Ïðîãóëÿéìîñÿ сттан
анці
ція
фабрика
éîãî âóëè÷êàìè (ìàë. 149).
Ùîá ïîòðàïèòè â öå çàãàäêîâå
ìіñòî, ïîòðіáíî ñïî÷àòêó ïåðåсккл
ла
ад
ди
и
éòè ÷åðåç êîðäîí, ÿêèé áóäå
брик
бр
и а
дороги
íàãàäóâàòè ãíó÷êèé ìіöíèé фабр
мур
ïàðêàí – ìåìáðàíó. Îäíàê, ïîòðàïèòè â êëіòèíó íåëåãêî,
Ìàë. 149. Ìіñòî Êëіòèíà
àäæå ìåìáðàíà íå òіëüêè її îòî÷óє, à é çàõèùàє âіä çîâíіøíіõ
âïëèâіâ. Ó íіé є «âîðîòà ç îõîðîíîþ» – ñïåöіàëüíі ìîëåêóëè
áіëêіâ, ÿêі íå ïðîïóñêàþòü ó êëіòèíó ñêëàäíі é íåáåçïå÷íі
ðå÷îâèíè, òà íå âèïóñêàþòü ïîòðіáíі. À êëіòèíè ðîñëèí,
ãðèáіâ і áàêòåðіé íàä ìåìáðàíîþ ìàþòü ùå äîäàòêîâèé çàõèñò ÿê ìóð – êëіòèííó ñòіíêó.
Розпізнайте які органели клітини ховаються за зображеними
об’єктами міста.
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Íàñ ïðîïóñòèëè, òîæ ðóõàєìîñü óñåðåäèíі êëіòèíè. À öå
íå ëåãêî, áî â öüîìó ìіñòі íå ïîâіòðÿ, à ðіäêà æåëåïîäіáíà
ñóìіø ðå÷îâèí, ÿêà ìàє íàçâó öèòîïëàçìà.
Öåíòð êåðóâàííÿ êëіòèíîþ, ìåðіÿ ìіñòà – öå ÿäðî. Ó
íüîìó çіáðàíà âñÿ іíôîðìàöіÿ і çàïèñàíà íå íà ïàïåðі ÷è
äèñêó êîìï’þòåðà, à â ðå÷îâèíі, ÿêó íàçèâàþòü ÄÍÊ.
Ðóõàþ÷èñü âóëè÷êàìè, ÿêі óòâîðåíі áіëêîâèìè íèòî÷êàìè і òðóáî÷êàìè, áà÷èìî ôàáðèêè, ÿêі âèïóñêàþòü ðіçíîìàíіòíó ïðîäóêöіþ. Ìіñòî âèêîðèñòîâóє її, íàïðèêëàä, äëÿ
æèâëåííÿ, áóäіâíèöòâà, çäіéñíåííÿ æèòòєâèõ ïðîöåñіâ.
Æèòòÿ ìіñòà çàáåçïå÷óþòü åëåêòðîñòàíöії – ìіòîõîíäðії,
ÿêі ïàêóþòü âèðîáëåíó åíåðãіþ â ñâîєðіäíі àêóìóëÿòîðè ç
íàçâîþ ÀÒÔ. ßêáè ìè ïîòðàïèëè â ìіñòî – êëіòèíó ðîñëèí,
òî ïîáà÷èëè á ùå і ôàáðèêó õëîðîïëàñòè ç óíіêàëüíîþ òåõíîëîãієþ âèðîáíèöòâà âóãëåâîäіâ – ôîòîñèíòåç, ó ÿêіé âèêîðèñòîâóєòüñÿ ñîíÿ÷íà åíåðãіÿ. À òàêîæ âåëèêó êðàñèâó
âàêóîëþ, çàïîâíåíó êëіòèííèì ñîêîì, ÿê îçåðî âîäîþ.
Êîëè á öå áóëî ìіñòî – êëіòèíà áàêòåðіé, òî ìè á çäèâóâàëèñü çíà÷íî ìåíøіé êіëüêîñòі áóäіâåëü – îðãàíåë. Íàïðèêëàä, ó áàêòåðіé íåìàє ÿäðà, àëå öå íå îçíà÷àє, ùî êëіòèíà
çàëèøèëàñü áåç іíôîðìàöії ÄÍÊ. Íі, ïðîñòî âîíà ðîçìіùåíà
íå â ÿäðі, à áåçïîñåðåäíüî â öèòîïëàçìі. Òàêîæ ó ìіñòі –
êëіòèíі áàêòåðіé íå áóëî á íі ìіòîõîíäðіé, íі õëîðîïëàñòіâ.
Àëå ïðîöåñè, ùî â íüîìó âіäáóâàþòüñÿ íå ìåíø ñêëàäíі,
õî÷à ïåðåáіãàþòü ïî-іíøîìó. Êîæíå ç ìіñò-êëіòèí æèâå çà
ñâîїìè ïðàâèëàìè і çàõîïëþє ñâîєþ ñêëàäíіñòþ òà êðàñîþ.
Ó íüîìó íåìàє õàîñó, òèñÿ÷і ïðîöåñіâ âіäáóâàþòüñÿ äóæå
çëàãîäæåíî і ÷іòêî.
Розглянь зображену біля назви параграфа деталізовану 3D-модель клітини людини, в якій можна побачити не тільки органели,
але й молекули. Візуалізацію отримано в Гарвардському університеті за допомогою складної апаратури та
певного типу мікроскопії. Це найдокладніша фотографія внутрішнього життя клітини. Детальніше можеш роздивитись
унікальні зображення, перейшовши за QR-кодом.

2. Íàñêіëüêè ðіçíîìàíіòíèìè є êëіòèíè. Çà ðіçíèìè ïіäðàõóíêàìè â÷åíèõ, â îðãàíіçìі ëþäèíè ìіñòèòüñÿ 70–100
òðèëüéîíіâ êëіòèí ïîíàä 200 ðіçíèõ òèïіâ. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ çà ðîçìіðàìè, ôîðìîþ, ôóíêöіÿìè, àëå ñïіëüíî ïðàöþþòü, ùîá çàáåçïå÷èòè æèòòÿ îðãàíіçìó. ßêùî êëіòèíè
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îäíîãî îðãàíіçìó òàê âіäðіçíÿþòüñÿ, òî ùå áіëüøå âіäìіííîñòåé є â áóäîâі êëіòèí ðіçíèõ îðãàíіçìіâ. Ïðîòå, íå
çâàæàþ÷è íà ðіçíîìàíіòíіñòü, âîíè ìàþòü і ïîäіáíі îçíàêè.
Ðîçãëÿíü êëіòèíè òâàðèí, ðîñëèí, ãðèáіâ і áàêòåðіé íà
ìàëþíêó 150, ñïðîáóé âіäíàéòè їõíі ñïіëüíі òà âіäìіííі
ðèñè áóäîâè.
ядро
клітинна
стінка

Клітина рослин

Клітина тварин
ядро

мембрана

мітохондрія

хлоропласт

мембрана

мітохондрія
цитоплазма

цитоплазма
вакуоля
Клітина грибів

Клітина бактерій

клітинна стінка
мембрана
мітохондрія
цитоплазма
ядро

джгутикк
мембрана
цитоплазма
спадкова
інформація
в ДНК

клітинна стінка

Ìàë. 150. Áóäîâà êëіòèí ðіçíèõ îðãàíіçìіâ
Британську студію NSC Creative так зачарував внутрішній світ клітини, що вони створили мультфільм «Клітина! Клітина! Клітина»,
в якому разом з головними героями Сьюзі та її другом Раджем
глядач потрапляє у веселу подорож до дивовижного світу цих мініатюрних фабрик життя. Подивись трейлер мульфільму за
QR-кодом. Які компоненти клітини ти розпізнав/-ла в ньому?
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Êëіòèíè ìàþòü ñêëàäíó áóäîâó, â íèõ є ðіçíі çà ñâîїìè
ôóíêöіÿìè ñòðóêòóðè – îðãàíåëè.
Êëіòèíè áàêòåðіé, ãðèáіâ, ðîñëèí і òâàðèí ìàþòü
ñïіëüíі і âіäìіííі îðãàíåëè.
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?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Об’єднайтеся у пари. По черзі називайте органелу і описуйте її
функцію.
2. Чим відрізняється клітина бактерій від клітин інших організмів?
3. Наведи приклади організмів, клітини яких мають клітинну стінку.

Ëàáîðàòîðíå äîñëіäæåííÿ
Ðîáîòà ç ìіêðîñêîïîì
òà ïðèãîòóâàííÿ òèì÷àñîâîãî ïðåïàðàòó
Прилади і матеріали: мікроскоп, предметні та покривні стекла, пінцет, препарувальна голка, вода, 2 %-ний розчин калій йодиду, смужки
фільтрувального паперу, цибулина цибулі ріпчастої.

Õіä ðîáîòè
1. Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 151 òà äіçíàéñÿ ïðî áóäîâó ìіêðîñêîïà òà ïðàâèëà ðîáîòè ç íèì, ïåðåéøîâøè çà QR-êîäîì.
тубус
гвинт
великий

о
окуляр

об’єктиви

гвинт
малий
штатив

А
предметний
столик
дзеркало

Ìàë. 151. Áóäîâà ìіêðîñêîïà

Б
Ìàë. 152. Ïðåäìåòíі (À)
òà ïîêðèâíі (Á) ñòåêëà
Будова
мікроскопа
та правила
роботи з ним 

2. Ðîçãëÿíü íà ìàëþíêó 153 ïîñëіäîâíіñòü äіé ïіä ÷àñ
âèãîòîâëåííÿ ïðåïàðàòó øêіðêè ñîêîâèòîї ëóñêè öèáóëі òà
ïîäèâèñü âіäåî. Ïðèãîòóé òèì÷àñîâèé ïðåïàðàò øêіðêè öèáóëі. Äëÿ òîãî ùîá êðàùå áà÷èòè êëіòèíè, êðàïíè íà øêіðêó
öèáóëі êðàïëþ ðîç÷èíó êàëіé éîäèäó, íàäëèøîê ðіäèíè âіäòÿãíè ôіëüòðóâàëüíèì ïàïåðîì.
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1. Розрізати цибулину
на кілька частин

2. Відокре
емити соковиту луску

4. З увігнутого боку луски
відокремити поверхневу
плівку

3. Поділити
и
луску на
частини

5. Покласти відокремлену
плівку у краплину розчину калій
й
йодиду на предметне скло
і накрити її покривним склом
6. Фільт
ьтрувальним
вальним паперо
ом забрати розчин,
що
о виступає зз-під
під пок
покривного
кривного ск
скла
кла

Ìàë. 153. Ïîñëіäîâíіñòü äіé ïіä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ
ìіêðîïðåïàðàòó øêіðêè ñîêîâèòîї ëóñêè öèáóëі

3. Çàìàëþé äåêіëüêà êëіòèí øêіðî÷êè öèáóëі òà ïіäïèøè ÿäðî, âàêóîëþ і êëіòèííó
ñòіíêó.
4. Íàïèøè âèñíîâîê ïðî òå, ÿêі êîìïîíåíòè êëіòèíè öèáóëі ìîæíà ïîáà÷èòè çà äî- Лабораторна
ïîìîãîþ ìіêðîñêîïà ó ïðåïàðàòі øêіðî÷êè öè- робота 
áóëі.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Зроби моделі рослинної і тваринної
клітин (детальніше за QR-кодом), які тебе
більше зацікавили: желатинову чи плас- Як зробити
тилінову (мал. 154). На наступному уроці моделі клітин 
візьми участь у конкурсі моделей клітин.

А

Б

Ìàë. 154. Æåëàòèíîâà (À) òà ïëàñòèëіíîâà (Á) ìîäåëі êëіòèíè
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ХТО ТАКІ БАКТЕРІЇ
ТА ЧИМ ОСОБЛИВІ
ВІРУСИ
Мабуть, тобі буде цікаво дізнатись про невидимі
д і для
д людського
д
ока організми, які постійно супроводжують людину, втручаючись в її
життя або як вороги, або як друзі, як писав про них український учений
мікробіолог В. Л. Омелянський. Ми останнім часом дуже багато чуємо
про віруси. Час з’ясувати, чим вони особливі.

1. ßê ïîáà÷èòè íåâèäèìі äëÿ ëþäñüêîãî îêà ìіêðîîðãàíіçìè. Ìіêðîîðãàíіçìè ìàþòü ðіçíó áóäîâó (àäæå äî íèõ
íàëåæàòü і áàêòåðії, і äåÿêі ãðèáè), à їõíі ðîçìіðè ìåíøі
çà 1 ìì (ìàë. 155). ßêùî ðîçìіð îá’єêòà ìåíøèé çà äåñÿòó
÷àñòêó ìіëіìåòðà, òî îêî ëþäèíè íå ìîæå éîãî ïîáà÷èòè.
Òîìó íå äèâíî, ùî ñâіò ìіêðîñêîïі÷íèõ íåâèäèìîê äîâãî
õîâàâñÿ âіä ïîãëÿäó ëþäèíè. Òіëüêè ç âіäêðèòòÿì çáіëüøóâàëüíèõ ïðèëàäіâ ç’ÿâèëàñü ìîæëèâіñòü âèâ÷àòè
ìіêðîîðãàíіçìè.
клітина крові

бактерія
кишкова паличка
вірус віспи
и
300 нм

10 000 нм в діаметрі

3000 нм (довжина)

вірус
бактеріофаг Т4 вірус тютюнової
поліомеліту 225 нм (висота) мозаїки
30 нм
300 нм (довжина)

Ìàë. 155..
Ïîðіâíÿíí
íÿ
ðîçìіðіâ êëіò
òèí
êðîâі ëþäèí
íè,
áàêòåðії êèøê
êîâà
ïàëè÷êà òà âіð
ðóñіâ
(1 íì – îäí
íà
ìіëüéîííà ÷à
àñòêà
ìіëіìåòðà
ìіëіìåòðà)

Прочитай історію про першого мисливця за мікроорганізмами. Яка риса характеру Антоні ван Левенгука є
важливою для дослідника? Розвиток якої нової науки
стимулювало відкриття винахідника?
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Чи правда, що мікроорганізми можна
також побачити і без мікроскопа? Так,
тільки не клітини, а їхнє скупчення
у
– колонії. Їх для дослідження вирощують
мікробіологи на спеціальних поживних
середовищах у чашках Петрі. Ось, які колонії
можуть вирости на такому середовищі, якщо
прикласти до нього немиту руку після
прогулянки, як зробив восьмирічний син
дослідниці Таші Штурм (мал. 156).

Ìàë. 156. Âіäáèòîê
ðóêè íà ïîæèâíîìó
ñåðåäîâèùі â ÷àøöі
Ïåòðі

ßêі æ ðîçìіðè âіðóñіâ? Ðîçãëÿíü
ôîòîãðàôії áàêòåðіé íà êіí÷èêó
øïèëüêè (ìàë. 157). À òåïåð ïîðіâíÿéìî ðîçìіðè âіðóñіâ ç її êðóãëîþ ãîëîâêîþ. Òàê îò, çà ïіäðàõóíêàìè ìіêðîáіîëîãіâ, äëÿ ôîðìóâàííÿ òàêîї ãîëîâêè
ïîòðіáíî áóëî á áëèçüêî 167 ìіëüéîíіâ ÷àñòèíîê âіðóñó, ùî
âèêëèêàє Covid-19.
Ìàë. 157. Êëіòèíè áàêòåðіé
íà êіí÷èêó øïèëüêè:
1 – 1 ìì, 2 – 1 ìì;
5
1
1
3–
ìì; 4 –
ìì
100
20

1

2

3

4

Çðîçóìіëî, ùî çà òàêèõ ðîçìіðіâ âіðóñè íå ìîæíà ðîçãëÿíóòè ó ñâіòëîâèé ìіêðîñêîï, ÿê áàêòåðії. Òîìó é âіäêðèòè їõ
áóëî íå ïðîñòî. Öå âäàëîñü çðîáèòè ìіêðîáіîëîãó Äìèòðó
Éîñèïîâè÷ó Іâàíîâñüêîìó ó 90-õ ðîêàõ 19 ñò. Ïåðåä ó÷åíèì
ñòîÿëî çàâäàííÿ: âèëіêóâàòè ðîñëèíè òþòþíó, âðàæåíі õâîðîáîþ òþòþíîâîþ ìîçàїêîþ. À äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèÿâèòè
çáóäíèêà.
Íà òîé ÷àñ ÿê ìіêðîñêîïі÷íі çáóäíèêè õâîðîá áóëè âіäîìі
òіëüêè áàêòåðії. Òîìó â÷åíèé âèêîðèñòàâ ìіêðîáіîëîãі÷íі
ôіëüòðè (ÿê ñèòî ç äіðî÷êàìè (ïîðàìè), ìåíøèìè çà ðîçìіð
êëіòèí áàêòåðіé), ñïîäіâàþ÷èñü çàòðèìàòè íà íèõ êëіòèíè
çáóäíèêà õâîðîáè. Àëå íàâіòü ôіëüòðè ç íàéäðіáíіøèì
äіàìåòðîì ïîð íå çìîãëè éîãî çàòðèìàòè, і ïðîôіëüòðîâàíèé
ñіê õâîðîї ðîñëèíè ñïðè÷èíÿâ çàõâîðþâàííÿ çäîðîâèõ
ðîñëèí. Òàê ó÷åíèé âіäêðèâ íîâó, íåâіäîìó äîñі íàóöі, ãðóïó
çáóäíèêіâ çàõâîðþâàíü, ÿêі âèÿâèëèñü ìåíøèìè çà
áàêòåðії – âіðóñè.
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2. Õòî òàêі áàêòåðії. Áàêòåðії – ìіêðîñêîïі÷íі, ïåðåâàæíî îäíîêëіòèííі îðãàíіçìè, â ÿêèõ íåìàє ÿäðà. Ïðèãàäàé áóäîâó áàêòåðіé, ðîçãëÿíóâøè ìàëþíîê 150. Óñі
ñêëàäîâі êëіòèíè áàêòåðіé íàäіéíî çàõîâàíі «íå çà ñіìîìà,
à çà òðüîìà çàìêàìè». Àäæå ççîâíі âîíà ìîæå áóòè çàõèùåíà íå òіëüêè ìåìáðàíîþ òà êëіòèííîþ ñòіíêîþ, àëå é
ñëèçîâîþ êàïñóëîþ. Êëіòèíè äåÿêèõ áàêòåðіé ìàþòü äæãóòèê, ÿêèé äîïîìàãàє їì ðóõàòèñü.
І õî÷à ñëîâî «áàêòåðіÿ» â ïåðåêëàäі ç äàâíüîãðåöüêîї
îçíà÷àє «ïàëè÷êà», ôîðìè êëіòèí áàêòåðіé є äóæå
ðіçíîìàíіòíèìè (ìàë. 158).
Áàêòåðіїї – ìіêðîñêîïі÷íі, ÷àñòî îäíîêëіòèííі îðãàíіçìè, â ÿêèõ íåìàє ÿäðà òà áàãàòüîõ іíøèõ îðãàíåë, õàðàêòåðíèõ äëÿ êëіòèí
ðîñëèí, òâàðèí і ãðèáіâ.




Музей
Micropia в
Амстердамі

Áàêòåðії íàäçâè÷àéíî ïîøèðåíі â ïðèðîäі.
Âîíè є ó ґðóíòі, âîäі, ïîâіòðі, ðіçíèõ îðãàíіçìàõ. ×èì âîíè
æèâëÿòüñÿ? Îäíі âèäè áàêòåðіé ñïîæèâàþòü ãîòîâі ïîæèâíі
ðå÷îâèíè, іíøі óòâîðþþòü їõ ñàìîñòіéíî. Äóæå âàæëèâó
ðîëü ó ïðèðîäі âèêîíóþòü áàêòåðії, ÿêі ðîçêëàäàþòü ðåøòêè
âіäìåðëèõ îðãàíіçìіâ. Ïàðàçèòè÷íі áàêòåðії, ùî æèâëÿòüñÿ
ðå÷îâèíàìè îðãàíіçìіâ, íàçèâàþòü ïàòîãåííèìè. Âîíè ñïðè÷èíÿþòü çàõâîðþâàííÿ ðîñëèí, òâàðèí, ëþäåé.

1

5

2

4

3

6

7

8

Ìàë. 158. Ôîðìè êëіòèí áàêòåðіé: 1–4 – êðóãëі,
5 – ïàëè÷êîïîäіáíі, 6 – âèãíóòі ó âèãëÿäі êîìè,
7, 8 – ñïіðàëüíî çàêðó÷åíі
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Áàêòåðії є ðåêîðäñìåíàìè çà øâèäêіñòþ ðîçìíîæåííÿ:
îäíà áàêòåðіàëüíà êëіòèíà äіëèòüñÿ íà äâі, ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ
(çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ öå 20–30 õâèëèí) êîæíà ç íèõ çíîâó
äіëèòüñÿ íà äâі і ò.ä. Çà íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ äåÿêі áàêòåðії
ìîæóòü óòâîðþâàòè ñïîðè, ÿêі є íàäçâè÷àéíî ñòіéêèìè äî
íåñïðèÿòëèâèõ ÷èííèêіâ äîâêіëëÿ, íàïðèêëàä, äóæå âèñîêèõ òåìïåðàòóð, õіìі÷íèõ ðå÷îâèí. Ó ñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ
îáîëîíêà ñïîðè ðóéíóєòüñÿ і êëіòèíà áàêòåðіé ãîòîâà äî íîâîãî æèòòÿ. Îñü òîìó і âèêîðèñòîâóþòü ñòåðèëіçàöіþ, ùîá
çàïîáіãòè ðîçâèòêó øêіäëèâèõ ìіêðîáіâ ó êîíñåðâàõ, ÷è ïåðåíåñåííþ ïàòîãåííèõ áàêòåðіé ç ìåäè÷íèìè іíñòðóìåíòàìè.
3. ×èì îñîáëèâі âіðóñè. Õî÷à ìè íå áà÷èìî âіðóñіâ, àëå
їõíіé âïëèâ íå ìîæíà íå ïîìіòèòè – âіä ñòðàøíèõ åïіäåìіé
÷àñòî ãèíóòü ó êіëüêà ðàçіâ áіëüøå ëþäåé, íіæ âіä âîєí
÷è çåìëåòðóñіâ. Íàâðÿä ÷è ìîæíà çíàéòè íà Çåìëі ëþäèíó,
ÿêà á íå ÷óëà ïðî ãðèï, ãåïàòèò, êіð, âіòðÿíêó, Covid-19.
І öå òіëüêè äåÿêі âіðóñíі çàõâîðþâàííÿ – íàñïðàâäі, їõ
çíà÷íî áіëüøå. Àäæå âіðóñè âðàæàþòü íå òіëüêè ëþäåé, à
é òâàðèí, ðîñëèíè, áàêòåðії. Óÿâëÿєø, і áàêòåðії õâîðіþòü.
Âіðóñè, ùî ïàðàçèòóþòü ó áàêòåðіÿõ, íàçèâàþòü áàêòåðіîôàãàìè.
Âіðóñè ìîæóòü ìàòè ðіçíі ôîðìè: і ÿê êîñìі÷íі êîðàáëі,
і ñïіðàëі, öèëіíäðè òà êóëі (ìàë. 155). Âîíè íå ñêëàäàþòüñÿ
ç êëіòèí, òіëüêè ç ðå÷îâèí: óñåðåäèíі ðå÷îâèíà (íàïðèêëàä,
ÄÍÊ), ó ÿêіé çàïèñàíà їõíÿ ñïàäêîâà іíôîðìàöіÿ, à çâåðõó
áіëêîâі ìîëåêóëè, à äåÿêі âіðóñè çàõèùåíі ùå é äîäàòêîâîþ
îáîëîíêîþ. Ïîêè âіðóñè íå ïîòðàïëÿòü ó êëіòèíè îðãàíіçìó,
â ÿêèõ ïàðàçèòóâàòèìóòü, âîíè íå ïðîÿâëÿþòü æîäíèõ
îçíàê æèâîãî, òîáòî íå æèâëÿòüñÿ, íå äèõàþòü, íå ðîñòóòü,
íå ðîçìíîæóþòüñÿ òîùî. Ùîéíî â êëіòèíè ïîòðàïëÿє
ñïàäêîâà іíôîðìàöіÿ âіðóñіâ, êëіòèííі ïðîöåñè ïî÷èíàþòü
ïðàöþâàòè íà óòâîðåííÿ íîâèõ âіðóñíèõ ÷àñòèíîê.
Çíàííÿ ïðî âіðóñè є äóæå âàæëèâèìè і äëÿ ëіêóâàííÿ
âіðóñíèõ іíôåêöіé, і ùîá ðîçãàäàòè çàãàäêó ïðî їõíþ ðîëü ó
ñâіòі îðãàíіçìіâ.
Âіðóñè – íåêëіòèííі ôîðìè æèòòÿ (âîíè íå ìàþòü êëіòèííîї áóäîâè), ÿêі ïðîÿâëÿþòü îçíàêè і æèâîãî, і íåæèâîãî.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Áàêòåðії – ìіêðîñêîïі÷íі, ÷àñòî îäíîêëіòèííі îðãàíіçìè, â ÿêèõ íåìàє ÿäðà òà áàãàòüîõ іíøèõ îðãàíåë, õàðàêòåðíèõ äëÿ êëіòèí ðîñëèí, òâàðèí і ãðèáіâ.
Âіðóñè – íåêëіòèííі ôîðìè æèòòÿ, ÿêі ïðîÿâëÿþòü
äåÿêі îçíàêè æèâîãî òіëüêè â êëіòèíàõ îðãàíіçìіâ, ó ÿêèõ
ïàðàçèòóþòü.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Дізнайся більше, використовуючи додаткові джерела інформації,
про чисельність і роль бактерій у різних середовищах життя.
2. Який висновок можна зробити про важливість миття рук, розглянувши мал. 156. Чи знаєш, як правильно це слід робити?
3. Об’єднайтесь у команди і позмагайтесь фактами про бактерії і віруси.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Біолог Д
Девід Гудсел
у
малює привабливими
р
жахливі, смертельні…
р
Його роботи – прекрасне поєднання мистецтва та науки, бо базуються
на наукових дослідженнях ученого. Чи можеш розпізнати, кого зображає
вчений на своїх малюнках? Яке слово заховане за символом
?

1

2
Ìàë. 159. 1. ÂІË; 2.
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3
Çіêà; 3. êîðîíà

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ
БАКТЕРІЙ І ВІРУСІВ
У ПРИРОДІ Й ДЛЯ
ЛЮДИНИ?
Здавен існує суперечність:
і
Один мікроб – наш вірний друг,
А інший – ворог небезпечний,
Розплідник пошесних недуг.
Б. П. Мацелюх, український мікробіолог, генетик

1. ßêі õâîðîáè ñïðè÷èíÿþòü áàêòåðії òà âіðóñè.
Подивись відео про бактерії і віруси та про хвороби, які вони спричиняють. Будь уважним/-ою, щоб правильно розв’язати завдання.
1) Пригадай збудників хвороб, які можна побачити у світловий мікро1
скоп: бактерії чи віруси.
2) Що таке симптоми хвороби?
Бактерії,
3) Визнач, яке з названих у відео захворю- віруси
вань бактеріальне, а яке – вірусне: грип, пра- і хвороби 
вець, кашлюк, поліомієліт, дифтерія, гепатит В,
кір. Які ти ще знаєш бактеріальні та вірусні хвороби?
4) Якими шляхами бактерії і віруси можуть потрапити в наш організм?
Позмагайтесь групами, хто більше запам’ятав з відео назв і вірусних захворювань.
5) На основі одержаної інформації складіть схему передачі мікроорганізмів між учнями під час звичайного дня в школі (відвідування туалетів без миття рук або миття їх без мила, похід до шкільної їдальні,
позичання ручок чи інших речей у друзів, рукостискання, використання
комп’ютерів, телефонів, пиття з однієї пляшки тощо).
6) Який захисний механізм допомагає нашому організму боротися із
збудниками захворювань – вірусами та бактеріями?
7) Чи всі бактерії, які є в організмі людини шкідливі?
8) Які засоби профілактики інфекційних захворювань перелічені у
відео?
Перейди за QR-кодом і розв’яжи заЗавдання про
вдання. Якщо його правильно викопрофілактику
наєш відкриється постер ЮНІСЕФ з
інфекційних
рекомендаціями щодо запобігання
захворювань 
поширенню коронавірусної інфекції. На
основі інформації в ньому розроби свій постер-пам’ятку про профілактику бактеріальних і вірусних захворювань.
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2. ßê ñïіéìàòè áàêòåðії. Âіäîìî, ùî ó ïîâіòðі çàêðèòèõ
ïðèìіùåíü, ó ÿêèõ ïåðåáóâàє áàãàòî ëþäåé, ìіñòèòüñÿ íàéáіëüøå ìіêðîîðãàíіçìіâ, ñåðåä ÿêèõ ìîæå áóòè çíà÷íà êіëüêіñòü õâîðîáîòâîðíèõ. ßê äóìàєø, ÷îìó?
Ùîá âèÿâèòè áàêòåðії ó ïîâіòðі, ìіêðîáіîëîãè âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі ïîæèâíі ñåðåäîâèùà â ÷àøêàõ Ïåòðі. Íà
íèõ áàêòåðії óòâîðþþòü ñêóï÷åííÿ êëіòèí – êîëîíії, ÿêі
ìîæíà ïîáà÷èòè íåîçáðîєíèì îêîì. Ðîçãëÿíü óâàæíî ñâіòëèíè ÷àøîê Ïåòðі, ÿêі îäåðæàëè äîñëіäíèêè, êîëè âèâ÷àëè
êіëüêіñòü ìіêðîîðãàíіçìіâ ïîâіòðÿ êëàñó â ðіçíèé ïåðіîä äíÿ
(ìàë. 160).

1

2

3

Ìàë. 160. Ìіêðîîðãàíіçìè ïîâіòðÿ êëàñó: äî óðîêіâ (1), ïіñëÿ
äðóãîãî óðîêó (2) і ïіñëÿ óðîêіâ (3)
Які висновки можна зробити із цього дослідження мікробіологів?
Запропонуй, що можна зробити для зменшення кількості мікроорганізмів у повітрі класу.

3. ßêà ðîëü áàêòåðіé. Õâîðîáîòâîðíі áàêòåðії ñïðè÷èíÿþòü çàõâîðþâàííÿ ëþäåé, òâàðèí, ðîñëèí. Áàêòåðії ïñóþòü
õàð÷îâі ïðîäóêòè, öіàíîáàêòåðії ïðèçâîäÿòü äî «öâіòіííÿ
âîäîéì».
Ïðîòå áàêòåðії ìàþòü äóæå áàãàòî êîðèñíèõ ðîëåé. Çîêðåìà, â ґðóíòі âîíè ðîçêëàäàþòü ðå÷îâèíè âіäìåðëèõ îðãàíіçìіâ і çàáåçïå÷óþòü éîãî ðîäþ÷іñòü. Áóëüáî÷êîâі áàêòåðії
ó êîðåíÿõ êâàñîëі, ñîї, áîáіâ (òà äåÿêèõ іíøèõ ðîñëèí) çàáåçïå÷óþòü öі ðîñëèíè ïîòðіáíèì äëÿ íèõ àçîòîì ç ïîâіòðÿ.
Áàêòåðії óòâîðþþòü àíòèáіîòèêè, âіòàìіíè, ãîðìîíè, ÿêі çàñòîñîâóþòü ó ìåäèöèíі.
Áàêòåðії ñïðè÷èíÿþòü çàõâîðþâàííÿ êîìàõ – øêіäíèêіâ
ðîñëèí, òîìó ç íèõ âèãîòîâëÿþòü ïðåïàðàòè äëÿ áîðîòüáè ç
íèìè. Áàêòåðії êèøêіâíèêà ëþäèíè ïîëіïøóþòü òðàâëåííÿ,
óòâîðþþòü êîðèñíі âіòàìіíè, çàõèùàþòü âіä õâîðîáîòâîð-
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íèõ áàêòåðіé. Áàêòåðії î÷èùóþòü ñòі÷íі âîäè, ðîçêëàäàþòü
ðіçíîìàíіòíі âіäõîäè. Ïåâíі áàêòåðії âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
âèãîòîâëåííÿ ñèðіâ, êèñëîìîëî÷íèõ ïðîäóêòіâ, êâàøåííÿ
îâî÷іâ.
Тепер полічи, яких ролей бактерій вийшло більше: корисних чи
шкідливих. Який висновок про значення бактерій у природі й для
людини можна зробити?
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Áàêòåðії òà âіðóñè ìîæóòü ñïðè÷èíÿþòü ðіçíîìàíіòíі
çàõâîðþâàííÿ ðîñëèí, òâàðèí і ëþäåé.
Äîòðèìàííÿ ïðàâèë çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, îñîáèñòîї ãіãієíè òà ïðîôіëàêòèêè іíôåêöіéíèõ çàõâîðþâàíü є äієâèìè çàñîáàìè çàïîáіãàííÿ ðîçâèòêó öèõ õâîðîá.
Áàêòåðії âèêîíóþòü ó ïðèðîäі áàãàòî êîðèñíèõ ôóíêöіé, áàãàòî ç íèõ âèêîðèñòîâóє ëþäèíà.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Створи інтелект-карту про використання бактерій людиною.
2. Прочитай статтю та виконай проєкт,
щоб дізнатись, як бактерії використовують у
харчовій промисловості, та навчитися готувати вдома смачні й корисні кисломолочні Кисломолочні
продукти 
продукти.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Правда чи ні?
1. Ти ніколи не буваєш на самоті. А все тому, що просто зараз у
твоєму тілі приблизно стільки ж клітин мікроорганізмів, як і твоїх власних.
2. Тільки маленька частка відомих науці бактерій є патогенними для
людини.
3. Серед бактерій є справжні екстремали, що населяють сніги
Антарктиди і гарячі джерела, солоні водойми та радіоактивні відходи.
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ЯКІ ОРГАНИ
У КВІТКОВОЇ
РОСЛИНИ
Рослини дуже різноманітні, але, якщо уважно роздивитись, то
можна побачити, що і велетенський дуб, і тендітна волошка, і красуня калина мають подібні органи, хоча вони відрізняються за розмірами, формою і кольором.

1. ßêà áóäîâà êâіòêîâîї ðîñëèíè. Ðîñëèíè ñêëàäàþòüñÿ
ç ðіçíîìàíіòíèõ îðãàíіâ (ìàë. 161).
Îðãàí – öå ÷àñòèíà îðãàíіçìó, ùî ìàє ïåâíó áóäîâó
òà âèêîíóє ïåâíі ôóíêöії.

квітка

Êîðіíü – öå ïіäçåìíèé îðãàí,
îñíîâíèìè ôóíêöіÿìè ÿêîãî є
çàêðіïëåííÿ ðîñëèíè â ґðóíòі òà листок
ïîãëèíàííÿ ç íüîãî âîäè ç ðîç÷èíåíèìè ðå÷îâèíàìè.
брунька
Ïàãіí – öå íàäçåìíèé îðãàí
стебло
ðîñëèí, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ çі ñòåáëà і ðîçòàøîâàíèõ íà íüîìó
ëèñòêіâ і áðóíüîê.

?

Поміркуй, які функції виконують
органи, позначені на малюнку
161.

плід

насінини
корінь

Ìàë. 161. Áóäîâà ðîñëèíè
ñòðó÷êîâîãî ïåðöþ

Пригадай з § 7, які розміри можуть мати насінини рослин. Інші
органи в різних рослин також можуть вражати своєю різноманітністю. Наприклад, корені капусти сягають глибини 1,5 м, а корені
люцерни посівної завдовжки понад 15 м. Розмір стебла водної рослини
ряски – 2–4 мм. Найбільшу квітку у світі, діаметр якої може бути більше
метра, має рафлезія Арнольді. Найбільша брунька – це качан капусти.
Знайди інформацію про найбільші і найменші розміри органів квіткових
рослин-рекордсменів.

×àñòèíà îðãàíіâ ðîñëèí çàáåçïå÷óþòü їõíє æèòòÿ, іíøі
áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçìíîæåííі (ìàë. 162).
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квітка
забезпечують розмноження

захист насіння,
його поширення

плід
насінина

брунька
ОРГАНИ РОСЛИНИ
пагін

з неї виростає
нова рослина

з неї розвиваються нові стебло,
листки, бруньки

стебло

транспортує
по рослині воду
з речовинами, є опорою
для надземної частини

листок

здійснює фотосинтез,
забезпечує обмін кисню
і вуглекислого газу,
випаровує воду

корінь
забезпечують
живлення і ріст

утворює плід
з насінням

утримує рослину в ґрунті, поглинає
з ґрунту воду з речовинами, може
запасати поживні речовини

Ìàë. 162. Ôóíêöії îðãàíіâ êâіòêîâîї ðîñëèíè

2. ßê îðãàíè ðîñëèíè ïîñïåðå÷àëèñÿ, õòî ç íèõ íàéâàæëèâіøèé. Íàóêîâà êàçêà.
Органи рослини завжди жили дружно. Але одного разу, втомлені
спекотним літом, вони почали суперечку – хто з них найголовніший.
Корінь: звичайно, що я – найголовніший. Адже закріплюю рослину в
ґрунті, напоюю всі органи водою і годую мінеральними солями. А як
треба відкласти поживні речовини, щоб потім на наступний рік використати для росту – то також одразу до мене. І тоді я важко працюю – розростаюсь. Про мою важливість говорить навіть те, що я першим
з’являюся з Насінини.
Листок: от-от, Корене, живеш собі, та ще й за мій рахунок. Адже це
я утворюю під час фотосинтезу з вуглекислого газу і води ті поживні речовини, професійно використовуючи для цього сонячну енергію. А ще й
виділяю кисень, яким всі дихають. І це непросте завдання, адже треба
постійно контролювати, щоб не сплутати дихання і фотосинтез: вуглекислий газ спрямовувати для фотосинтезу, а виділяти кисень, кисень
скеровувати для дихання, а виділяти вуглекислий газ. А як ти забагато
набереш води, то я рятую рослину – випаровую (виділяю) її через свої
продихи. А якщо потрібно, я тебе, Корене, можу виростити і без насіння.
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Стебло: от слухаю я вас і думаю, куди б ти, Кореню, дівав воду, а як
би ти, Листку, передавав іншим органам поживні речовини без мене? Це
ж мої довгі клітини як трубочки пересилають поживні речовини від Листків униз, а воду від Кореня по всій рослині. З ранньої весни до пізньої
осені працюю, трохи перепочину взимку, а з настанням тепла знов беруся до роботи. А хто ж, як не я, тримаю гілки з листками та розташовую
їх так, щоб усі сонечко бачили.
Квітка: які ви наївні, сперечаєтеся, хто з вас найголовніший. Усе
просто. Уся ваша праця, все, що ви здобули з ґрунту, повітря, води, сонячної енергії для того, щоб я могла утворити плід з насінням. Не буде
мене, – не буде й плоду з насінинами, а не буде насіння – не буде й рослини. Тому, якщо буду я – буде рослина.
Брунька: так-то так, але не було б ні тебе, Стебло, ні тебе, Листку
без мене, а ні навіть тебе, Квітко. Бо саме я захищаю вас ще малесеньких узимку від лютих морозів, ранньої весни – від несподіваних приморозків, від комах шкідників, які б давно вас згризли. Невдячні ви.
Насінина: і, все-таки, я – найголовніша. Саме з мене розвивається і
Корінь, і Стебло, і Листки, і Квітки, і Плоди, і нові Насінини. Тому маю
найважливішу роль: захистити і забезпечити ріст та розвиток маленькому зародку рослини, щоб почалось нове життя.
Плід: але ти забула, Насінино, що саме я захищаю тебе і борюсь з
усіма негараздами за твоє життя. А хто ж, як не я, вигадую різні способи
поширення, щоб перенести тебе на нове краще місце для розвитку майбутньої рослини.
І ще б, напевно, довго сперечались органи, якби не Рослина, яка почала задихатись і в’янути. Схаменулись органи і дружно взялись працювати разом, рятуючи Рослину.

3. ßêі òàєìíèöі ïðèõîâóþòü êâіòêè і ïëîäè. Íàñ çà÷àðîâóþòü êâіòêè – âåëèêі і ìàëі, ÿñêðàâі і íå äóæå, çàïàøíі
і çîâñіì áåç çàïàõó. Ëþäèíó і òâàðèí ïðèâàáëþþòü íàñàìТичинка,
в ній утворюється
пилок
Маточка,
з неї після запилення
розвинеться
плід з однією чи
багатьма насінинами
Пелюстки
приваблюють комах
для запилення квітки

Пилок,
коли переноситься
комахами, вітром
або водою, запилює
маточку
Чашолистки
захищають частини
квітки до її
розкривання
на них
тримаються
Квітконіжка всі частини квітки
Квітколоже

Ìàë. 163. Áóäîâà êâіòêè òà ôóíêöії її ÷àñòèí
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ïåðåä ïåëþñòêè êâіòêè, àëå äëÿ ðîñëèíè âàæëèâіøå çíà÷åííÿ ìàþòü âíóòðіøíі її ÷àñòèíè: òè÷èíêè і ìàòî÷êà
(ìàë. 163).
Ç ìàòî÷êè âíàñëіäîê ïîòðàïëÿííÿ íà íåї ïèëêó (çàïèëåííÿ) ðîçâèíåòüñÿ ïëіä ç íàñіíèíàìè. Óòâîðåííÿ ïëîäó ç
êâіòêè – äîñèòü òðèâàëèé ïðîöåñ. Òîìó
áіëüøіñòü ç íàñ çâåðòàє óâàãó çäåáіëü- Як
øîãî íà éîãî ïî÷àòîê (êâіòêó) і êіíåöü утворюється
(äîçðіëèé ïëіä). Ðîçãëÿíü íà ìàëþíêó плід 
164 і ïîäèâèñü âіäåî çà QR-êîäîì, ÿê
óòâîðþєòüñÿ ïëіä ó âèøíі.
пелюстки

тверда частина
соковита
плоду
частина плод
ду

тичинка
маточка

чашолистки

частина маточки,
що утворить насінину

насінина

шкірка
плоду

Ìàë. 164. Óòâîðåííÿ ïëîäó âèøíі
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Îðãàíè êâіòêîâèõ ðîñëèí, ÿêі çàáåçïå÷óþòü їõíє æèâëåííÿ òà ðіñò, – öå êîðіíü і ïàãіí. Ïàãіí ñêëàäàєòüñÿ çі ñòåáëà, ëèñòêіâ і áðóíüîê.
Îðãàíè, ùî çàáåçïå÷óþòü ðîçìíîæåííÿ êâіòêîâîї ðîñëèíè – öå êâіòêà, ïëіä і íàñіíèíà.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Відгадай, про які частини квітки йдеться у таких твердженнях:
ìàþòü ðіçíі êîëüîðè, ùîá ïðèâàáëþâàòè êîìàõ;
ó íіé óòâîðþєòüñÿ ïèëîê;
çàõèùàþòü êâіòêó äî її ðîçêðèâàííÿ;
ïіñëÿ çàïèëåííÿ ç íåї óòâîðèòüñÿ ïëіä ç íàñіíèíàìè.
2. Поспостерігай улітку, як з квітки утворюється плід у рослини, яку
обереш, і намалюй схему за зразком для вишні. Сфотографуй кожний
етап.
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ВОДОРОСТІ
ТА СПОРОВІ РОСЛИНИ:
ХТО У ВОДІ,
А ХТО НА СУХОДОЛІ
Гуляємо лісом, виходимо на галявину, а ось вдалечині видніється
озеро. І всюди – різноманіття форм, розмірів, кольорів рослинного
світу. Але як відрізнити мохи, плауни, хвощі? І чи цвіте папороть? Чи
всі рослини в озері є водоростями?

1. ßêі îñíîâíі âіäìіííîñòі âîäîðîñòåé, ñïîðîâèõ і íàñіííèõ ðîñëèí. Ó òàêèõ ðîñëèí, ÿê âîäîðîñòі, íåìàє òêàíèí
і îðãàíіâ, ÿê ó êâіòêîâèõ ðîñëèí. Òîìó їõíє òіëî íàçèâàþòü
ñëàííþ, àáî òàëîìîì (ìàë. 165).
не мають тканин,
кореня і пагона
таломні рослини
 зелені
водорості

мають тканини,
корінь і пагін

Рослини

 червоні
водорості

вищі рослини
поширюються
спорами

поширюються
насінням

спорові
рослини

насінні
рослини
 голонасінні

 мохи

 хвощі

 плауни

 папороті

 покритонасінні,
або квіткові

Ìàë. 165. Ãðóïè ðîñëèí
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Íàñіííі ðîñëèíè, òàêі ÿê ïîêðèòîíàñіííі (êâіòêîâі) і ãîëîíàñіííі, ïîøèðþþòüñÿ íàñіíèíàìè. Ñïîðîâі ðîñëèíè ôîðìóþòü ñïîðè (êëіòèíà ÷è êіëüêà êëіòèí, çàõèùåíèõ îáîëîíêàìè), ç ÿêèõ çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ óòâîðþєòüñÿ íîâà ðîñëèíà.

?

Розглянь схему на малюнку 165 і поміркуй за якими ознаками
рослини об’єднують у групи.

2. ×èì âіäðіçíÿþòüñÿ âîäîðîñòі, ìîõè, ïëàóíè, õâîùі
òà ïàïîðîòі?
ВОДОРОСТІ
Яка будова тіла
 тіло не має тканин, кореня, пагону, тому його називають слань, або
талом;
 може складатися з однієї клітини або багатьох;
 забарвлене в різних водоростей у зелений, червоний колір завдяки
спеціальним речовинам
Як живуть
 у водоймахх вільно плавають або прикріплені до дна чи підводних
предметів, у ґрунті, на коріі дерев, скелях;
 фотосинтезують;
 розмножуються поділом тіла на частини або за допомогою спор чи
статевих клітин
Яке значення
 є їжею для тварин водойм, для людини;
 утворюють кисень під час фотосинтезу, яким дихають організми;
 очищують водойми;
 з них отримують речовини, наприклад, йод;
 добувають речовину агар-агар, яку використовують для вирощування мікроорганізмів, а також у кулінарії;
 разом із ціанобактеріями можуть спричинити «цвітіння водойм»
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Різноманітність
Одноклітинні

Багатоклітинні
зелені

зелені

червоні

 улотрикс
 хламідомонада
 хлорела
 порфіра
 ульва
(морський
салат)

 спірогіра

 філофора

Ìàë. 166. Ðіçíîìàíіòíіñòü âîäîðîñòåé
МОХИ
Яка будова
 у деяких тіло має простішу будову (слань), тобто немає таких органів, як стебло, листки, корінь;
 в інших є стебло, дрібні листки, довгі «волоски», які виконують функцію коренів – ризоїди;
 для розмноження утворюють ніжку з коробочкою, в якій утворюються спори
Як живуть
 у зволоженихх місцях на суходолі, найчастіше лісах, деякі у водоймах;
 фотосинтезують;
 розмножуються поділом тіла на частини або за допомогою спор чи
статевих клітин
Яке значення
 одні з перших оселяються там, де немає інших рослин, поступово
утворюючи для них ґрунт;
 вбирають у себе воду, сприяють утворенню боліт;
 сфагнуми утворюють торф, який використовують люди;
 у хімічній промисловості з них отримують різні речовини;
 використовують для озеленення акваріумів
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тіло з листками
і стеблом
 зозулин льон

Різноманітність
 сфагнум

тіло – слань
 печіночник

Ìàë. 167. Ðіçíîìàíіòíіñòü ìîõіâ
ПЛАУНИ
Яка будова
 трав’янисті рослини;
 корені, стебло (росте вгору або стелиться по землі, вкорінюючись),
дрібні листки;
 для розмноження утворюють «колоски», в яких формуються спори
Як живуть
 у зволожених місцях
х на суходолі, найчастіше лісах, деякі недалеко
від берегів озер;
 фотосинтезують;
 розмножуються поділом пагону на частини або спорами, або статевими клітинами
Яке значення
 серед плаунів є отруйні
 з давніх вимерлих плаунів утворилось кам’яне вугілля, яке використовують здебільшого як паливо;
 деякі плауни є лікарськими рослинами;
 у хімічній промисловості з них отримують різні речовини;
 вирощують як декоративні рослини;
 використовують для забарвлення вовни у коричневий колір;
 плауни, які живуть у воді, використовують для озеленення акваріумів
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Різноманітність
 плаун
булавоподібний

 плаунок
а
плауноподібний

 молодильник
озерний

Ìàë. 168. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïëàóíіâ
ХВОЩІ
Яка будова
 трав’янисті рослини;
 корені, підземний пагін (кореневище), пагін над землею (навесні
проростає бурого кольору, утворює спори і відмирає, а влітку росте
зелений), листки дуже дрібні, тому фотосинтезують стебла;
 для розмноження утворюють «колоски», в яких формуються спори
Як живуть
 у зволожених місцяхх на суходолі, на берегах водойм;
 фотосинтезують;
 розмножуються поділом кореневища на частини або за допомогою
спор, чи статевих клітин
Яке значення
 тварини не їдять через отруйні речовини і дуже тверді стебла;
 з давніх вимерлих хвощів утворилось кам’яне вугілля;
 деякі хвощі є лікарськими рослинами;
 їстівними є молоді літні пагони і бульбочки на кореневищах, які містять крохмаль, як і бульби картоплі;
 через тверді стебла можна використовувати для чищення, шліфування металу, кухонного посуду;
 для забарвлення тканин, вовни у сіро-жовтий колір;
 є бур’янами, яких непросто позбутись
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Різноманітність
 хвощ
лісовий

 Хвощ
польовий

Ìàë. 169. Ðіçíîìàíіòíіñòü õâîùіâ
ПАПОРОТІ
Яка будова
 трав’янисті рослини, але є і деревоподібні (мешканці тропіків);
 корені, підземне стебло (кореневище), листки, які мають назву вайї;
 спори утворюються в спеціальних утворах на листках
Як живуть
 поширені на суходолі, наприклад, у лісах, а деякі – у водоймах;
 фотосинтезують;
 розмножуються поділом кореневища на частини або за допомогою
спор, чи статевих клітин
Яке значення
 з давніх вимерлих папоротей утворилось кам’яне вугілля;
 деякі папороті є лікарськими рослинами;
 вирощують як декоративні рослини;
 деякі водні папороті вирощують як зелене добриво на полях з рисом;
 серед папоротей є отруйні
Різноманітність
 щитник чоловічий

 аспленіум гніздовий

 сальвінія плаваюча

Ìàë. 170. Ðіçíîìàíіòíіñòü ïàïîðîòåé
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Обговоріть у групі, що дізналися нового про водорості, мохи, плауни, хвощі та папороті.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Âîäîðîñòі – îäíîêëіòèííі òà áàãàòîêëіòèííі ðîñëèíè,
òіëî ÿêèõ (ñëàíü, àáî òàëîì) íå ìàє òêàíèí òà îðãàíіâ, ÿêі є
ó ñïîðîâèõ і íàñіííèõ ðîñëèí.
Ìîõè – ñïîðîâі ðîñëèíè, â ÿêèõ є ñòåáëî, ëèñòêè, íåìàє êîðåíіâ, à ñïîðè â áàãàòüîõ óòâîðþþòüñÿ â êîðîáî÷öі íà
íіæöі.
Ïëàóíè, õâîùі òà ïàïîðîòі – ñïîðîâі ðîñëèíè, ÿêі ìàþòü êîðåíі, ñòåáëî, ëèñòêè (ó õâîùіâ ëèñòêè äóæå äðіáíі, à
â ïàïîðîòåé їõ íàçèâàþòü âàéÿìè). Ó ïëàóíіâ і õâîùіâ ñïîðè
óòâîðþþòüñÿ â êîëîñêàõ, à ó ïàïîðîòåé – ó ñïåöіàëüíèõ
óòâîðàõ íà íèæíіé ñòîðîíі ëèñòêіâ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що з переліченого не характерне для водоростей:
можуть складатися з однієї або багатьох клітин;
прикріплюються до морського дна коренями;
деякі з них можуть спричиняти цвітіння водойм;
живуть тільки у водоймах.
2. Співвіднеси твердження з назвою рослин, яких
А мохи
воно стосується.
Б плауни
1. У багатьох представників є весняні та літні пагони, що відрізняються
В хвощі
2. На нижній стороні листків утворюють спеціальні утвори, в яких формуються спори
Г папороті
3. Мають корені, стебло, дрібні листки і утворюють колоски із спорами
4. Не мають коренів, а спори в багатьох утворюються в коробочці на ніжці
3. Розпізнай рослини за частинами їхнього тіла.

Ìàë. 171
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ЩО ОБ‛ЄДНУЄ
І ВІДРІЗНЯЄ
ГОЛОНАСІННІ
ТА ПОКРИТОНАСІННІ РОСЛИНИ
Таємниці в назві насінні рослини немає, все очевидно – мають насінину. Наше завдання – розгадати загадку, чому одні рослини голонасінні, а інші – покритонасінні.

1. Ùî õàðàêòåðíî äëÿ ãîëîíàñіííèõ і ïîêðèòîíàñіííèõ
ðîñëèí. Ïðîäîâæóєìî çíàéîìñòâî ç ðіçíîìàíіòíіñòþ ñâіòó
ðîñëèí. Ñüîãîäíі òè äіçíàєøñÿ áіëüøå ïðî îñîáëèâîñòі áóäîâè, æèòòÿ, çíà÷åííÿ â ïðèðîäі é äëÿ ëþäåé ãîëîíàñіííèõ
і ïîêðèòîíàñіííèõ (êâіòêîâèõ) ðîñëèí (ìàë. 172, 173).
ГОЛОНАСІННІ
Яка будова

Як живуть

 дерева, кущі;
 корені, стебло, листки (хвоя);
 утворюють після запилення в
шишках насінини

 поширені на суходолі по всій
земній кулі;
 фотосинтезують;
 поширюються насінинами.

Яке значення
 ростуть у більшості лісів;
 утворюють кисень під час фотосинтезу;
 виділяють речовини, які згубно впливають на мікроорганізми;
 деревину використовують як будівельний матеріал, у хімічній промисловості з неї отримують різні речовини;
 для виготовлення лікарських препаратів, наприклад, з деревини
ялини отримують активоване вугілля;
 для озеленення як декоративні рослини
 сосна звичайна

Різноманітність

 ялівець козацький

 ялина
європейська

Ìàë. 172. Õàðàêòåðèñòèêà ãîëîíàñіííèõ
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Íàé÷èñëåííіøèìè çà êіëüêіñòþ âèäіâ ñåðåä ãîëîíàñіííèõ є õâîéíі ðîñëèíè, äî ÿêèõ íàëåæàòü ñîñíà, ÿëèíà, ÿëіâåöü, êèïàðèñ òîùî. Їõíі ãîëêîïîäіáíі ëèñòêè íàçèâàþòü
õâîєþ. Íàñіííÿ â ãîëîíàñіííèõ ðîñëèí óòâîðþєòüñÿ ó âèäîçìіíåíîìó ïàãîíі – øèøöі.
ПОКРИТОНАСІННІ АБО КВІТКОВІ
Яка будова

Як живуть

 дерева, кущі, трав’янисті рослини;
 корені, пагін (стебло, листки,
бруньки);
 утворюють квітки, з яких формується плід з насінинами

 поширені на суходолі в
нарізноманітніших умовах, у
водоймах;
 фотосинтезують;
 поширюються насінинами

Яке значення
 джерело їжі для тварин; створюють умови для життя тварин, виділяють кисень;
 люди використовують у їжу як овочеві, плодово-ягідні, олійні, зернові рослини;
 використовують для годівлі свійських тварин;
 медоносні, з яких бджоли збирають пилок і нектар й переробляють
на мед;
 у хімічні, харчовій, парфумерній промисловості з них отримують
різні речовини; вирощують як декоративні рослини;
 деякі є бур’янами;
 є отруйні рослини

Різноманітність
 суниці
лісові

 грицики
звичайні

 горох
посівний

 лілія
лісова

 пшениця
звичайна

Ìàë. 173. Õàðàêòåðèñòèêà ïîêðèòîíàñіííèõ
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Обговоріть у групі, що дізналися нового про голонасінні та покритонасінні рослини.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
Âèçíà÷åííÿ ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ ãðóï ðîñëèí
Ïîòðіáíі ìàòåðіàëè: ãåðáàðíі çðàçêè ðîñëèí, ôîòîãðàôії,
æèâі ðîñëèíè – ïðåäñòàâíèêè ìîõіâ, ïëàóíіâ, õâîùіâ, ïàïîðîòåé, õâîéíèõ, êâіòêîâèõ.
Õіä ðîáîòè
1. Ðîçãëÿíü ãåðáàðíі çðàçêè, ôîòîãðàôії, æèâі ðîñëèíè
òà çíàéäè âіäìіííîñòі â їõíіé áóäîâі.
2. Âèçíà÷, äî ÿêîї ãðóïè (íàïðèêëàä, ìîõè ÷è ïëàóíè і
ò. ä.) íàëåæàòü öі ðîñëèíè. Ðîçãëÿäàþ÷è ðîñëèíè, ïðîõîäü
àëãîðèòì (ìàë. 174).
3. Çíàéäè îçíàêè ïîäіáíîñòі òà âіäìіííîñòі â áóäîâі ðîñëèí, ÿêі òè âèçíà÷èâ/-ëà.
4. Íàïèøè âèñíîâîê, âіäïîâіäàþ÷è íà çàïèòàííÿ.
1). ßêà îñíîâíà âіäìіííіñòü âîäîðîñòåé âіä ìîõіâ, ïëàóíіâ, õâîùіâ, ïàïîðîòåé, ãîëîíàñіííèõ òà êâіòêîâèõ ðîñëèí?
2). ßêèé îðãàí âіäñóòíіé ó ìîõіâ ïîðіâíÿíî ç іíøèìè
ñïîðîâèìè ðîñëèíàìè (ïëàóíàìè, õâîùàìè, ïàïîðîòÿìè)?
3). Ó ÷îìó ïîäіáíіñòü áóäîâè ñïîðîâèõ ðîñëèí (ïëàóíіâ,
õâîùіâ, ïàïîðîòåé) ç íàñіííèìè ðîñëèíàìè (ãîëîíàñіííèìè
òà êâіòêîâèìè)?
4). ßêі îðãàíè є ó ãîëîíàñіííèõ і êâіòêîâèõ ðîñëèí, ÿêèõ
íåìàє â ìîõіâ, ïëàóíіâ, õâîùіâ, ïàïîðîòåé?
5). ßêèìè îðãàíàìè âіäðіçíÿþòüñÿ ãîëîíàñіííі òà êâіòêîâі ðîñëèíè?
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ó ãîëîíàñіííèõ ðîñëèí íàñіííÿ óòâîðþєòüñÿ ó âèäîçìіíåíîìó ïàãîíі – øèøöі.
Ó ïîêðèòîíàñіííèõ (êâіòêîâèõ) є êâіòêè, ç ÿêèõ óòâîðþþòüñÿ ïëіä ç íàñіíèíàìè.
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Рослина
ні

має органи, наприклад
стебло, листки

не має органів, тіло
нагадує пластинку
так
 водорості

так
так

має корінь,
стебло, листки
ні

стебла ростуть угору
кореня немає,
і лежать на землі, на них
є стебло, дрібні
є дрібні листки, є корені,
листки, на рослинах
на вертикальних стеблах
є коричнева короє «колоски» жовтуватого
бочка на ніжці
кольору
ні
так
так

 мохи
два типи пагонів, які
 плауни
відходять від
горизонтального довгого
корені, стебло
кореневища з коренями,
коричневе товсте,
на бурому пагоні
листки – хвоя,
є «колоски»
є шишки
так
ні
ні
 хвощі
так
від коричневого
 хвойні
кореневища відходять
ні
листки, схожі на велике
пір’я, на нижній стороні
листка є коричневі
невеликі утвори
так
 папороті

корені, стебло, листки,
є квітки і плоди
так

 квіткові

Ìàë. 174. Àëãîðèòì âèçíà÷åííÿ ðîñëèí

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Назви хвойні рослини, які ти знаєш. Яке їхнє значення?
2. Усім відомі кедрові горіхи. Пошукай інформацію і розгадай загадку,
чому вони не кедрові, і не горіхи.
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ПРИСТОСУВАННЯ
ДО ЖИТТЯ ТА
РІЗНОМАНІТНІСТЬ
РОСЛИН
Дізнаємось більше про рослини, які є твоїми зеленими сусідами чи
то на підвіконні, чи на городі, чи біля школи і дому тощо. Красою яких
рослин ми милуємося, які з них небезпечні, бо отруйні, які використовуємо в їжу, а які є лікарськими?

1. ßêі є ïðèñòîñóâàííÿ ðîñëèí äî çàïèëåííÿ òà ïîøèðåííÿ ïëîäіâ і íàñіííÿ. Ïåðåíåñåííÿ ïèëêó ç òè÷èíêè íà
ìàòî÷êó íàçèâàþòü çàïèëåííÿì (ìàë. 175). Ïèëîê ïîøèðþєòüñÿ âіòðîì і âîäîþ, éîãî ìîæóòü ïåðåíîñèòè êîìàõè,
ïòàõè, êàæàíè òà іíøі òâàðèíè.
Ðîñëèíè âäàþòüñÿ äî ðіçíèõ
«õèòðîùіâ», ùîá ïðèâàáèòè ñâîїõ
çàïèëþâà÷іâ. Îñü êіëüêà ïðèêëàäіâ ðîñëèí ç ðіçíèìè ïðèñòîñóâàííÿìè äî çàïèëåííÿ.
Ó ôóêñії ìàãåëàíñüêîї êâіòêà
ÿñêðàâîãî êîëüîðó. Íàâіòü ÷àøî- Ìàë. 175. Ïåðåíåñåííÿ
ïèëêó êîìàõàìè
ëèñòêè її íå çåëåíі, à ÷åðâîíі – êîëіð, ÿêèé äóæå ïðèâàáëþє íàéìåíøèõ ïòàõіâ ó ñâіòі – êîëіáðі. Êâіòêà íàãàäóє âèäîâæåíèé äçâіíî÷îê, òàê ùî äî її íåêòàðó ìîæå äîáðàòèñÿ ñâîїì äîâãèì äçüîáîì òіëüêè êîëіáðі
(ìàë. 176,1).
Ðàôëåçіÿ Àðíîëüäі ìàє íàéáіëüøó êâіòêó ó ñâіòі, äіàìåòð
ÿêîї ìîæå áóòè áіëüøå ìåòðà, à ìàñà – 11 êã. Ïåëþñòêè
êâіòêè ÷åðâîíі, ì’ÿñèñòі іç ñâіòëèìè âèñòóïàìè. Çàâäÿêè
íåïðèєìíîìó çàïàõó ì’ÿñà, ùî ãíèє, âîíà ïðèâàáëþє ìóõ
(ìàë. 176,2).
Áàãàòî äðіáíèõ êâіòîê áåç ïåëþñòîê і ÷àøîëèñòêіâ çіáðàíі ðàçîì ó ëіùèíè çâè÷àéíîї. Êâіòêè áåç çàïàõó і íåêòàðó, óòâîðþþòü áàãàòî äðіáíîãî ïèëêó. Öâіòå ðîñëèíà äî
ðîçïóñêàííÿ ëèñòêіâ (ìàë. 176,3).
Êâіòêà îðõіäåї êîìàøíèê äçåðêàëüíèé çà ôîðìîþ і çàáàðâëåííÿì íàãàäóє ñàìîê ïåâíîãî âèäó îñ. Êðіì òîãî, âîíà
âèäіëÿє ðå÷îâèíè, ùî ïðèâàáëþþòü ñàìöіâ. Âîíè ñіäàþòü
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1

4

3

2

Ìàë. 176. Ðîñëèíè ç ðіçíèìè ïðèñòîñóâàííÿìè äî çàïèëåííÿ:
1 – ôóêñіÿ ìàãåëàíñüêà, 2 – ðàôëåçіÿ Àðíîëüäі, 3 – ëіùèíà
çâè÷àéíà, 4 – êîìàøíèê äçåðêàëüíèé

íà êâіòêó, ïîòіì ïåðåëіòàþòü íà іíøó і çàïèëþþòü їõ (ìàë.
176,4).
Ïіñëÿ çàïèëåííÿ ó êâіòêîâèõ ðîñëèí óòâîðþєòüñÿ ïëіä ç
íàñіíèíàìè. Ó íàñіíèíі є çàðîäîê ìàéáóòíüîї ðîñëèíè. Íàñіíèíà â ñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ ïðîðîñòàє íå òіëüêè áіëÿ ðîñëèíè, íà ÿêіé óòâîðèëàñü, àëå é «ïîäîðîæóє» íà іíøі òåðèòîðії. Äåÿêі ðîñëèíè ìîæóòü ñàìîñòіéíî ïîøèðþâàòè ñâîї
íàñіíèíè, êîëè äîçðіâàþòü ïëîäè, ùî ðîçòðіñêóþòüñÿ (ìàë.
177). Ïðè öüîìó íàñіíèíè ðîçêèäàþòüñÿ íà ðіçíó âіäñòàíü
âіä ðîñëèíè.
Ïîøèðþâàòèñü âіòðîì ìîæóòü äðіáíі і ëåãêі íàñіíèíè òà
ïëîäè, àáî âîíè ìàþòü ñïåöіàëüíі ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ ïîëüîòó: âîëîñêè, ïëîñêі òîíåíüêі âèðîñòè. Ïðèñòîñóâàííÿ
äëÿ ïîøèðåííÿ ïëîäіâ і íàñіíèí òâàðèíàìè – öå ñîêîâèòі
ïëîäè, ÿêі ïðèâàáëþþòü, íàïðèêëàä ïòàõіâ, àáî æ ãà÷å÷êè,
ÿêèìè ÷іïëÿþòüñÿ äî øåðñòі òâàðèí ÷è îäÿãó ëþäèíè.
Ó âîäíèõ ðîñëèí ïëîäè ç íàñіíèíàìè ïîøèðþþòüñÿ çà
äîïîìîãîþ âîäè, òîìó ìàþòü ïîâіòðÿíі êàìåðè, âîäîíåïðîíèêíі òêàíèíè, ñëèçèñòі ïîêðèâè ç áóëüáàøêàìè. Òàêîæ
íàñіíèíè ìîæå ïðèëèïàòè äî ëàïîê, ïіð’ÿ ïòàõіâ і ðàçîì ç
íèìè ïåðåëіòàòè ç âîäîéìè â іíøó âîäîéìó.
самопоширення

вітром

тваринами

тваринами

водою

Ìàë. 177. Ñïîñîáè ïîøèðåííÿ ïëîäіâ і íàñіíèí
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Подивись відео за QR-кодом про пристосування рослин до поширення плодів і насіння.
Пристосування
рослин до
поширення
2. ßêі ñåêðåòè ó íàñіíèíè.
плодів і насіння 
Що заховано в насінині.
зародкова
Тобі знадобиться: квасолина,
брунька
посудина
п
по
осу
с д
з водою.
зародкове
Що треба робити:
стебло
1. Замочи квасолину у воді на кілька
зародковий
годин.
корінець
2. Роз’єднай квасолину на дві половинки.
сім’ядолі
3. Уважно розглянь зародок росÌàë. 178. Áóäîâà
лини за допомогою лупи.
íàñіíèíè êâàñîëі
4. Знайди зародкові корінець, стебло, бруньку, сім’ядолі – перші листки,
що містять поживні речовини для розвитку зародка рослини (мал. 178).
Пригадай, які умови потрібні для проростання насіння.
Що відбувається в ґрунті під час проростання насінини.
Тобі знадобиться: насінини квасолі,
скляна банка (750 мл), паперові кухонні рушники.
Що треба робити:
1. Чисту скляну банку наповни паперовими кухонними рушниками так, щоб вони щільно прилягали до стінок.
2. Намочи водою рушники, щоб вони були достатньо вологими
для проростання насінин.

Ìàë. 179. Ôîòîãðàôії äîñëіäæåííÿ (Journey To Josie)
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3. Між скляною стінкою банки і рушниками розмісти по периметру банки насінини квасолі. Щоб пришвидшити проростання насінин,
їх можна попередньо замочити на день.
4. Постав банку на підвіконня.
5. Спостерігай за змінами із насінинами, записуй у зошиті. Зроби
світлини.
3. ßê âèêîðèñòîâóâàòè çíàííÿ ïðî çåëåíèõ ñóñіäіâ. Òåïåð òè òàê áàãàòî çíàєø ïðî ðîñëèíè, ùî ñìіëèâî ìîæåø
ïіêëóâàòèñü ïðî ñâîїõ çåëåíèõ ñóñіäіâ: êіìíàòíі ÷è
ãîðîäíі ðîñëèíè. Ïîäèâèñü âіäåî çà QR-êîäîì ÿê
ïðàâèëüíî їõ äîãëÿäàòè. Äîïîìîæå äîãëÿäàòè çà
ðîñëèíàìè їõíіé ïàñïîðò, ÿêèé òè ìîæåø çðîáèòè
ñàìîñòіéíî і íå òіëüêè äëÿ äîìàøíіõ, àëå é äëÿ
òèõ, ùî є â êëàñі.
Подивись відео за QR-кодом, як можна вдома самостійно виростити корисну мікрозелень.

Ñåðåä çåëåíèõ ñóñіäіâ є і íåáåçïå÷íі ðîñëèíè – îòðóéíі.
Âîíè ìіñòÿòü ðå÷îâèíè, ÿêі ìîæóòü ñïðè÷èíèòè çàõâîðþâàííÿ і íàâіòü ñìåðòü. Äî ðå÷і, і ñåðåä ëіêàðñüêèõ ðîñëèí
є ÷èìàëî îòðóéíèõ. Òîìó ñàìîëіêóâàííÿ íåáåçïå÷íå. Є
îòðóéíі ðîñëèíè і ñåðåä êіìíàòíèõ. Ùîá ñåáå îáåðåãòè âіä
íåïðèєìíîñòåé, ïîòðіáíî çíàòè, Дізнайся про
ÿêі âîíè íà âèãëÿä. Äëÿ öüîãî отруйні рослини,
щоб уникнути
ïðî÷èòàé ìàòåðіàë çà QR-êîäîì.
неприємностей 

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ïèëîê ìîæå ïåðåíîñèòèñÿ êîìàõàìè, âіòðîì, âîäîþ,
ïòàõàìè, êàæàíàìè òîùî.
Ïëîäè і íàñіííÿ ðîñëèí ìàþòü ðіçíîìàíіòíі ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ ïîøèðåííÿ: ñàìîñòіéíî, âіòðîì, òâàðèíàìè, âîäîþ, ëþäüìè.
Óñåðåäèíі íàñіíèíè є çàðîäîê ðîñëèíè, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ іç çàðîäêîâîãî êîðіíöÿ, çàðîäêîâîãî ñòåáëà, çàðîäêîâîї áðóíüêè.
Çíàííÿ ïðî êіìíàòíі, ãîðîäíі, ëіêàðñüêі, îòðóéíі ðîñëèíè êîðèñíî çàñòîñîâóâàòè ó ñâîєìó æèòòі.
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?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Рослини можна використовувати не
тільки, як декоративні чи як їжу, але і з лікувальною метою. Заглянь у «зелену аптеку» за Гра «Зелена
QR-кодом. Чи розпізнаєш, які там зібрані рос- аптека» 
лини?
2. Як і в кожного народу, в українців є
рослини – символи країни. Вони здавна Гра «Рослини –
уособлюють красу нашої України, духовну символи
міць народу, засвідчують любов до рідної України» 
землі. Перевір, чи відомо тобі, що вони символізують.
3. Обери кімнатну або городню рослину чи рослину своєї місцевості, яка тебе найбільше зацікавила і про яку ти хочеш більше дізнатись. Підшукай інформацію про цю рослину, намалюй її або знайди світлину. Опиши рослину, відповідаючи на запитання:
Яка її назва?
Де вона росте? (Чи в кімнатних умовах, чи її вирощують на
городі, чи поширена на території України.)
Як її впізнати? (Опис зовнішньої будови рослини, наприклад,
форма листків, колір квіток, якої форми плід тощо.)
Яка роль рослини в природі й житті людини?
Цікавий факт про рослину.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Дуже оригінальним декоративним елементом будь-якої ділянки
може бути квітковий годинник. Але не про клумбу-циферблат ідеться. А
про такий, за яким можна визначити годину. Таку квітучу композицію
свого часу створив шведський учений Карл Лінней. Секрет квіткового
годинника полягає в тому, що квітки різних рослин відкриваються і закриваються в певний час доби. Створити і спостерігати за таким годинником – захопливий процес. Щоправда, варто пам’ятати, що підбирати
рослини потрібно для ділянки саме вашої місцевості. Пошукай інформацію, які рослини можна підібрати для створення квіткового годинника, та намалюй його ескіз.
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НАСКІЛЬКИ
РІЗНОМАНІТНИМИ Є
ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ
І ЯКЕ ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ
Гриби – дуже цікаві та різноманітні організми. Адже це і шапинкові,
і цвілеві гриби, і дріжджі. Знамениті вони і тим, що саме з них був відкритий перший всесвітньовідомий антибіотик – пеніцилін. Гриби також замасковані в унікальних організмах – лишайниках.

1. ßêà áóäîâà øàïèíêîâèõ ãðèáіâ. Òіëî áàãàòîêëіòèííèõ
ãðèáіâ óòâîðåíå ïåðåïëåòåííÿì äîâãèõ ìіêðîñêîïі÷íèõ íèòîê ç êëіòèí – ãіôіâ. Їõíÿ ñóêóïíіñòü ìàє íàçâó ãðèáíèöÿ,
àáî ìіöåëіé.
Ó øàïèíêîâèõ ãðèáіâ áіëüøà ÷àñòèíà ãðèáíèöі ìіñòèòüñÿ
â ґðóíòі, ðåøòà ãіôіâ ùіëüíî ïåðåïëіòàþ÷èñü óòâîðþþòü
íàäçåìíó ÷àñòèíó – ïëîäîâå òіëî. Âîíî ñêëàäàєòüñÿ ç íіæêè
і øàïèíêè (ìàë. 180). Çà áóäîâîþ íèæíüîãî áîêó øàïèíêè
ðîçðіçíÿþòü ïëàñòèí÷àñòі é òðóá÷àñòі ãðèáè (ìàë. 181). Ó
ïëàñòèíêàõ àáî òðóáî÷êàõ óòâîðþþòüñÿ ñïîðè, ÿêèìè ðîçìíîæóþòüñÿ ãðèáè.
У багатьох країнах світу створені музеї гри- Музеї
бів. Є і в Україні такі музеї. Можливо, ти вже грибів 
побував/-ла в одному з них. Подивись відео
за QR-кодом і зверни увагу, як гриби по-різному
утворюються
експонують у музеях. Але найбільше звертаспори
ють увагу відвідувачів на отруйні гриби.

1
2

3

4 5

Ìàë. 180. Áóäîâà
øàïèíêîâîãî ãðèáà:
1 – ïëîäîâå òіëî;
2 – øàïèíêà;
3 – íіæêà; 4 – ãіôè;
5 – ìіöåëіé
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2. ßêі ãðèáè ìîæíà ïîáà÷èòè òіëüêè â ìіêðîñêîï. Ñåðåä ãðèáіâ є é òàêі,
ÿêі ìîæíà ïîáà÷èòè òіëüêè â ìіêðî-

1

2

Ìàë. 181. Øàïèíêè ïëàñòèí÷àñòîãî (1)
і òðóá÷àñòîãî (2) ãðèáіâ

ñêîï. Öå äðіæäæîâі ãðèáè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïðèãîòóâàííÿ òіñòà.
Більше про дріжджі дізнайся з відео, створене за
участю дітей. Можливо і ти захочеш створити подібну
анімацію про котрийсь з організмів, який вивчаєш.

3. ×è âñі öâіëåâі ãðèáè íåáåçïå÷íі. Öâіëü, ÿêà ç’ÿâëÿєòüñÿ
íà ïðîäóêòàõ, ùî òðèâàëèé ÷àñ ëåæàëè, – öå òàêîæ ãðèáè –
öâіëåâі ãðèáè. Íàéâіäîìіøèìè ç íèõ є ìóêîð (ìàë. 182),
ïåíіöèë, àñïåðãіë (ìàë. 183). Ðîçãëÿäàþ÷è ñâіòëèíè é âіäåî
ìóêîðà, âàæêî óÿâèòè, ùî ìіöåëіé îäíîãî ãðèáà – öå äîâæåëåçíà ðîçãàëóæåíà êëіòèíà, òîáòî âіí є îäíîêëіòèííèì
ãðèáîì. Îäíà ÷àñòèíà ìіöåëіþ ìóêîðà ìіñòèòüñÿ â òіé «їæі»
(õëіá, ðåøòêè îðãàíіçìіâ), ç ÿêîї âіí îòðèìóє ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Іíøà ÷àñòèíà ìіöåëіþ ðîñòå äîãîðè і íà íіé óòâîðþþòüñÿ «êóëüêè», â ÿêèõ ðîçâèâàþòüñÿ ñïîðè.
Ìàë. 182. Ìіöåëіé
ìóêîðà çà ðіçíèõ
çáіëüøåíü і éîãî
ìàëþíîê

Ïåíіöèë і àñïåðãіë – öå áàãàòîêëіòèííі ãðèáè. І íà
âåðõіâêàõ їõíüîãî ìіöåëіþ óòâîðþþòüñÿ «êèòè÷êè» çі
ñïîðàìè, à íå «êóëüêè». Ñàìå ç ïåíіöèëó îòðèìàíî ïåðøèé
ðÿòіâíèé àíòèáіîòèê ïåíіöèëіí.

1

2

3

4

Ìàë. 183. Ïåíіöèë: êîëîíії íà ÷àøöі Ïåòðі (1) òà ìіöåëіé
(ìіêðîñêîïіÿ) (2). Àñïåðãіë: êîëîíії íà ÷àøöі Ïåòðі (3)
òà ìіöåëіé (ìіêðîñêîïіÿ) (4)

Çàïàì’ÿòàé, ùî ñïîæèâàòè çàïëіñíÿâіëі ïðîäóêòè êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíî, áî öі ãðèáè óòâîðþþòü äóæå øêіäëèâі
ðå÷îâèíè – ìіêîòîêñèíè. Їõ òàêîæ íå âàðòî íþõàòè, áî
ñïîðè ãðèáà, ùî ðîçëіòàþòüñÿ, ìîæóòü ñïðè÷èíèòè àëåðãіþ
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òà ïðîáëåìè ç äèõàííÿì. Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêòіâ ç
âèêîðèñòàííÿì öâіëåâèõ ãðèáіâ, áåðóòü òіëüêè ñïåöіàëüíі
їõíі ðіçíîâèäè, áåçïå÷íі äëÿ çäîðîâ’ÿ, ÿêі íå óòâîðþþòü
òîêñèíè.
Цвілеві гриби та гігієна власна і особистих речей.
Тобі знадобиться: 5 скибок білого хліба (не для тостів), 5 зіппакетів чи пакетів, які можна щільно закрити.
Що треба робити:
1. Першу скибку хліба, «контрольну», одразу акуратно запаковуємо
у пакет.
2. До другої скибки доторкаємось немитими руками, до третьої – руками, помитими з милом, до четвертої – руками, які продезінфіковані
антисептиком. П’ятою скибкою хліба протираємо телефон чи клавіатуру
комп’ютера (обережно, щоб не насипати крихти). Опісля всі чотири
скибки хліба, як і «контрольну», кладемо у пакети.
3. Прикріплюємо пакети в класі й спостерігаємо за розвитком
цвілевих грибів на скибках хліба.
1 – контроль

2 – брудні руки

3 – мило

5 – ноутбук

4 – антисептик

Ìàë. 184. Îñü òàêèé ðåçóëüòàò îòðèìàëè àìåðèêàíñüêі ó÷íі
ç їõíüîþ â÷èòåëüêîþ Äæàðàí Åííіñ

?

Як виросли цвілеві гриби на скибках хліба у твоєму дослідженні?
Який можна зробити висновок з дослідження?

4. ßêå çíà÷åííÿ ãðèáіâ ó ïðèðîäі òà äëÿ ëþäèíè. Ãðèáè
ðóéíóþòü ðåøòêè ðîñëèí і òâàðèí, óòâîðþþ÷è ðîäþ÷èé
øàð ґðóíòó. Ðå÷îâèíè, ÿêі óòâîðþþòüñÿ ïðè öüîìó, âèêîðèñòîâóþòü ðîñëèíè. Áàãàòî øàïèíêîâèõ ãðèáіâ æèâóòü ó
âçàєìîâèãіäíîìó ñèìáіîçі ç ðîñëèíàìè. Ñèìáіîç – öå âçàєìîäіÿ і ñïіâіñíóâàííÿ ðіçíèõ îðãàíіçìіâ, ÿêі ìîæóòü áóòè
âèãіäíèìè і íåâèãіäíèìè, à íàâіòü і øêіäëèâèìè äëÿ îðãàíіçìіâ. Ïðèêëàäîì âèãіäíîãî ñïіâæèòòÿ ðîñëèí ç ãðèáàìè
є ìіêîðèçà. Íàïåâíî, òè çâåðíóâ óâàãó íà òàêі íàçâè ãðèáіâ,
ÿê ïіäáåðåçíèê, ïіäîñè÷íèê і ïîäіáíі. Õî÷à òå, ùî ãðèá
äðóæèòü ç ïåâíîþ ðîñëèíîþ, і íå çàâæäè âіäîáðàæåíî â
éîãî íàçâі. Ãіôè ãðèáіâ îáïëóòóþòü і íàâіòü ïðîíèêàþòü ó
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êîðåíі ðîñëèí äëÿ òîãî, ùîá îáìіíþâàòèñü ç íåþ êîðèñíèìè ðå÷îâèíàìè. À îò øêіäëèâèì є ïàðàçèòèçì. Ïàðàçèòè÷íі ãðèáè ìîæóòü ñïðè÷èíÿòè çàõâîðþâàííÿ ðîñëèí, òâàðèí і ëþäåé.
Çíà÷åííÿ ãðèáіâ äóæå ðіçíîìàíіòíå.
Ãðèáàìè æèâëÿòüñÿ òâàðèíè, âæèâàþòü â їæó ëþäè.
Ç äåÿêèõ ãðèáіâ îòðèìóþòü öіííі ëіêè, çîêðåìà àíòèáіîòèêè.
Ãðèáè ïîòðіáíі äëÿ âèãîòîâëåííÿ õëіáà, ñèðіâ, âèíà і ò. ä.
Ãðèáè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ áîðîòüáè ç êîìàõàìè –
øêіäíèêàìè ðîñëèí.
Ãðèáè âèêîðèñòîâóþòü ó÷åíі ó äîñëіäæåííÿõ.
Ãðèáè ïñóþòü ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ðóéíóþòü áóäіâëі.
Äåÿêі ãðèáè âèðîáëÿþòü îòðóéíі ðå÷îâèíè, ÿêèì
ìîæíà ñèëüíî îòðóїòèñÿ, íàâіòü ñìåðòåëüíî.
4. ×îìó ëèøàéíèêè íàçèâàþòü ñôіíêñàìè. ×è
çâåðòàâ/-ëà òè óâàãó íà êîëüîðîâі ïëÿìè íà êàìіííі ÷è êîðі äåðåâ? Òàêèìè íà ïåðøèé ïîãëÿä
çäàþòüñÿ îñîáëèâі îðãàíіçìè – ëèøàéíèêè. Óíіêàëüíèìè їõ ðîáèòü ñïіâæèòòÿ â îäíîìó îðãàíіçìі ðіçíèõ
іñòîò – ãðèáіâ і îäíîêëіòèííèõ âîäîðîñòåé. Òðèâàëèé ÷àñ
ó÷åíі ââàæàëè, ùî ãðèáè і âîäîðîñòі òàê ïîòîâàðèøóâàëè,
ùî íàâіòü óòâîðèëè íîâèé îðãàíіçì. Àëå ÷è íàñïðàâäі öå
òàê – ïðî÷èòàé ó ñòàòòі çà QR-êîäîì.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Òіëî áàãàòîêëіòèííèõ ãðèáіâ óòâîðåíå ïåðåïëåòåííÿì
äîâãèõ ìіêðîñêîïі÷íèõ íèòîê ç êëіòèí – ãіôіâ. Їõíÿ
ñóêóïíіñòü ìàє íàçèâó ãðèáíèöÿ, àáî ìіöåëіé.
Ó øàïèíêîâèõ ãðèáіâ áіëüøà ÷àñòèíà ãðèáíèöі ìіñòèòüñÿ â ґðóíòі, ðåøòà ãіôіâ ùіëüíî ïåðåïëіòàþ÷èñü
óòâîðþþòü íàäçåìíó ÷àñòèíó – ïëîäîâå òіëî.
Äðіæäæі òà öâіëåâèé ãðèá ìóêîð – îäíîêëіòèííі.
Àñïåðãіë і ïåíіöèë – òàêîæ öâіëåâі ãðèáè, àëå áàãàòîêëіòèííі.
Ëèøàéíèêè – óíіêàëüíі îðãàíіçìè, óòâîðåíі ñïіâæèòòÿì ãðèáіâ òà îäíîêëіòèííèõ âîäîðîñòåé.
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?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Яка будова одноклітинних і багатоклітинних грибів?
2. Наведи приклади відомих тобі пластинчастих і трубчастих
шапинкових грибів або пошукай в інтернеті.
3. Яке значення грибів у природі й для людини?
4. Як співживуть гриби і водорості в лишайниках?
5. Чи трапляються лишайники в тій
місцевості, де ти живеш. Якщо так, то
Перевір свої
що можна сказати про стан повітря?
6. Виконай завдання і переконайся знання про гриби
чи ти засвоїв/-ла основні терміни про і лишайники 
гриби і лишайники.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Як зробити портрет-відбиток гриба.
Тобі знадобиться: гриби (можна
купити кілька шампіньйонів, але з
шапинками відкритими і великими), аркуш
білого цупкого паперу (мал. 185).
Що треба робити:
1. Якщо біле покривало обгортає
частинку шапинки, його потрібно забрати.
А також зрізати або викрутити ніжку гриба.
Усе це потрібно робити обережно, щоб не
пошкодити пластинок.
2. Кілька шапинок нижньою стороною
((пластинками)) кладемо на папір
р і
залишаємо на добу. Їх можна накрити
якоюсь
пластиковою
чи
скляною
посудиною й не рухати.
Ìàë. 185. Âіäáèòîê
3. Через добу одну шапинку можна
øàïèíêè ãðèáà
підняти (акуратно рукою або за допомогою
зубочистки). Якщо спори вже насипались, то забрати всі шапинки, якщо
ні – залишити ще на добу.
4. Пам’ятай, що спори можуть легко злетіти чи розмазатись. Тому
перед тим, як піднімати папір, потрібно їх зафіксувати, наприклад,
побризкати лаком для волосся.
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ХТО ТАКІ
БЕЗХРЕБЕТНІ
ТВАРИНИ?
Щоб розібратись у різноманітті тварин, які є найчисленнішими з
усіх груп організмів на Землі, вчені їх класифікують, тобто об’єднують
у групи за певними ознаками. Дізнаємось, які тварини є безхребетними.

1. Êîãî âіäíîñÿòü äî áåçõðåáåòíèõ òâàðèí. Ó áåçõðåáåòíèõ íåìàє òàêîãî âíóòðіøíüîãî ñêåëåòà, ÿê õðåáåò, à ó
õðåáåòíèõ âіí є. Äî áåçõðåáåòíèõ òâàðèí (ìàë. 186) íàëåæàòü ãóáêè, êèøêîâîïîðîæíèííі, ãîëêîøêіðі, ÷åðâè ïëîñêі,
ГУБКИ

БЕЗХРЕБЕТНІ
ТВАРИНИ

ЖАЛКІ

МОЛЮСКИ
ЧЕРВИ
 равлик виноградний

 бодяга
прісноводна

 кошик
Венери

 аскарида
людська
 медуза  коралові
 ціп’як
аурелія
поліпи свинячий
вухата
ЧЛЕНИСТОНОГІ
РАКОПОДІБНІ

КОМАХИ

ПАВУКОПОДІБНІ
 лангуст

 мідія
їстівна
 дощовий
черв’як
 восьминіг
звичайний

 павукхрес кліщ  сонечко
 скорпіон
товик
 рак шиіксосеми-  бджола
імперарокопалий
 коник
довий крапкове медоторський
зелений
носна

Ìàë. 186 Ðіçíîìàíіòíіñòü áåçõðåáåòíèõ òâàðèí
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÷åðâè êðóãëі, ÷åðâè êіëü÷àñòі, ìîëþñêè, ÷ëåíèñòîíîãі. À äî
õðåáåòíèõ âіäíîñÿòü, íàïðèêëàä, ðèá, çåìíîâîäíèõ, ïëàçóíіâ, ïòàõіâ, ññàâöіâ.
2. ßêà áóäîâà òà ñïîñіá æèòòÿ áåçõðåáåòíèõ òâàðèí.
ГУБКИ

ЖАЛКІ

 тіло має вигляд мішка чи келиха, пронизане порами, через
які проходить вода з частинками
їжі і киснем для дихання; тверді
голочки
и утворюють опору тіла;
 живуть у морських і прісних
водоймах, прикріплені до дна
або підводних предметів.

 тіло має вигляд мішка, всередині якого є кишкова порожнина;
є щупальці, жалкі клітини
и для
нападу на здобич чи захисту; у
коралових поліпів є скелет;
 живуть у морських та прісних
водоймах; поліпи
и прикріплені,
медузи
и плавають; є хижаками.

БЕЗХРЕБЕТНІ
ТВАРИНИ

ЧЕРВИ
 тіло
має
вигляд
листка, стрічки (плоске)
чи веретена (кругле),
може бути поділене на
багато кілець; укрите
шкірою з м’язами;
 живуть у водоймах,
ґрунті, на його поверхні,
багато є паразитами
рослин, тварин і людини.

МОЛЮСКИ

 тіло вкрите складкою шкіри – мантією,
у багатьох захищене черепашкою, в деяких її немає (слизуни, восьминіг); мають
різну будову: в одних є голова, тулуб,
нога (виноградний слимак); в інших тулуб, нога (мідії); ще інші мають голову і
тулуб, а нога перетворилась на щупальці
і орган руху – лійку (восьминіг);
 живуть у водоймах і на суходолі; є рослиноїдні та хижаки.

ЧЛЕНИСТОНОГІ
РАКОПОДІБНІ
 тіло вкрите панциром, є
головогруди і черевце; дві
пари вусиків; двоє складних очей; 5 пар ходильних
ніг; дихають зябрами;
 живуть здебільшого у
водоймах, деякі на суходолі; більшість всеїдні.
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КОМАХИ
 тіло вкрите восковою плівкою, є голова, груди і черевце; одна пара вусиків; двоє складних очей; 3 пари ходильних ніг; мають 4 або 2 крила, або
вони відсутні; дихають трахеями;
 живуть на суходолі, у ґрунті, водоймах; рослиноїдні, хижаки, паразити,
отруйні.

ПАВУКОПОДІБНІ
 тіло вкрите восковою плівкою, є головогруди і черевце; немає вусиків; є хеліцери з кігтиком для захисту і нападу, ногощупальці для дотику; вісім простих очей; 4 пари ходильних ніг, дихають легеневими
мішками і трахеями; будують з павутини ловильну сітку;
 живуть на суходолі, у ґрунті, павук сріблянка – у водоймах; є хижаки, паразити; серед них є отруйні.

Ìàë. 187. Áóäîâà і ñïîñіá æèòòÿ áåçõðåáåòíèõ òâàðèí
Створи таку колекцію комах, щоб жодна з них не загинула.
Тобі знадобиться: кольорові малюнки комах, картон або цупкий
папір, двосторонній скотч, ножиці, рамка для фотографій.
Що треба робити:
1. Знайди фотографії комах, які тобі сподобалися. Випиши їхні наукові назви.
2. Роздрукуй малюнки комах та акуратно їх виріжи.
3. Розмісти малюнки на цупкому папері або картоні та приклей їх на
двосторонній скотч. Підпиши назви комах.
4. Самостійно або з допомогою дорослих встав отриману колекцію
в рамку.
Де можна побачити корали, медузи та
інших мешканців морів та океанів, не
занурюючись у воду? В океанаріумі.
Якщо тобі ще не довелось його відвідати, подивись відео про океанаріум та музей медуз
у Києві.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ó áåçõðåáåòíèõ íåìàє òàêîãî âíóòðіøíüîãî ñêåëåòà,
ÿê õðåáåò, à ó õðåáåòíèõ âіí є.
Äî áåçõðåáåòíèõ òâàðèí íàëåæàòü ãóáêè, êèøêîâîïîðîæíèííі, ãîëêîøêіðі, ÷åðâè ïëîñêі, ÷åðâè êðóãëі, ÷åðâè
êіëü÷àñòі, ìîëþñêè, ÷ëåíèñòîíîãі.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Розподіли зображених тварин у завданні за QR-кодом
на дві групи: безхребетні і хребетні.
2. Обери групу тварин і склади опорний конспект.
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ЯКІ ТАЄМНИЦІ
ПРИХОВУЮТЬ
ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ
Уяви якими були б ліс, галявина, луки, озера тощо б
без тварин. Я
Якіі
хребетні тварини, яких ти знаєш, населяють ці середовища існування?

1. ßêі îñíîâíі ðèñè áóäîâè òà ñïîñîáó æèòòÿ õðåáåòíèõ
òâàðèí. Ïðî÷èòàé íà ñõåìàõ õàðàêòåðèñòèêó ðіçíèõ ãðóï
õðåáåòíèõ òâàðèí.
ЗЕМНОВОДНІ

РИБИ
плавають
завдяки
плавцям
тіло вкрите
лускою

 окунь
звичайний

рухаються
завдяки
кінцівкам

шкіра гола,
вкрита
слизом

 луска
риб

дихають
легенями і
через шкіру

відкладають
ікринки,
личинки
називають
пуголовками

 дихання
риб

дихають
зябрами
відкладають ікру
холоднокровні

 ікра риб

холоднокровні

 жаба озерна  пуголовок

 ікра
земноводних

ПЛАЗУНИ
рухаються
завдяки
кінцівкам,
у змій їх
 ящірка прудка
немає
шкіра суха,
вкрита
лусками
 рогові луски
шкіри
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дихають
легенями
відкладають
яйця
холоднокровні

 гадюка
звичайна
отруйна!

 вилуплення
з яйця

ПТАХИ
літають
завдяки крилам
тіло вкрите
пір’ям

 синиця
велика

дихають
легенями
відкладають
яйця
теплокровні

пір’я
птахів

 соловейко
звичайний
 яйця
шуліки
чорного

Якщо тобі цікаво не просто розглядати птахів, які залишаються
зимувати в місті, але і знати їхні
назви та що саме ми можемо
зробити, щоб допомогти їм пережити
цей непростий період, переходь за QRкодом.
ССАВЦІ

рухаються
завдяки
кінцівкам
різної будови

 вечірниця
руда

шкіра має різні
залози, вкрита
волоссям

 кінь
свійський

дихають
легенями

 афаліна
чорноморська

народжують
малят,
вигодовують їх
теплокровні

 їжак
вухатий

 кіт свійський

* Червоним кольором позначено
назви тварин, яких занесено до
Червоної книги України

Кількість усіх великих хижаків на планеті, включно
з левами, вовками та ведмедями, різко зменшується. «Ці тварини не тільки мають першочергове
право на існування, вони також несуть економічну та екологічну користь для всього людства», – каже професор
Вільям Ріппл з Державного університету штату Орегон. Хижаки
Перегляньте за QR-кодом інфографіку про великих хижа- в Україні 
ків України. Обговоріть, у чому полягає користь хижаків
для природи і людей.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА
Âèçíà÷åííÿ òâàðèíè ñâîєї ìіñöåâîñòі
çà îñîáëèâîñòÿìè çîâíіøíüîї áóäîâè òà її îïèñ çà çðàçêîì
Ïîòðіáíі ìàòåðіàëè: ôîòîãðàôії, âіäåî ïðî òâàðèí.
Õіä ðîáîòè
1. Îáåðè õðåáåòíó òâàðèíó, ÿêà ìåøêàє ó òâîїé ìіñöåâîñòі.
2. Âèçíà÷ äî ÿêîї ãðóïè òâàðèí (íàïðèêëàä, ðèáè, çåìíîâîäíі і ò.ä.) âîíà íàëåæèòü.
3. Ïіäøóêàé іíôîðìàöіþ ïðî öþ òâàðèíó òà îïèøè її çà
çðàçêîì: ßêà її íàçâà? Äå її ìîæíà çíàéòè? ßê її ïîáà÷èòè?
ßê óïіçíàòè? ßêà ðîëü òâàðèíè â ïðèðîäі і æèòòі ëþäèíè?
Öіêàâèé ôàêò ïðî òâàðèíó.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Äî õðåáåòíèõ âіäíîñÿòü ðèá, çåìíîâîäíèõ, ïëàçóíіâ,
ïòàõіâ, ññàâöіâ.
Õðåáåòíі òâàðèíè äóæå ðіçíîìàíіòíі, äëÿ êîæíîї
ãðóïè õàðàêòåðíі ñâîї îñîáëèâîñòі áóäîâè, ÿêі ÷àñòî âіäïîâіäàþòü ñïîñîáó æèòòÿ òâàðèí.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійсни віртуальну екскурсію зоологічним
музеєм Львівського національного університету ім. Івана Франка. Для цього відскануй
код та використовуй клавіші знизу, щоб переходити між кімнатами і розглянути усі експозиції. Які безхребетні та хребетні тварини,
розміщені у кімнатах музею, ти розпізнав?
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Розпізнай, покриви яких тварин (риби, земноводні, плазуни, птахи
чи ссавці) зображено на світлинах.
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ЯК ДОГЛЯДАТИ
ЗА ДОМАШНІМИ
ТВАРИНАМИ
– Люди забули цю істину, – мовив лис, – але ти не забувай.
б
й Ти
Т
назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив.»
А. Сент-Екзюпері, книга «Маленький принц»

1. ßê äèêі òâàðèíè ñòàëè äîìàøíіìè. Íàøі ïðàùóðè
ñïîñòåðіãàëè çà äèêèìè òâàðèíàìè і ðîçóìіëè, ÿêó êîðèñòü
âîíè îòðèìàþòü, ÿêùî їõ ïðèðó÷àòü. Òàê âіäáóëîñü îäîìàøíåííÿ – òðèâàëèé ïðîöåñ çìіíè ñïîñîáó æèòòÿ äèêèõ
òâàðèí, ïіä ÷àñ ÿêîãî âîíè ñòàþòü ïðèñòîñîâàíèìè äî óòðèìàííÿ â íåâîëі é âèêîðèñòàííÿ їõ ëþäèíîþ.
Ïåðøîþ îäîìàøíåíîþ òâàðèíîþ áóëà ñîáàêà. Öі ÷îòèðèëàïі ñòàëè âіðíèìè äðóçÿìè ïіä ÷àñ ïîõîäіâ, ïîëþâàííÿ,
îõîðîíÿëè ñâîїõ ãîñïîäàðіâ òà їõíі ñіì’ї. Êіøîê îäîìàøíèëè
ç ìåòîþ äîïîìîãè ó çàõèñòі çåðíà âіä ãðèçóíіâ. Êîíåé, îâåöü,
êîðіâ òà іíøèõ âèêîðèñòîâóâàëè ó ãîñïîäàðñòâі òà îòðèìóâàëè âіä íèõ ðіçíîìàíіòíó ïðîäóêöіþ.
Òåïåð ìè ìîæåìî ó çîîìàãàçèíі îáðàòè áóäü-ÿêó òâàðèíêó, ÿêà íàì äî âïîäîáè. І íàâіòü òàêèõ íåçâè÷íèõ ÿê,
òàðàíòóëà, áîãîìîëà, ôðåòêó, àêñîëîòëÿ, єíîòà. Ïðîòå ïåðø
íіæ ñòàòè âëàñíèêîì äîìàøíüîї òâàðèíêè, ïîòðіáíî óâàæíî
ïðî÷èòàòè öèòàòó ç òâîðó «Ìàëåíüêèé ïðèíö» ôðàíöóçüêîãî ïèñüìåííèêà Àíòóàíà äå Ñåíò-Åêçþïåðі.
Прообразом лиса у книжці «Маленький принц» найімовірніше
було справжнє лисеня фенек.
Під час служби в Північній Африці
письменник Антуан де Сент-Екзюпері
опікувався маленькою пустельною лисичкою з великими вухами. Турбота
про дику тваринку переросла у любов
до неї. А неможливість повернення
прирученої тварини в дику природу,
напевно, і наштовхнула письменника
на роздуми про відповідальність людей за приручених диких звірів.

Ìàë. 188. Ôåíåê
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2. ßê îáðàòè äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ.
Пройди алгоритм (мал. 189) і дізнайся, який домашній улюбленець підходить саме тобі.
Ти шукаєш відданого друга на довгий час
чи співмешканця, про якого дбатимеш?
Вірного друга
так

Дозволений рівень
неприємного запаху

Собака
Мінімальний,
я гадаю

Неприємний
запах мене
цілком
влаштовує

Фретка

4

Дуже багато лап

Тепло- чи
холоднокровний?

Павук

Погано
Холодний
Птах
Риба

Змія

Черепаха

Покусаним,
гадаю

Я люблю
тепло
Якому типу
хвоста віддаєш
перевагу?

Без хвоста
З голками?
так

2

Як ставишся до
годівлі мишами?

Кролик

Кіт

ні

Скільком лапкам ти
можеш дати раду?
0

Нормально
із цим

Допустимо бути
подряпаним чи
покусаним?
І те,
й інше

Співмешканця

Погоджуєшся прибирати
шерсть?

Ящірка

Довгий,
із шерстю

Хвіст схожий
на довгого
черв’ячка

ні
Їжак

Хом’як

Піщ
щанка

Ìàë. 189. Àëãîðèòì âèáîðó äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ

192

Щур

Переконайся у правильності свого вибору, переглянувши відео за QR-кодом.

Якого
домашнього
улюбленця
обрати 

3. ßêі є ïðàâèëà äîãëÿäó çà äîìàøíіìè óëþáëåíöÿìè.

Якщо у тебе
собака

Якщо у тебе
кішка

Якщо у тебе
птах

Якщо у тебе
гризун









Очищати від паразитів
Купати і розчісувати
Зістригати кігті
Відвідувати ветеринара
Вигулювати і гратись
Вчасно годувати та давати воду
Слідкувати за зубами та носом









Очищати від паразитів
Купати і розчісувати
Зістригати кігті, чистити зуби
Відвідувати ветеринара
Гратись і давати свій простір
Вчасно годувати та давати воду
Змінювати наповнювач у туалеті









Відповідну за розміром клітку тримати у безпеці
Зберігати спокій у приміщенні
Спостерігати за пір’ям, дзьобом та шкірою ніг
Відвідувати ветеринара
Забезпечувати відсутність протягів
Вчасно годувати та давати воду
Очищати клітку









Відповідну за розміром клітку тримати у безпеці
Зберігати спокій у приміщенні
Зістригати кігті
Відвідувати ветеринара
Забезпечити іграшками
Вчасно годувати та давати воду
Спостерігати за чистотою шерсті та клітки
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Якщо у тебе
плазун

Якщо у тебе
рибка









Помістити гілочки та місце для укриття
Обирати відповідний за розміром тераріум
Придбати термометр та УФ-лампу
Періодично очищати тераріум
Забезпечити нагрівання
Вчасно давати корм та воду
Купати, слідкувати за шкірою та кігтями









Забезпечити хорошу аерацію
Обирати відповідний за розміром акваріум
Придбати фільтр, нагрівач та термометр
Періодично очищати акваріум
Зберігати у місці без прямих сонячних променів
Вчасно давати корм та вітаміни
Правильно підбирати рибок

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Îäîìàøíåííÿ – òðèâàëèé ïðîöåñ çìіíè ñïîñîáó æèòòÿ
äèêèõ òâàðèí, ïіä ÷àñ ÿêîãî âîíè ñòàþòü ïðèñòîñîâàíèìè äî
óòðèìàííÿ â íåâîëі é âèêîðèñòàííÿ їõ ëþäèíîþ.
Ùîá äîìàøíі òâàðèíè íå îïèíÿëèñü íà âóëèöі é íå
ñòàâàëè áåçïðèòóëüíèìè, ìè ïîâèííі áóòè âіäïîâіäàëüíèìè
ãîñïîäàðÿìè і äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë äîãëÿäó çà íèìè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Склади список речей для домашнього улюбленця, щоб йому
було комфортно та безпечно перебувати у твоїй домівці. Порадься з
тими, хто вже є господарем такої тваринки. Якщо маєш домашню тваринку, стань порадником для однокласника/-ці.
2. Створи пам’ятку догляду за обраним домашнім улюбленцем.
3. Заплануй разом з батьками екскурсію у місцевий зоопарк або натуралістичний центр чи притулок для тварин. Дізнайся більше про гуманне ставлення до тварин. Поміркуй, чому у містах з’являються безпритульні собаки, кішки та як цього уникнути.
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ЧИМ МИ
ЗАВДЯЧУЄМО
ТВАРИНАМ
«Тварини знають набагато більше, ніж
і люди.
д С
Собаки
б
можуть
заздалегідь відчути землетрус. Птахи пролітають половину земної
кулі, щоб відшукати своє гніздо. Якби люди частіше слухали тварин, вони б не робили стільки помилок.»
Гелен Браун, американська письменниця

1. ßêå çíà÷åííÿ òâàðèí ó ïðèðîäі. Òâàðèíè îòî÷óþòü
íàñ âñþäè і âіäіãðàþòü äóæå âàæëèâó ðîëü ó ïðèðîäі òà
æèòòі ëþäèíè. Ìè íå ìîæåìî óÿâèòè öåé ñâіò áåç òâàðèí.
Êîæåí æó÷îê, ÿùіðêà ÷è ïòàøêà ïîòðіáíі íàøіé ïëàíåòі.
Âèâ÷àþ÷è çíà÷åííÿ òâàðèí, ìè êðàùå ðîçóìієìî ïðèðîäó
і âçàєìîçâ’ÿçêè ó íіé.
Розкладання
органічних решток

Ґрунтоутворення
Є їжею для
інших тварин
Запилення
квіткових рослин

Значення
тварин
у природі

Поширення
плодів і насіння
Утворення
осадових порід

Ìàë. 190. Çíà÷åííÿ òâàðèí ó ïðèðîäі
Розгляньте малюнок 190. Напишіть приклади тварин, які виконують ці функції.

2. Äîùîâі ÷åðâ’ÿêè òà óòâîðåííÿ ґðóíòó
Тобі знадобиться: скляна посудина чи банка, ґрунт, пісок,
органічні відходи (залишки овочів, фруктів, папір подрібнений
(але не глянцевий чи журнальний), кавовий розчин, зелень, листя
та ін.), вода, дощові черв’яки.
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Що треба робити:
1. У високу банку чи скляну посудину
насип шар чорнозему (приблизно 5 см), на
нього шар вологого піску (приблизно 2–3
см). Потім чергуй шар ґрунту, шар піску, а
зверху насип шар органічних відходів. Полий невеликою кількістю води.
2. Помісти у банку кілька дощових
черв’яків.
3. Закрий банку склом або тканиною і залиш у затіненому місці.
4. Через кожні 3–4 дні розглядай структуру вмісту посудини. Коли
вміст підсихає, злегка поливай. Зволоження має бути таким, щоб органічні відходи не пліснявіли. Якщо є зміни, записуй у таблицю в зошиті та
фотографуй.
5. Зроби висновок про роль дощових черв’яків в утворенні родючого
ґрунту.

Зменшуймо кількість сміття. Не
Солома
спалюймо листя. Органічне сміття
Органічні
вдома і на присадибній ділянці
відходи
можна компостувати. Один зі способів –
Дощові
просто закопувати. Можна також змайчерв’яки
струвати компостер. Але найкращим споБіогумус
собом є отримання біогумусу – цінного
добрива для рослин за допомогою гнойор
– так званих
вих ((компостних)) черв’яків
червоних каліфорнійських. Їхнє розведення на спеціальних фермах
для отримання органічного добрива має назву вермікультура.

3. ßêå çíà÷åííÿ òâàðèí ó æèòòі ëþäèíè.
Джерело їжі
та сировини
Очищення
водойм
Спосіб боротьби
зі шкідниками

Джерело
ліків
Значення
тварин
у житті
людини

Домашні
тварини

Збудники
хвороб
Переносники
збудників хвороб
Шкідники

Отруйні
тварини

Ìàë. 191. Çíà÷åííÿ òâàðèí ó æèòòі ëþäèíè
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На малюнку 192 зображено V-подібний клин птахів, які летять у вирій. Виявляється, що європейський
виробник літаків – компанія Airbus –
планує використати цю ідею для польотів
літаків для скорочення паливних витрат і
зменшення шкідливого впливу на довкілля. Якщо експеримент матиме успіх,
вже через п’ять років авіакомпанії зможуть
економити завдяки такому способу польоту до 10% палива, а також знизити витрати і забезпечити скорочення шкідливих
викидів.

1

2

À îñü íåéìîâіðíà іñòîðіÿ ðÿòіâíèêіâ ç äèêîї ïðèðîäè:
Ìàë. 192. Ïîëіò
êëèíîì ïòàõіâ (1)
Ó 2005 ðîöі â Êåíії çëîâìèñíèêè
òà ëіòàêіâ (2)
âèêðàëè 12-ðі÷íó äіâ÷èíêó, îäíàê
çäіéñíèòè ñâîї ïëàíè âèêðàäà÷і íå
âñòèãëè – íà íèõ íàïàëà çãðàÿ ëåâіâ. Âіä ñòðàõó çëî÷èíöі
ðîçáіãëèñÿ, çàëèøèâøè äіâ÷èíêó ëåâàì, ùîá çàòðèìàòè
öèì õèæàêіâ. Ïëàí çëî÷èíöіâ ñïðàöþâàâ, àëå äèêі çâіðі
îòî÷èëè äіâ÷èíêó і îõîðîíÿëè її ïîêè íå ïðèáóâ ïîøóêîâèé
çàãіí. Ïðè éîãî íàáëèæåííі ëåâè ïðîñòî âіäіéøëè íà áåçïå÷íó âіäñòàíü, ïåðåêîíàâøèñü, ùî äèòèíà â áåçïåöі.
Знайди історії про порятунок тваринами людей чи інших тварин,
які тебе вразили, і розкажи їх однокласникам/однокласницям.

3. ßê çáåðåãòè ðіçíîìàíіòòÿ òâàðèí. Äëÿ çáåðåæåííÿ
ðіçíîìàíіòòÿ íàäçâè÷àéíîãî ñâіòó òâàðèí ïðèðîäîäîñëіäíèêè âæèâàþòü ðіçíîìàíіòíèõ çàõîäіâ. ×åðâîíà êíèãà
îñíîâíèé äîêóìåíò, ó ÿêîìó óçàãàëüíåíî ìàòåðіàëè ïðî
ñó÷àñíèé ñòàí ðіäêіñíèõ âèäіâ òâàðèí і ðîñëèí é òàêèõ,
ùî ïåðåáóâàþòü ïіä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ. Íà ïіäñòàâі öüîãî
äîêóìåíòà ðîçðîáëÿþòü íàóêîâі òà ïðàêòè÷íі çàõîäè, ñïðÿìîâàíі íà îõîðîíó, âіäòâîðåííÿ і ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ
öèõ òâàðèí і ðîñëèí.
Ïðèðîäîîõîðîííі òåðèòîðіїї – çàïîâіäíèêè, íàöіîíàëüíі
ïàðêè, çàêàçíèêè, ïàì’ÿòêè ïðèðîäè òîùî. Íà öèõ òåðèòîðіÿõ ìîæíà çäіéñíþâàòè ñïîñòåðåæåííÿ і äîñëіäæåííÿ, à
áóäü-ÿêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè êåðóєòüñÿ çàêîíàìè.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Òâàðèíè âіäіãðàþòü äóæå âàæëèâó ðîëü ó ïðèðîäі òà
æèòòі ëþäèíè.
Äëÿ çáåðåæåííÿ ðіçíîìàíіòòÿ ñâіòó òâàðèí äîñëіäíèêè
âæèâàþòü ðіçíîìàíіòíі çàõîäè. Äóæå âàæëèâèì є ðàöіîíàëüíå ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Êîæåí ç íàñ ìîæå äîëó÷èòèñü
äî öієї âàæëèâîї ñïðàâè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Перейди за QR-кодом та переглянь сторінки тварин на
сайті Червоної книги України. Знайди і випиши тварини, які
поширені на території твоєї області.
2. Перейди за QR-кодом та дізнайся більше про біосферні заповідники на території України. Знайди їхнє розташування на інтерактивній карті та запиши їхні назви.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Пригадай про патенти природи. Розглянь зображення на малюнку 193 і поясни, які знання про пристосування тварин були використані
для розроблення зображених предметів. На відкриття яких винаходів
надихнули науковців павутина і комар?

1
Ïіð’ÿ

2

3

4

Ïòàõ ãðèöèê

Âîñüìèíіã

Ïàâóòèíà

Ìàë. 193. Ïàòåíòè ïðèðîäè
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5
Êîìàð

УЗАГАЛЬНЕННЯ
ДО РОЗДІЛУ 4.
КЛІТИНИ,
БАКТЕРІЇ,
ВІРУСИ, ГРИБИ, РОСЛИНИ І ТВАРИНИ
1. Як називають найменші одиниці будови і функцій організмів?
А тканини Б клітини В системи органів Г органи Д речовини
2. Віднеси зображені об’єкти до відповідних рівнів організації
організмів.

1

2

А клітина

Б тканина

3

4

5

В система
Г орган
Д організм
органів
3. Обери мікроорганізми, які використовують для виготовлення сирів, кисломолочних продуктів, квашення овочів.
А водорості
Б віруси В бактерії Г гриб пеніцил Д гриб мукор
4. Віднеси зображені рослини до відповідних груп.

4
5
Г голонаД покритосінні
насінні
5. Обери варіант, у якому перелічені хребетні тварини.
А черви, молюски, комахи
Г птахи, черви, молюски
Б губки, жалкі, павуки
Д ракоподібні, комахи, земноводні
В риби, плазуни, ссавці
1
2
А водорості Б мохи

3
В плауни

ПОМІРКУЄМО РАЗОМ
1. Які засоби профілактики бактеріальних та вірусних захворювань
ти знаєш?
2. Яку роль відіграють рослини у твоєму житті? У своїй розповіді використай якнайбільше вивчених груп рослин.
3. Англійський натураліст Джеральд Даррелл писав: «Пам’ятайте,
що в рослин і тварин немає депутатів, їм нікому писати і скаржитись, за
них нікому заступитись, крім нас, людей, які разом з ними заселяють цю
Землю». Наведи аргументи, чому потрібно охороняти тварин.
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ЗВІДКИ НАШ ОРГАНІЗМ
БЕРЕ ЕНЕРГІЮ
ТА БУДІВЕЛЬНИЙ
МАТЕРІАЛ
Тіло людини побудоване з різноманітних речовин. Також з них ми
отримуємо енергію, потрібну для життя (наприклад, щоб вчитися,
сміятися, бігати, для різних процесів всередині тіла та ін.). Проте
речовини, що надходять з їжею, організм зможе використати тільки
після їхнього перетворення у «фабриці» травної системи.

1. ßêå çíà÷åííÿ ðå÷îâèí, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó їæі.
Ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèí â îðãàíіçìі, ïî÷èíàþ÷è ç їõíüîãî
íàäõîäæåííÿ і çàâåðøóþ÷è âèäіëåííÿì íåïîòðіáíèõ ñïîëóê, íàçèâàþòü îáìіíîì ðå÷îâèí. Ðå÷îâèíè íàäõîäÿòü ó
íàø îðãàíіçì ç їæåþ. Ïîæèâíі ðå÷îâèíè – öå ðå÷îâèíè
ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, ÿêі äëÿ îðãàíіçìó ëþäèíè ìàþòü
Вуглеводи

є основним джерелом енергії для організму

Ліпіди

виділяють більше енергії, ніж вуглеводи, але віддають їм першість як джерелу енергії, зазвичай відкладаються під шкірою

Білки

будують наше тіло, важливі для руху, захисту організму від інфекцій, транспорту речовин по організму,
утворюють ферменти

Вітаміни

потрібні в дуже маленьких кількостях, потрібні для
дуже багатьох процесів в організмі

Мінеральні
солі

входять до складу кісток і зубів, беруть участь у багатьох процесах у клітинах, наприклад, транспорті речовин, проведенні нервового імпульсу

Вода

вміст цієї речовини у складі нашого організму
60–65 %, без неї неможливе життя

Ìàë. 194. Çíà÷åííÿ ðå÷îâèí, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó їæі, äëÿ
íàøîãî îðãàíіçìó

200

õàð÷îâó òà åíåðãåòè÷íó öіííіñòü. Äî ñêëàäó ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ âõîäÿòü òàêі ðå÷îâèíè, ÿê âóãëåâîäè, áіëêè, ëіïіäè
(äî ÿêèõ íàëåæàòü æèðè), âіòàìіíè, ìіíåðàëüíі ñîëі òà âîäà
(ìàë. 194). Çà äàíèìè ÂÎÎÇ (Âñåñâіòíÿ îðãàíіçàöіÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ), çäîðîâ’ÿ ëþäèíè âåëèêîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä
òîãî, ùî âîíà їñòü.
2. Ùî òàêå òðàâëåííÿ. Ó òðàâíіé ñèñòåìі їæà, ÿêà ïîòðàïëÿє â íàø îðãàíіçì, ïîäðіáíþєòüñÿ, ïåðåìіøóєòüñÿ, à
òàêîæ ïåðåìіùóєòüñÿ âçäîâæ òðàâíîãî êàíàëó, ÿê ïðîäóêöіÿ íà ôàáðèöі ç öåõó â öåõ.
Òðàâëåííÿ – öå ïðîöåñè ìåõàíі÷íîãî (íàïðèêëàä, ïîäðіáíåííÿ їæі â ðîòі çóáàìè) і õіìі÷íîãî (çà äîïîìîãîþ
ñïåöіàëüíèõ ðå÷îâèí – ôåðìåíòіâ) ïåðåòâîðåííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ó òðàâíіé ñèñòåìі.
Ó òðàâíіé ñèñòåìі íà ðå÷îâèíè їæі äіþòü òðàâíі ôåðìåíòè. Ó ðåçóëüòàòі ñêëàäíі ðå÷îâèíè ðîçùåïëþþòüñÿ äî
ïðîñòèõ, ÿêі ìè ìîæåìî çàñâîїòè. Ç òðàâíîї ñèñòåìè âîíè
ïåðåõîäÿòü ó êðîâ àáî ëіìôó, ùîá ïîòðàïèòè äî êîæíîї êëіòèíè íàøîãî òіëà.
Çâè÷àéíî, ùî íå ç óñіìà ðå÷îâèíàìè їæі ìîæå ñïðàâèòèñü íàøà òðàâíà ñèñòåìà. Òîìó äåÿêі ç íèõ òàê і çàëèøàþòüñÿ íåïåðåòðàâëåíèìè àáî
слин
нні
íåçíà÷íî çìіíþþòüñÿ. Ðàçîì ç
ротова
зало
ози
íåïîòðіáíèìè àáî é øêіäëè- порожнина
стра
авоâèìè ðå÷îâèíàìè âîíè âèäàëÿглотка
а
хід
д
þòüñÿ ç íàøîãî îðãàíіçìó.
печінка

Òðàâíі ôåðìåíòè – öå áіëêîâі ðå÷îâèíè, ÿêі ïðèøâèäøóþòü ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèí.
3. ßê ïîáóäîâàíà òðàâíà
ñèñòåìà ëþäèíè. Òðàâíà ñèñòåìà ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç
òðàâíîãî êàíàëó (ðîòîâà ïîðîæíèíà, ãëîòêà, ñòðàâîõіä,

шлунок

товстий
кишківник

тонки
ий
кишкківникк

Ìàë. 195. Áóäîâà òðàâíîї
ñèñòåìè ëþäèíè
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øëóíîê, òîíêà і òîâñòà êèøêè) òà òðàâíèõ çàëîç (ñëèííі,
ïіäøëóíêîâà, ïå÷іíêà і áàãàòî äðіáíèõ â øëóíêó òà êèøêіâíèêó) (ìàë. 195). Çàëîçè âèäіëÿþòü ôåðìåíòè òà іíøі
ðå÷îâèíè, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ òðàâëåííÿ їæі. Ó òðàâíîìó êàíàëі їæà ïåðåìіùóєòüñÿ, ïåðåòðàâëþєòüñÿ, à óòâîðåíі ïðîñòі ðå÷îâèíè âñìîêòóþòüñÿ ó êðîâ і ëіìôó. Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ òðàâëåííÿ і âçàãàëі ñòàíó çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ìàþòü áàêòåðії, ùî æèâóòü ó êèøêіâíèêó.
Таблиця 5. Будова травної системи людини та функція її органів
Орган травної
системи
Ротова
порожнина

Слинні залози
Глотка

Будова

Функція

Губи, щоки, піднебіння,
язик, зуби (кількість їх у
дорослих 32, молочні
зуби у віці від 5 до 12 років замінюються на постійні)
Три пари великих і дрібні
Лійкоподібна трубка завдовжки до 15 см

Їжа подрібнюється зубами, змочується слиною
і починає перетравлюватись

Стравохід

Циліндрична трубка завдовжки 22–30 см

Шлунок

Має вигляд вигнутого
мішка, містить залози,
що виділяють різні складові шлункового соку

Печінка

Травна залоза, що складається з двох неоднакових часток масою до 2 кг

Підшлункова
залоза

Велика залоза, протока
якої відкривається в початковий відділ тонкого
кишківника
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Утворюють слину
Ковтання грудки їжі, проходить повітря в трахею
(орган дихальної системи)
Переміщує їжу в напрямку з ротової порожнини до шлунка
Переміщення та перетравлення їжі; виділяється кислота, що знешкоджує шкідливі мікроорганізми в їжі
Утворює жовч для кращого травлення; в ній
відкладаються про запас
вуглеводи; є своєрідним
фільтром організму, що
знешкоджує шкідливі речовини
Утворює травні ферменти, які надходять у
тонкий кишківник

Продовження таблиці 5
Орган травної
системи

Будова

Функція

Тонка кишка

Має три відділи: у перший впадають протоки
печінки і підшлункової залози; на внутрішній стороні має ворсинки, що
збільшують площу для
всмоктування речовин у
кров і лімфу; довжина до
6м

Завершує
перетравлення їжі; поживні речовини звідси потрапляють
у кров і лімфу, які розносять їх по всьому організму

Товста кишка

Має три відділи, на вну- Тут повертається вода в
трішній стороні є складки; організм,
формуються
довжина до 2 м; тут живе калові маси
найбільша кількість мікроорганізмів – наших корисних співжителів

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Â îðãàíіçìі ëþäèíè ïîñòіéíî âіäáóâàєòüñÿ îáìіí ðå÷îâèí, òîáòî їõíє ïåðåòâîðåííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç íàäõîäæåííÿ â
îðãàíіçì і çàâåðøóþ÷è âèäіëåííÿì íåïîòðіáíèõ ñïîëóê.
Ó òðàâíіé ñèñòåìі їæà, ÿêà ïîòðàïëÿє â íàø îðãàíіçì,
ïîäðіáíþєòüñÿ, ïåðåìіøóєòüñÿ, ïåðåìіùóєòüñÿ âçäîâæ òðàâíîãî êàíàëó, íà ðå÷îâèíè їæі äіþòü òðàâíі ôåðìåíòè. Çàâäÿêè öèì ïðîöåñàì ñêëàäíі ðå÷îâèíè ðîçùåïëþþòüñÿ äî
ïðîñòèõ, ÿêі ìè ìîæåìî çàñâîїòè.
Òðàâíà ñèñòåìà ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç òðàâíîãî êàíàëó òà òðàâíèõ çàëîç.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Виготовте паперові картки з назвами речовин, які входять до
складу продуктів харчування. За допомогою цих карток перевірте, як ви
зрозуміли інформацію про роль різних речовин для нашого організму.
Для цього розкладіть на столі картки підписаною стороною донизу. Витягаючи їх почергово, називайте значення речовини, назва якої є на
картці.
2. Відшукай на етикетках харчових продуктів інформацію про вміст
білків, жирів (ліпідів) і вуглеводів. Знайди вдома чи магазині продукти
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харчування, у яких вміст однієї з цих речовин буде більшим,
порівняно з іншими сполуками. Якщо ж хочеш стати знавцем
складу продуктів харчування та вміти грамотно читати їхні
етикетки поглиб свої знання із статті за QR-кодом.
3. Здорові зуби дуже важливі для нормальної роботи
травної системи, а також є прикрасою усмішки на обличчі. Емаль зуба –
найтвердіша тканина в організмі людини і за твердістю наближається
до кварцу. Але в разі недотримання правил гігієни зубів та ротової порожнини емаль може руйнуватися, виникає карієс та запальні процеси в яснах. Дізнайся у стоматолога, чи правильно чистиш зуби. Рекомендації можеш прочитати у статті
за QR-кодом. З неї дізнаєшся також про те, чому нашу ротову порожнину називають справжнім всесвітом для різних
мікроорганізмів.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Довжина тонкого кишківника в різних людей
становить у середньому п’ять метрів, а товстого – близько двох. Яка загальна середня довжина кишківника людини? Зістав отриману
цифру зі значенням свого зросту. Розглянь малюнок 196 і поміркуй як орган такої довжини поміщається в тілі людини.

Ìàë. 196. Îðãàíè
òðàâíîї ñèñòåìè
ëþäèíè
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ЯК КИСЕНЬ
ПОТРАПЛЯЄ У НАШ
ОРГАНІЗМ
Доросла людина без їжі може обійтися б
близько д
десяти тижнів,
і б
без
води – дві доби і лише кілька хвилин без повітря. Тому німецький лікарпульмонолог Кай-Міхаель Бе писав «Чи варто придивлятися до органа, якого не відчуваєш, не бачиш і за роботою якого взагалі не слідкуєш? Відповідь однозначна: так! Бо легені дихають для нас. А ми –
дихаємо ними».

1. ßêå çíà÷åííÿ äèõàííÿ äëÿ ëþäèíè. Íàø îðãàíіçì
íå ìîæå îáіéòèñü áåç êèñíþ. Òîìó ëþäèíà äèõàє ïîñòіéíî.
Äëÿ ÷îãî ïîòðіáåí íàì êèñåíü? ßê òè çíàєø, äëÿ çëàãîäæåíîї ðîáîòè âñіõ îðãàíіâ íàøîãî îðãàíіçìó ïîòðіáíî áàãàòî åíåðãії. Îòðèìóєìî ìè її ç ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ÿêі
íàäõîäÿòü ç їæåþ і ïåðåòâîðþþòüñÿ â òðàâíіé ñèñòåìі.
Êèñíåì îðãàíіçì ëþäèíè çàáåçïå÷óє äèõàëüíà ñèñòåìà.
Ñàìå â îðãàíàõ äèõàííÿ êèñåíü ç ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿє â êðîâ,
ÿêà éîãî ðîçíîñèòü äî êîæíîї êëіòèíè. Âèêîðèñòîâóþ÷è êèñåíü ó ïðîöåñàõ îáìіíó ðå÷îâèí, êëіòèíè ìîæóòü îòðèìóâàòè çíà÷íî áіëüøå åíåðãії. Òîìó âîíè і ïîòðåáóþòü êèñíþ
äëÿ ïіäòðèìàííÿ æèòòєäіÿëüíîñòі. Óíàñëіäîê ïåðåòâîðåíü
ðå÷îâèí ó êëіòèíàõ óòâîðþþòüñÿ íåïîòðіáíі ðå÷îâèíè äëÿ
îðãàíіçìó, çîêðåìà âóãëåêèñëèé ãàç. Òîæ ùå îäíà ðîëü äèõàëüíîї ñèñòåìè – âèäàëÿòè òàêі íåïîòðіáíі ãàçóâàòі ðå÷îâèíè ç îðãàíіçìó.
Äèõàííÿ – âàæëèâà âëàñòèâіñòü íàøîãî îðãàíіçìó,
ÿêà çàáåçïå÷óє íàäõîäæåííÿ â íüîãî êèñíþ і âèêîðèñòàííÿ éîãî â êëіòèíàõ äëÿ îòðèìàííÿ åíåðãії é âèäàëåííÿ
âóãëåêèñëîãî ãàçó, ùî óòâîðèâñÿ ïðè öüîìó.
Одним з важливих критеріїв, за яким стежать у хворих з коронавірусною інфекцією,
хронічними захворюваннями легень і серця,
є сатурація кисню. Це показник насиченості киснем крові. У здорової людини рівень сатурації
має бути 95–99 %. Зниження цього значення від
норми означає, що організм отримує недостатньо

Ìàë. 197.
Ïóëüñîêñèìåòð
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кисню, а це порушить роботу важливих органів, наприклад, мозку, серця,
нирок. Виміряти самостійно сатурацію можна за допомогою пульсоксиметра (мал. 197).
носова
а
порож
ж
2. ßêі îðãàíè âõîäÿòü äî
нина
ñêëàäó äèõàëüíîї ñèñòåìè ëþ-

äèíè. Ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿє äî ëåãåíü ÷åðåç ïîâіòðîíîñíі øëÿõè:
íîñîâó ïîðîæíèíó, ãëîòêó, ãîðòàíü, òðàõåþ, áðîíõè. Áіëüøå
ïðî äèõàëüíó ñèñòåìó ëþäèíè
äіçíàéñÿ ç âіäåî çà QR-êîäîì.
Дихальна
система
людини 

?

глотка
а

гортан
нь

альвеоли
трахе
ея

легені

бронххи
діафрагм
ма

Ìàë. 198. Áóäîâà
äèõàëüíîї ñèñòåìè ëþäèíè

Який із зображених органів на мал. 198 не належить до дихальної
системи, але має важливе значення для дихання? До складу
якого органа дихання входять альвеоли?

Äèõàëüíà ñèñòåìà ëþäèíè – öå ñóêóïíіñòü îðãàíіâ,
ÿêі çàáåçïå÷óþòü íàäõîäæåííÿ êèñíþ, ãàçîîáìіí і âèäàëåííÿ âóãëåêèñëîãî ãàçó, à òàêîæ áåðóòü ó÷àñòü ó ñïðèéíÿòòі çàïàõіâ òà ôîðìóâàííі ãîëîñó.
Завдяки голосу ми можемо спілкуватися, висловлювати свої емоції, дізнаватись нову інформацію
тощо. У давнину вважали, що голос народжується
у серці, а вже звідти долинає до наших вух. Тепер ми
знаємо, що головну роль у його утворенні відіграють го
Як
лосові зв’язки, які розташовані в гортані. Крім того, в
утворюутворенні голосу беруть участь порожнина глотки, носа, ються звуки
рота, язик, губи, зуби, щелепи. Прочитай за QR-кодом
статтю і дізнайся більше про те, як утворюкисень вуглекислий
ються звуки.
газ

3. ßê âіäáóâàєòüñÿ ãàçîîáìіí ó
ëåãåíÿõ ëþäèíè. Íàéòîíøі áðîíõè – áðîíõіîëè – çàêіí÷óþòüñÿ äðіáíåñåíüêèìè ìіõóðöÿìè – àëüâåîëàìè. Ó ëåãåíÿõ äîðîñëîї ëþäèíè їõ
áëèçüêî 300 ìëí. Çàâäÿêè öüîìó
ïëîùà äèõàëüíîї ïîâåðõíі ëåãåíü
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п ві
по
вітр
тря
я

Ìàë. 199. Ãàçîîáìіí
ó ëåãåíÿõ ëþäèíè

ñòàíîâèòü ïîíàä 100 ì2, ùî ó 50 ðàçіâ ïåðåâèùóє ïëîùó
ïîâåðõíі òіëà ëþäèíè. Ñàìå â àëüâåîëàõ âіäáóâàєòüñÿ ãàçîîáìіí ó ëåãåíÿõ. Ç àëüâåîë, ÿêі îáïëåòåíі êðîâîíîñíèìè
êàïіëÿðàìè, êèñåíü ïåðåìіùóєòüñÿ â êðîâ, à âóãëåêèñëèé
ãàç – ç êðîâі â àëüâåîëè і âèäàëÿєòüñÿ ç ëåãåíü ïіä ÷àñ
âèäèõó (ìàë. 199).

?

Через які органи дихання виходить вуглекислий газ з альвеол легень назовні?

Ó ñòàíі ñïîêîþ ëþäèíà çäіéñíþє 16–20 âäèõіâ і âèäèõіâ çà õâèëèíó. Öÿ ÷àñòîòà çáіëüøóєòüñÿ, ÿêùî ôіçè÷íî ïîïðàöþâàòè, ïðîáіãòèñÿ, çðîáèòè ôіçè÷íі âïðàâè,
ïіä ÷àñ äåÿêèõ çàõâîðþâàíü òîùî. Êèñåíü ïîòðàïëÿє â
íàø îðãàíіçì ïіä ÷àñ âäèõó, à âóãëåêèñëèé ãàç âèäіëÿєòüñÿ ç íüîãî ïіä ÷àñ âèäèõó.
Äèõàëüíі ðóõè – âäèõ і âèäèõ, ÿêі ïîñòіéíî і ðèòìі÷íî
çìіíþþòü îäèí îäíîãî, çäіéñíþþòüñÿ çàâäÿêè ìіæðåáåðíèì ì’ÿçàì, äіàôðàãìі òà íàâіòü äåÿêèì ì’ÿçàì òіëà.
Äіàôðàãìà – ì’ÿç, ÿêèé ðóõàþ÷èñü,
çàáåçïå÷óє ñòèñêàííÿ ÷è ðîçòÿãóâàííÿ Дихальні
ëåãåíü, òîáòî, âіäïîâіäíî, âèäèõ і âäèõ.
вправи 
Який у тебе тип дихання? Перевір,
поклавши одну руку на грудну
клітку, іншу – на живіт. Вдихни і видихни. Якщо рухається рука на грудях –
тобі властивий грудний тип дихання. А
якщо під час вдиху живіт піднімається, а
під час видиху – опускається, то це дихання животом (діафрагмальне). Навчись
робити дихальні вправи, які є дуже корисними для роботи різних органів, профілактики простудних захворювань, зняття
стресу.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ìàë. 200. ßê ïåðåâіðèòè
ñâіé òèï äèõàííÿ

Âèêîðèñòîâóþ÷è êèñåíü ó ïðîöåñàõ îáìіíó ðå÷îâèí,
êëіòèíè îòðèìóþòü åíåðãіþ.
Äèõàëüíà ñèñòåìà ñêëàäàєòüñÿ ç ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ і ëåãåíіâ.
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Äèõàëüíà ñèñòåìà ëþäèíè çàáåçïå÷óє íàäõîäæåííÿ
êèñíþ, âèäàëåííÿ âóãëåêèñëîãî ãàçó, áåðå ó÷àñòü ó ñïðèéíÿòòі çàïàõіâ òà ôîðìóâàííі ãîëîñó.
Ãàçîîáìіí âіäáóâàєòüñÿ ó àëüâåîëàõ ëåãåíü.
Ïîâіòðÿ íàäõîäèòü ó ëåãåíі çàâäÿêè äèõàëüíèì ðóõàì

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Чому дихання є надзвичайно важливим для людини?
2. Щоб зрозуміти, як відбувається вдих і видих, створи
модель дихальної системи людини, як описано в інструкції
та показано у відео за QR-кодом (попроси когось з дорослих розрізати пляшку і зробити отвір у її кришці). Модель
можна оформити паперовою фігурою людини (мал. 201).
Модель
легень 
повітря
повітря
ребра
ребра
надходить
виходить
піднімаопускаються
ються

діафрагма
опускається

діафрагма
піднімається

Оформлення
моделі легень

Ìàë. 201
3. Дізнайтесь, які захворювання органів дихання спричиняють бактерії, а які – віруси. Які заходи профілактики захворювань органів дихання?
НАУКОВІ ЗАБАВИ
У стані спокою людина в середньому здійснює 16 дихальних рухів
(вдих і видих разом) за одну хвилину. Під час спокійного вдиху дорослої
людини до легенів надходить близько 500 мл повітря. Порахуйте,
скільки повітря людина вдихає і видихає за хвилину у стані спокою.
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ЯК РУХАЄТЬСЯ КИСЕНЬ
І ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ
В НАШОМУ ОРГАНІЗМІ
Кисень потрапляє в наш організм завдяки
д
роботі
б і дихальної
д
ї системи. Прості речовини утворюються зі складних у травній системі.
А як кисень і поживні речовини потрапляють з дихальної і травної систем органів до кожної клітини нашого тіла?

клітини крові

1. ßêèé ñêëàä êðîâі. Ó íàøîìó îðãàíіçìі ïî ñóäèíàõ
ïîñòіéíî ðóõàєòüñÿ êðîâ. Âîíà âèêîíóє áàãàòî âàæëèâèõ
ôóíêöіé, íàïðèêëàä, òðàíñïîðòóє êèñåíü, âóãëåêèñëèé ãàç,
ïîæèâíі ðå÷îâèíè, çàáåçïå÷óє
Еритроцити
çàõèñò âіä іíôåêöіé òîùî. Òîìó,
транспортують
ùîá ïîñòàâèòè äіàãíîç ÷è çðî- плазма кисень і вуглекислий
çóìіòè ñòàí îðãàíіçìó, äëÿ ëі- крові газ
êàðÿ òàê âàæëèâî ìàòè ðåçóëüЛейкоцити
òàòè àíàëіçó êðîâі.
захищають
Êðîâ ñêëàäàєòüñÿ ç ðіäêîї
від мікроор÷àñòèíè – ïëàçìè, â ÿêіé ìіñганізмів та
òÿòüñÿ êëіòèíè êðîâі – åðèòðîінших сторонніх
öèòè, ëåéêîöèòè òà òðîìáîöèòè
часток
(ìàë. 202). Çàëåæíî âіä âìіñòó
êèñíþ і âóãëåêèñëîãî ãàçó êðîâ
Тромбоцити беруть
ìîæå áóòè àðòåðіàëüíîþ (ìіñучасть у зсіданні
òèòü áàãàòî êèñíþ, ìåíøå âóãкрові
ëåêèñëîãî ãàçó) é âåíîçíîþ (ìіñÌàë. 202. Ñêëàä êðîâі
òèòü áàãàòî âóãëåêèñëîãî ãàçó,
ìåíøå êèñíþ).
Подивись відео, який вигляд має кров у мікроскоп. Зверни увагу,
як змінюється розмір клітин крові залежно від кратності збільшення мікроскопа. Дізнайся більше про еритроцити зі статті за
QR-кодом.



Клітини
крові у
мікроскопі



Із життя
червоних
кров’яних
тілець
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Êðîâ – öå ðіäêà òêàíèíà ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ÿêà ðóõàєòüñÿ ïî ñóäèíàõ êðîâîíîñíîї ñèñòåìè, і ñêëàäàєòüñÿ ç
ïëàçìè òà êëіòèí êðîâі.
2. ßêà áóäîâà êðîâîíîñíîї
ñèñòåìè ëþäèíè. Êðîâîíîñíà
ñèñòåìà ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ іç
ñåðöÿ і ñóäèí. Íàøå ñåðöå, çàâáіëüøêè ÿê êóëàê, ðîçìіùåíå
â ãðóäíіé ïîðîæíèíі ìіæ ëåãåíÿìè. Âîíî ïîäіëåíå íà êàìåðè:
äâà ïåðåäñåðäÿ і äâà øëóíî÷êè
(ìàë. 203).
Ñåðöå – ïîðîæíèñòèé
ì’ÿçîâèé îðãàí, ÿêèé ðèòìі÷íî ñêîðî÷óþ÷èñü, çàáåçïå÷óє êðîâîîáіã êðîâі ïî ñóäèíàõ.

праве
передсердя

правий
шлуночок

міжшлуночкова
перегородка

Ìàë. 203. Áóäîâà ñåðöÿ

Подивись відео про серце за QR-кодом.
Зверни увагу, який вигляд мають і як
працюють його клапани та як рухається
в серці венозна й артеріальна кров.

?

ліве
передсердя
лівий
шлуно-чок



Відео
«Будова
і робота
серця»



Почитай,
як живеться
серцю у
круговерті

Скільки загалом камер має серце? У яких камерах рухається
тільки артеріальна кров, в яких – венозна?

Êðîâîíîñíі ñóäèíè – åëàñòè÷íі ïîðîæíèñòі òðóáêè, ÿêі òðàíñïîðòóþòü êðîâ ïî âñüîìó òіëó.
Àðòåðіїї – ñóäèíè, ÿêèìè êðîâ ðóõàєòüñÿ âіä ñåðöÿ äî îðãàíіâ. Êàïіëÿðè – íàéäðіáíіøі ñóäèíè ìіæ àðòåðіÿìè і âåíàìè, çäіéñíþþòü îáìіí ðå÷îâèí ìіæ êðîâ’þ і êëіòèíàìè.
Âåíè – ñóäèíè, ÿêèìè êðîâ ïîâåðòàєòüñÿ âіä îðãàíіâ äî
ñåðöÿ.
Ó âåëèêîìó êîëі êðîâîîáіãó êðîâ ðóõàєòüñÿ âіä ëіâîãî
øëóíî÷êà ÷åðåç àðòåðії, êàïіëÿðè, âåíè âñіõ îðãàíіâ òіëà
äî ïðàâîãî ïåðåäñåðäÿ (ìàë. 204). Êðîâ ðîçíîñèòü êèñåíü і
ïîæèâíі ðå÷îâèíè äî êëіòèí і çàáèðàє âіä íèõ âóãëåêèñëèé
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ãàç і ïðîäóêòè îáìіíó, òîìó àðòåðіàëüíà êðîâ ïåðåòâîðþєòüñÿ ó
âåíîçíó.
Ó ìàëîìó êîëі êðîâîîáіãó
êðîâ ðóõàєòüñÿ âіä ïðàâîãî øëóíî÷êà ÷åðåç ëåãåíі äî ëіâîãî ïåðåäñåðäÿ. Çàâäÿêè öüîìó êîëó
êðîâîîáіãó âåíîçíà êðîâ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà àðòåðіàëüíó, àäæå â
ëåãåíÿõ êèñåíü ïåðåìіùóєòüñÿ â
êðîâ, à âóãëåêèñëèé ãàç іç êðîâі –
ó ëåãåíі.
Êîëà êðîâîîáіãó – äâі
îñíîâíі
ñèñòåìè
ñóäèí,
ÿêèìè ïîñòіéíî ðóõàєòüñÿ
êðîâ ÷åðåç óñі îðãàíè, âèêîíóþ÷è âàæëèâі ôóíêöії â
íàøîìó îðãàíіçìі.

судини
малого
кола
кровообігу
у
серце

судини
великого
кола кровообігу

Під час фізичних навантажень
збільшується частота серцевих
Ìàë. 204. Êðîâîíîñíà
скорочень, оскільки органам поñèñòåìà ëþäèíè
трібне посилене постачання крові. У
людей, які тренуються регулярно, при цьому збільшується не стільки
частота, скільки сила скорочень серця. Оскільки в активної людини
серце має товстіші м’язові стінки і збільшений об’єм камер, воно викидає набагато більше крові, ніж у людей, які мало рухаються. Отже, фізична активність (праця, фізичні вправи) поліпшують роботу серця.
Як фізичне навантаження впливає на роботу серця.
Тобі знадобиться: годинник із секундною
стрілкою або секундомір на смартфоні.
Що треба робити:
1. Виміряй свій пульс у стані спокою і запиши
результат у таблицю.
Пульс
с – це коливальний рух еластичних стінок
артерій унаслідок скорочень серця. Для вимірювання пульсу поверни одну руку долонею догори.
Поклади 2-3 пальці другої руки з внутрішньої стоÌàë. 205. ßê
рони біля основи великого пальця, як показано на âèìіðÿòè ïóëüñ
малюнку 205, і злегка натисни, коли відчуєш пульсацію. Полічи кількість ударів протягом 30 секунд і помнож на два, щоб
отримати значення частоти пульсу (скорочень серця) за хвилину.
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2. Виконай 15 присідань. Виміряй частоту пульсу відразу після фізичного навантаження і через 1, 2, 5, 10 хвилин.
3. Проаналізуй отримані результати і дай відповіді на запитання.
Чи зростає частота пульсу одразу після навантаження і у скільки
разів, порівняно із його значенням у стані спокою?
За який час після навантаження частота серцевих скорочень знижується до значення у стані спокою?
Серце людини працює без відпочинку, скорочуючись в середньому 70 разів за хвилину і викидаючи в судини близько 150 мл
крові. А це близько 2,3 млрд разів скорочень і понад 150 млн літрів крові за 60 років життя людини.
Маса серця дорослої людини – приблизно від 220 до 300 г.
Тільки уявіть, як швидко рухається кров: час, за який вона проходить
малим колом кровообігу, становить 4–4,5 с, а великим колом – 20–23 с.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Êðîâ âèêîíóє áàãàòî âàæëèâèõ ôóíêöіé ó íàøîìó îðãàíіçìі: òðàíñïîðòóє êèñåíü, âóãëåêèñëèé ãàç, ïîæèâíі ðå÷îâèíè, çàáåçïå÷óє çàõèñò âіä іíôåêöіé òîùî.
Êðîâ ñêëàäàєòüñÿ ç ïëàçìè і êëіòèí êðîâі (åðèòðîöèòіâ, ëåéêîöèòіâ і òðîìáîöèòіâ).
Êðîâîíîñíà ñèñòåìà ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ іç ñåðöÿ і ñóäèí (àðòåðіé, âåí і êàïіëÿðіâ).
Êðîâ â îðãàíіçìі ëþäèíè ðóõàєòüñÿ äâîìà êîëàìè êðîâîîáіãó.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Як називають клітини крові і які вони виконують функції?
2. Як називають судини, що повертають кров до серця у великому
колі?
3. Як називають коло кровообігу, в якому кров розносить кисень і
поживні речовини до клітин, а забирає продукти обміну?
4. Як називають коло кровообігу, в якому кров насичується киснем
в легенях?
5. Як називають найбільшу судину, що несе артеріальну кров у великому колі?
6. Назви приклад органів тіла людини, яким серце
постачає артеріальну кров.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Перевір себе – склади пазл «Будова серця».
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Пазл «Будова
серця» 

ЗАХИСТ НАШОГО
ТІЛА ЗЗОВНІ І
ВСЕРЕДИНІ
«Імунітет – це результат злагодженоїї роботи
б
імунної
і
ї системи,
величезної корпорації, в якій є кілька головних офісів, безліч відділів,
мережа тренінгових центрів, поліція та спецназ.»
Дарія Прокопик, біологиня, наукова блогерка

1. Ùî òàêå іìóíіòåò òà ÿêі є ðіâíі çàõèñòó îðãàíіçìó.
Іìóíіòåò – çäàòíіñòü íàøîãî îðãàíіçìó ïðîòèñòîÿòè äії íåáåçïå÷íèõ ôàêòîðіâ: çîâíіøíіõ (òàêèõ ÿê áàêòåðії, âіðóñè),
ÿêі ìîæóòü ñïðè÷èíÿòè çàõâîðþâàííÿ, à òàêîæ âíóòðіøíіõ
(íàïðèêëàä, êëіòèíè ç íåãàòèâíèìè çìіíàìè, çîêðåìà,
ðàêîâі).
Іìóíіòåò çàáåçïå÷óєòüñÿ êіëüêîìà ðіâíÿìè çàõèñòó. Ïåðøèé – öå íåïîøêîäæåíі øêіðà і âíóòðіøíі îáîëîíêè îðãàíіâ äèõàííÿ, òðàâíîї ñèñòåìè, ñòіíîê ñóäèí. Äðóãèé ðіâåíü –
öå ðå÷îâèíè, ÿêі ðóéíóþòü «÷óæèíöіâ», ùî ïîòðàïèëè â
íàø îðãàíіçì, íàïðèêëàä, ëіçîöèì ñëèíè ÷è ñëіç. Òðåòіé
ðіâåíü çàõèñòó – öå ïðîôåñіéíі êëіòèíè, íàïðèêëàä ïåâíі
òèïè ëåéêîöèòіâ.
Íîñîâà ïîðîæíèíà, òðàõåÿ, áðîíõè: ñëèç çàòðèìóє, îáâîëіêàþ÷è, ìіêðîîðãàíіçìè, ïèë, ó íüîìó є ðå÷îâèíà ëіçîöèì, ùî âáèâàє áàêòåðії, à âіéêè íà âíóòðіøíіé ïîâåðõíі
âèâîäÿòü óñå öå íàçîâíі.
Ó ðîòîâіé ïîðîæíèíі ó ñëèíі є ðå÷îâèíà ëіçîöèì, ÿêèé
âáèâàє áàêòåðії.
Ó øëóíêó âèäіëÿєòüñÿ êèñëîòà, ÿêà çíåøêîäæóє áàãàòî
áàêòåðіé.
Ó êèøêіâíèêó íàøі äðóçі-ñïіâæèòåëі áàêòåðії íå äàþòü
ïîñåëèòèñÿ ó òіëі õâîðîáîòâîðíèì ìіêðîîðãàíіçìàì.
Áàð’єðîì äëÿ ïðîíèêíåííÿ ìіêðîîðãàíіçìіâ òà çàõèñòîì
âіä âïëèâó íåñïðèÿòëèâèõ ÷èííèêіâ íà ïåðøіé ëіíії áîðîòüáè çà çäîðîâ’ÿ є øêіðà. Öåé íàéáіëüøèé îðãàí íàøîãî
òіëà ïëîùåþ áëèçüêî 2 ì2, ìàє òàêîæ áàãàòî іíøèõ ôóíêöіé
(ìàë. 206).
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епідерміс
дерма –
власне
шкіра

кровоносні
судини
лімфатичніі
судини
нерви
рецептор

Шкіра 

підшкірна
жирова
клітковина
потова волосяна
залоза сумка

ссальна
залоза

Ìàë. 206. Áóäîâà øêіðè

2. ßê ïîáóäîâàíà іìóííà ñèñòåìà ëþäèíè. Іìóííà ñèñòåìà ñêëàäàєòüñÿ ç îðãàíіâ, ñóäèí і êëіòèí, ÿêі ðîçêèäàíі
ïî âñüîìó îðãàíіçìó (ìàë. 207). Â îðãàíàõ óòâîðþþòüñÿ,
«íàâ÷àþòüñÿ», «òðåíóþòüñÿ» і çáåðіãàþòüñÿ êëіòèíè іìóííîãî çàõèñòó, íàïðèêëàä, ðіçíі òèïè ëåéêîöèòіâ.
Подивись відео як працює імунна сисІмунна
тема.
система 

3. ßêі є âèäè іìóíіòåòó. Çàëåæíî âіä òîãî, ÿêèé ç êîìïîíåíòіâ çàõèñòó áåðå ó÷àñòü ó áîðîòüáі іç ÷óæîðіäíèìè
÷èííèêàìè, à òàêîæ ÷è ìè íàðîäæóєìîñü іç öèì іìóíіòåòîì, ÷è îòðèìóєìî éîãî â ïðîöåñі æèòòÿ, ñïðàöüîâóþòü
ðіçíі òèïè іìóíіòåòó (ìàë. 208).
Âðîäæåíèé іìóíіòåò çàõèùàє íàñ ç íàðîäæåííÿ. Ìè ÿê
Аденоїд
ди
ëþäè íå õâîðієìî áàãàòüìà çàТи
имус
õâîðþâàííÿìè òâàðèí, íàïðèКісткковий
êëàä, ÷óìêîþ ñîáàê. Ìè òàêîæ Лімфаатичніі
моззок
ìîæåìî îòðèìàòè â ïîäàðóíîê
вуззли
Сел
ле(íàáóòè) ãîòîâі àíòèòіëà âіä Кишкківникк
зінка
ìàìè àáî ó ñêëàäі ëіêóâàëüíîї
Лімф
фаАпен
ндикс
с
ñèðîâàòêè ÿê ïîðÿòóíîê ïðè
т чні
ти
ч
âàæêіé õâîðîáі (íàáóòèé ïàñèâвузли
íèé).
Ìàë. 207. Îðãàíè іìóííîї
Íàáóòèé àêòèâíèé іìóíіñèñòåìè ëþäèíè
òåò – öå âæå íàøå æèòòєâå
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«працюють» клітини
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клітинний

гуморальний
ІМУНІТЕТ

вроджений

набутий
пасивний

активний

Ìàë. 208. Âèäè іìóíіòåòó

íàäáàííÿ àêòèâíèìè äіÿìè іìóííîї ñèñòåìè àáî êîëè ìè
õâîðієìî, àáî íà ââåäåííÿ âàêöèíè. Êëіòèíè іìóííîãî çàõèñòó âèêîðèñòîâóþòü ó öіé áîðîòüáі ðіçíі çàñîáè: àáî êîíòàêòóþòü іç ÷óæèíöåì, ðóéíóþ÷è éîãî ÷è ïîãëèíàþ÷è (ó
òàêîìó ðàçі – öå êëіòèííèé іìóíіòåò), àáî óòâîðþþ÷è і
âèäіëÿþ÷è îñîáëèâі áіëêè – àíòèòіëà (ãóìîðàëüíèé іìóíіòåò, âіä ãóìîð – ðіäèíà, áî àíòèòіëà âèäіëÿþòüñÿ â êðîâ,
ÿêà є ðіäêîþ).
4. Ùî ìіñòÿòü âàêöèíè? ßê âîíè «ïðàöþþòü» â íàøîìó
îðãàíіçìі? ßêà êîðèñòü âàêöèí?
Подивись відео і отримаєш відповіді на Що таке
вакцини 
ці важливі питання.

Âіäîìèé іìóíîëîã Äåíіåë Ì. Äåâіñ ó êíèçі «Äèâî-іìóíіòåò» íàçèâàє іìóííó ñèñòåìó – ïðèãîëîìøëèâî êðàñèâèì і
äîñêîíàëèì îêðåìèì âñåñâіòîì ó ìåæàõ íàøîãî îðãàíіçìó
òà çâåðòàє óâàãó, ùî âîíà є íàáàãàòî ïîòóæíіøîþ çà áóäüÿêі âèíàéäåíі ëіêè. Òîæ íàøå çàâäàííÿ – çáåðåãòè ïðèðîäíі
çàõèñíі ñèëè і çìіöíþâàòè їõ.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Іìóíіòåò – çäàòíіñòü íàøîãî îðãàíіçìó ïðîòèñòîÿòè äії
íåáåçïå÷íèõ ÷èííèêіâ: çîâíіøíіõ (òàêèõ ÿê áàêòåðії, âіðóñè), ÿêі ìîæóòü ñïðè÷èíÿòè çàõâîðþâàííÿ, à òàêîæ âíóòðіøíіõ (íàïðèêëàä, êëіòèíè ç íåãàòèâíèìè çìіíàìè, çîêðåìà, ðàêîâі). Іìóíіòåò çàáåçïå÷óєòüñÿ äåêіëüêîìà ðіâíÿìè
çàõèñòó.
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Іìóííà ñèñòåìà ñêëàäàєòüñÿ ç îðãàíіâ, ñóäèí і êëіòèí,
ÿêі ðîçêèäàíі ïî âñüîìó îðãàíіçìó. Â îðãàíàõ óòâîðþþòüñÿ,
«íàâ÷àþòüñÿ», «òðåíóþòüñÿ» і çáåðіãàþòüñÿ êëіòèíè іìóííîãî çàõèñòó, íàïðèêëàä, ðіçíі òèïè ëåéêîöèòіâ.
Ó ïðîöåñі æèòòÿ ëþäèíè ñïðàöüîâóþòü ðіçíі òèïè
іìóíіòåòó: âðîäæåíèé, íàáóòèé, àêòèâíèé, ïàñèâíèé, êëіòèííèé, ãóìîðàëüíèé.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Які зміни у ситуаціях, зображених на світлинах (мал. 209), відбуваються зі шкірою, пов’язані з її функціями та будовою (скористайся підказками у переглянутому відео про шкіру)?

Ìàë. 209
2. Оберіть одне з наведених питань про догляд і здоров’я шкіри.
Знайдіть інформацію, запитайте в батьків або рідних людей. Створіть
цікавий буклет з малюнками, світлинами та фактами, щоб ваші однокласники/однокласниці отримали максимальну інформацію по питанню,
що ви досліджували.
Як пов’язані спосіб життя і здоров’я шкіри?
Для чого використовують косметичні засоби та як їх обирати?
Які гігієнічні правила догляду за шкірою?
3. Напиши перелік корисних звичок для збереження своєї імунної
системи, використавши малюнки-підказки.

1
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ЯК ВИДІЛЯЮТЬСЯ
НЕПОТРІБНІ
РЕЧОВИНИ
З ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
Людина є здоровою лише тоді, коли є здоровими її нирки…
Твердження стародавніх грецьких медиків

1. ßêі îðãàíè âèäіëÿþòü øêіäëèâі ðå÷îâèíè ç íàøîãî
îðãàíіçìó. Ìè âäèõàєìî ïîâіòðÿ, їìî êіëüêà ðàçіâ íà äåíü.
Òàê íàø îðãàíіçì îòðèìóє êèñåíü і ïîæèâíі ðå÷îâèíè, ÿêі
êðîâ òðàíñïîðòóє äî êëіòèí, ùîá âîíè ìîãëè âèêîíóâàòè
ñâîї ôóíêöії, à ìè – ÷èòàòè, ñìіÿòèñÿ, áіãàòè, íàâ÷àòèñÿ,
äðóæèòè і áàãàòî іíøîãî, ñëîâîì – æèòè. Ó êëіòèíàõ ïðè
öüîìó óòâîðþþòüñÿ ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí – ñïîëóêè,
ÿêі íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі àáî øêіäëèâі. Öі ðå÷îâèíè
çàáèðàє âіä êîæíîї íàøîї êëіòèíè êðîâ, àëå âîíà æ íå
ñìіòòєçâàëèùå. Òè âæå çíàєø, ùî â íåї є іíøі âàæëèâі
ôóíêöії. І òóò íà äîïîìîãó ïðèõîäÿòü íàøі îðãàíè, ÷åðåç
ÿêі öі ðå÷îâèíè âèäіëÿþòüñÿ íàçîâíі (ìàë. 210). Áåç öüîãî
íàø îðãàíіçì îïèíèâñÿ á ó êðèòè÷íіé ñèòóàöії – çàõâîðіâ
і íå ìіã іñíóâàòè.

легені
вуглекислий газ
і леткі речовини

шкіра
піт
нирки
сеча

товста кишка
кал

печінка
шкідливі речовини
із жовчю

Ìàë. 210. Îðãàíè, ÿêі âèäіëÿþòü íåïîòðіáíі і øêіäëèâі
ðå÷îâèíè ç îðãàíіçìó ëþäèíè
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2. Ùî òàêå âèäіëåííÿ і ÿêà áóäîâà
âèäіëüíîї ñèñòåìè ëþäèíè. Âèäіëåííÿ – нирки
äóæå âàæëèâèé ïðîöåñ äëÿ îðãàíіçìó.
Çàâäÿêè éîìó âèäàëÿþòüñÿ ïðîäóêòè
сечоîáìіíó
ðå÷îâèí,
çíåøêîäæóþòüñÿ
води
îòðóéíі ðå÷îâèíè, à òàêîæ ïіäòðèìóєòüñÿ ñòàáіëüíèé ñêëàä âíóòðіøíüîãî
сечовий
міхур
ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó. Íåïðèєìíèõ íåñïîäіâàíîê, ðіçêèõ çìіí, çàñìі÷åííÿ
сечівник
íіõòî íå ëþáèòü, íàøå òіëî ó öüîìó íå
âèíÿòîê. Íàéáіëüøà ÷àñòèíà ïðîäóêòіâ Ìàë. 211. Áóäîâà
îáìіíó âèäàëÿєòüñÿ çàâäÿêè ñå÷îâèäіëüñå÷îâèäіëüíîї
ñèñòåìè
ëþäèíè
íіé ñèñòåìі, äî ñêëàäó ÿêîї âõîäÿòü
íèðêè, ñå÷îâîäè, ñå÷îâèé ìіõóð і ñå÷іâíèê (ìàë. 211).
Íèðêè – öå ãîëîâíі ïàðíі îðãàíè âèäіëüíîї ñèñòåìè ëþäèíè, ùî ðîçòàøîâàíі ïî îáèäâà áîêè âіä õðåáòà. Ó êîæíîї
ëþäèíè є äâі íèðêè.
Подивись відео за QR-кодом. Із чим по- Нирки та їхні
функції 
рівняли нирки у цьому відео.

Ó íèðêàõ âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ ôіëüòðàöії êðîâі. Çàâäÿêè öüîìó ç íåї çàáèðàþòüñÿ
øêіäëèâі і íåïîòðіáíі ðå÷îâèíè, ÿêі ó
ñêëàäі ñå÷і ïîòðàïëÿþòü ó ñå÷îâèé ìіõóð,
çâіäêè çãîäîì âèäіëÿþòüñÿ íàçîâíі. Î÷èùåíà êðîâ çíîâó ïîòðàïëÿє â êðîâîíîñíó
ñèñòåìó.

кров

сеча

Проведи дослідження, що демонструє процес фільтрації крові нирками (мал. 212).
Тобі знадобиться: два прозорих пластикових стакани (0,5 л), три одноразові
фільтри для кави, вода, пісок, камінці різного розміру (дрібний гравій), кукурудзяний
крохмаль, йод.
Що треба робити:
1. Приготуй у першому пластиковому
стакані суміш: налий пів стакана води, додай дві чайні ложки дрібного гравію, одну
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Ìàë. 212.
Ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñó
ôіëüòðàöії íèðêàìè

чайну ложку піску, половину ложки кукурудзяного крохмалю та кілька
крапель йоду так, щоб вода забарвилась в синій колір.
2. Помісти три фільтри для кави один в інший і зафіксуй на верхньому краї другого пластикового стакана.
3. Акуратно перелий суміш з першого стакана, помішуючи ложкою,
щоб на дні не залишалось гравію чи піску.
4. Якого кольору стала рідина у другому стакані, куди ти перелив
суміш (профільтрував)? Як ти думаєш чому?
5. Як це дослідження допомогло тобі зрозуміти роботу нирок?
Протягом доби нирками фільтрується близько 1700 л крові. За
цей час кров організму очищається від продуктів обміну близько
300 разів. Загальна довжина кровоносних капілярів в цьому органі становить 25 км.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ó êëіòèíàõ óòâîðþþòüñÿ ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí –
ñïîëóêè, ÿêі íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі àáî øêіäëèâі. Öі
ðå÷îâèíè çàáèðàє âіä êîæíîї íàøîї êëіòèíè êðîâ. Âîíè âèäіëÿþòüñÿ íàçîâíі çàâäÿêè òàêèì îðãàíàì, ÿê ëåãåíі, øêіðà,
òîâñòà êèøêà, ïå÷іíêà, íèðêè.
Âèäіëåííÿ – äóæå âàæëèâèé ïðîöåñ äëÿ îðãàíіçìó, çàâäÿêè éîìó âèäàëÿþòüñÿ ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí, çíåøêîäæóþòüñÿ îòðóéíі ðå÷îâèíè, à òàêîæ ïіäòðèìóєòüñÿ ñòàáіëüíèé ñêëàä âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó.
Íàéáіëüøà ÷àñòèíà ïðîäóêòіâ îáìіíó âèäàëÿєòüñÿ çàâäÿêè ñå÷îâèäіëüíіé ñèñòåìі, äî ñêëàäó ÿêîї âõîäÿòü íèðêè,
ñå÷îâîäè, ñå÷îâèé ìіõóð і ñå÷іâíèê.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Жільбер Дерей – французький професор, що очолює відділення нефрології (до речі, дізнайся, що в ньому лікують?) у госпіталі Пітьє-Сальпетрієр у Парижі, у книзі «Нирка – супергерой» описує історію нирки:
«…я – скромна нирка завдовжки 11 сантиметрів та вагою 150 грамів. Я
маловідома та зневажена, бо знають мене лише як ту, що виробляє
сечу в людському організмі. Тоді як мої друзі – мозок і серце – вважаються «шляхетними», мене називають «підковкою», «квасолиною», а в
кращому разі «бобом». Століттями мене пригнічує така недооцінена репутація. Настав час урятувати мою честь і нарешті дізнатися правду».
Віднови репутацію нирки: узагальни все, що дізнався/-лася на уроці
та напиши чому наші нирки насправді супергерої.
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ХТО КЕРУЄ
ПРОЦЕСАМИ
В НАШОМУ ТІЛІ
«Мозок – найбільш дивовижний, складний і загадковий орган,
який ми знаємо». Мейт-Брітт Мозер, норвезька професорка неврології,
лауреатка Нобелівської премії з фізіології та медицини.
І справді, нервова система керує та координує роботу різних органів організму людини.

1. ßê îðãàíіçîâàíà íåðâîâà ñèñòåìà âіä íåéðîíіâ äî îðãàíіâ. Âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç ãîëîâíîãî ìîçêó, ñïèííîãî ìîçêó
і íåðâіâ. Ó ëþäèíè є 12 ïàð íåðâіâ, ùî âіäõîäÿòü âіä ãîëîâíîãî ìîçêó, і 31 ïàðà ñïèííîìîçêîâèõ íåðâіâ (ìàë. 213).
Îñíîâíèìè êëіòèíàìè íåðâîâîї ñèñòåìè є íåéðîíè, ÿêі
ñïðèéìàþòü, îáðîáëÿþòü іíôîðìàöіþ
é ïåðåäàþòü її äàëі ó âèãëÿäі åëåêголов
вний
òðè÷íîãî àáî õіìі÷íîãî ñèãíàëó (ìàë.
моззок
214). Íåéðîíè ÿê êëіòèíè ìàþòü
ÿäðî òà іíøі îðãàíåëè, à òàêîæ êîспинн
ний
ðîòøі âіäðîñòêè – äåíäðèòè, і
мозок
äîâøі – àêñîíè.
нерв
ви

тіло нейрона
не

аксон
дендрити

Ìàë. 214. Áóäîâà íåéðîíà
У головному мозку людини – близько
86 000 000 000 нейронів. Разом вони
Ìàë. 213. Áóäîâà
здатні виробити достатньо енергії,
íåðâîâîї ñèñòåìè
щоб засвітити лампочку1.
ëþäèíè
У 20-річної людини – близько 176 000 км
аксонів у мозку. Цього достатньо, щоб обгорнути екватор Землі 4,5 рази
(52 Brain Facts).
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2. Ùî òàêå ðåôëåêñè і ÿêі âîíè ó ëþäèíè. Ó íåðâîâіé
ñèñòåìі іíôîðìàöіÿ ïåðåäàєòüñÿ ñâîєðіäíîþ ìåðåæåþ íåéðîíіâ, ó ÿêіé âîíè âèêîíóþòü ðіçíі ôóíêöії. Îäíі íåéðîíè – ÷óòëèâі, ñïðèéìàþòü çîâíіøíі é âíóòðіøíі
âïëèâè. Іíøі, âñòàâíі, ïåðåäàþòü іíôîðìàöіþ âіä îäíîãî
íåéðîíà äî іíøîãî. Òðåòÿ
ãðóïà – ðóõîâі íåéðîíè, ïåðå- вставний чутливий
укол
нейрон
äàþòü äî îðãàíіâ êîìàíäè äëÿ нейрон
їõíüîї äії. Äëÿ ñïðèéìàííÿ
âïëèâіâ íà îðãàíіçì, їõíüîãî
àíàëіçó òà âèðîáëåííÿ âіäïîâіäі
äëÿ ðîáî÷èõ îðãàíіâ óòâîðþєòüñÿ ëàíöþã íåéðîíіâ ðіçíèõ
òèïіâ, ÿêèé íàçèâàþòü ðåôëåê- руховий
м’яз
(робочий
òîðíîþ äóãîþ (ìàë. 215). À ðå- нейрон
орган)
àêöії îðãàíіçìó íà ðіçíі âïëèâè
Ìàë. 215. Ñõåìà
çà ó÷àñòþ íåðâîâîї ñèñòåìè íàðåôëåêòîðíîї
äóãè
çèâàþòü ðåôëåêñàìè.

?

Як ви думаєте, яку команду отримав м’яз від нервової системи у
зображеній ситуації?

Ìè íàðîäæóєìîñü ç òàêèìè ðåôëåêñàìè, ÿê, íàïðèêëàä,
ìîðãàííÿ, ÷õàííÿ, êàøåëü, ïîâåðòàííÿ ãîëîâè íà ñòóêіò
òîùî. Äëÿ ÷îãî ëþäèíà ìîðãàє 11–12 òèñÿ÷ ðàçіâ íà äåíü?
Öå ðåôëåêñ, çàâäÿêè ÿêîìó îêî ðåãóëÿðíî îìèâàєòüñÿ ñëüîçîþ і çâîëîæóєòüñÿ. ×õàííÿ, êàøåëü – òàêîæ çàõèñíі ðåôëåêñè, ÿêі ñïðàöüîâóþòü, ùîá âèäàëèòè ç äèõàëüíèõ øëÿõіâ ÷àñòèíêè ïîðîõó, ñëèçó òîùî. Âіäñìèêóâàííÿ ðóêè âіä
ãàðÿ÷îãî ÷è ãîñòðîãî ïðåäìåòà – çíîâó æ òàêè íàø çàõèñò.
Ñòóêíóëè äâåðі – і ìè îäðàçó ïîâåðíóëè ãîëîâó. Öå òåæ
ðåôëåêñ, àëå îðієíòóâàëüíèé. Є ðåôëåêñè, çàâäÿêè ÿêèì
íàøі ñèñòåìè îðãàíіâ ìîæóòü íîðìàëüíî ïðàöþâàòè, íàïðèêëàä, âèäіëåííÿ ñëèíè, êîëè êóñî÷îê їæі ïîòðàïëÿє â ðîò.
Є é òàêі ðåôëåêñè, ùî óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñі æèòòÿ. Íàïðèêëàä, ÿêùî їñòè â îäèí і òîé ñàìèé ÷àñ, òî çãîäîì ó öіé
ãîäèíі ëþäèíà âіä÷óâàòèìå ãîëîä. І ÿêùî äîòðèìóâàòèñü ðåæèìó їæі, òî îðãàíіçì äîáðå ïіäãîòóєòüñÿ äî ÿêіñíîãî òðàâëåííÿ. Íå âèïàäêîâî ïðîäóêòèâíіøîþ є òà ëþäèíà, ÿêà äîòðèìóєòüñÿ ðîçïîðÿäêó äíÿ, íàâ÷àííÿ ÷è ïðàöі.
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Скільки часу потрібно нервовій системі на сприймання різних
впливів на організм і формування відповіді? На наше щастя, вона
працює надзвичайно швидко. Наприклад, час відповіді на дотик – лише 90 мілісекунд, а на звук і світло – 120 і 150 мілісекунд.
Цікаво, що час рухової реакції тренованого плавця (наприклад, у момент старту) – у середньому 230 мілісекунд, а у тих, хто не займається
спортом, – 350 мілісекунд.

Äіÿëüíіñòþ іíøèõ âіääіëіâ ãîëîâíîãî ìîçêó і ñïèííèì
ìîçêîì êåðóє êіíöåâèé, àáî âåëèêèé, ìîçîê (80 % ìàñè íàøîãî ìîçêó), ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç ïðàâîї і ëіâîї ïіâêóëü. Âîíè
âêðèòі êîðîþ, ùî óòâîðþє ÷èñëåííі çàãëèáëåííÿ – áîðîçíè
é ïіäâèùåííÿ – çâèâèíè òà ñêëàäàєòüñÿ àæ іç øåñòè øàðіâ
íåéðîíіâ. Íàéãëèáøі áîðîçíè äіëÿòü ïіâêóëі íà ÷àñòêè
(ìàë. 216). Ó íèõ є äіëÿíêè, êîæíà ç ÿêèõ âèêîíóє ñâîї
ôóíêöії (ìàë. 217). Ñàìå êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü íàëåæèòü
êåðóþ÷à ðîëü ó ïðîöåñàõ íàâ÷àííÿ, ïàì’ÿòі, ìèñëåííÿ,
ñïðèéíÿòòі ñâіòó, ôîðìóâàííі ïîâåäіíêè ëþäèíè.
тім’яна

потилична

лобова

скронева

Ìàë. 216. ×àñòêè
ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó

?

поведінка,
інтелект,
лект,
моти
ивація

рухи тіла

орієнтація в
о
просторі,
с
сприйняття
кольорів

мова
а
смак

шкірно-м’язова
чу
чутливість

слух

зір

Ìàë. 217. Ôóíêöії äіëÿíîê êîðè
ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó

Подивись відео за QR-кодом про го- Що робить
ловний мозок і назви функції його від- наш мозок 
ділів

Створюємо модель мозку.
У кожної людини поверхня півкуль – неповторна завдяки великій
кількості різної форми борозен і звивин. Створи з пластиліну модель свого унікального мозку та підпиши його частини.
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Тобі знадобиться: пластилін різного кольору, картон.
Що треба робити:
1. Розглянь уважно малюнки головного
мозку.
2. Обери для відділів мозку і часток великих півкуль на свій смак різні кольори пластиліну.
3. На картоні крок за кроком створюй модель головного мозку (мал. 218).
4. Підпиши на картоні назви відділів і часток великих півкуль. Також напиши хто є автором моделі.

Ìîäåëü
ãîëîâíîãî ìîçêó
ç ïëàñòèëіíó

Ìàë. 218. Ïîåòàïíå âèêîíàííÿ ìîäåëі ãîëîâíîãî ìîçêó
Якщо ти надто захоплюєшся комп’ютерними іграми, затрачаючи
на це багато часу, то чудові нейронні зв’язки матиме тільки група
нейронів, що спеціалізується на іграх. Інші ж групи нейронів у корі
великих півкуль, які мало працюють, не допомагаючи тобі, наприклад,
читати, запам’ятовувати, малювати, виконувати фізичні вправи тощо,
не зможуть утворити достатньої кількості нейронних зв’язків для успішного виконання своїх функцій. Пам’ятай, як сказала докторка медичних
наук, неврологиня Кайя Норденген: «твій мозок – суперзірка, використовуй його на повну!». Тренуй і розвивай різні групи нейронів.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Îñíîâíèìè êëіòèíàìè íåðâîâîї ñèñòåìè є íåéðîíè,
ÿêі ñïðèéìàþòü, îáðîáëÿþòü іíôîðìàöіþ é ïåðåäàþòü її
äàëі ó âèãëÿäі åëåêòðè÷íîãî àáî õіìі÷íîãî ñèãíàëó.
Íåðâîâà ñèñòåìà êåðóє òà êîîðäèíóє ðîáîòó ðіçíèõ îðãàíіâ îðãàíіçìó ëþäèíè. Âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç ãîëîâíîãî
ìîçêó, ñïèííîãî ìîçêó і íåðâіâ.
Ðåàêöії îðãàíіçìó íà ðіçíі âïëèâè çà ó÷àñòþ íåðâîâîї
ñèñòåìè íàçèâàþòü ðåôëåêñàìè.
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Ìè íàðîäæóєìîñü ç òàêèìè ðåôëåêñàìè ÿê ìîðãàííÿ,
÷õàííÿ, êàøåëü, ïîâåðòàííÿ ãîëîâè íà ñòóêіò, âèäіëåííÿ
ñëèíè íà їæó. Є і òàêі ðåôëåêñè, ÿêі óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñі
æèòòÿ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Як називають основні клітини нервової системи? Яка їхня будова?
2. Із чого побудована нервова система людини?
3. Визнач про спинний чи головний мозок
йдеться у твердженнях:
Як зберегти
має вигляд довгої трубки;
нервову систему
має дві півкулі, вкриті корою;
здоровою 
розташований у каналі хребта;
захищений черепом;
його маса в середньому 35 г;
має вигляд довгої трубки;
має дві півкулі, вкриті корою;
його маса в середньому 1300 г.
4. Прочитай статтю за QR-кодом, як зберегти нервову систему здоровою. Випиши ті поради, які тобі
найбільше сподобались.
5. Подивись за QR-кодом відео про корисну гімнастику для мозку. Виконуй вправи регулярно кілька Гімнастика
для мозку 
днів і напиши як почуваєшся.
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Якщо хочеш ще більше візуалізувати, який вигляд має твій мозок, – зроби його паперову модель.
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ЯК ПРАЦЮЮТЬ
ОРГАНИ ЧУТТЯ
Щастя кожен розуміє по-своєму, але загалом – це здоров’я,
д
’ це можливість кожного ранку бачити сонце, чути спів пташок, вміння робити добро... N.N

1. Íà ÿêі ñèãíàëè çîâíіøíüîãî і âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà ðåàãóє íàø îðãàíіçì. Íàø îðãàíіçì ïîñòіéíî îòðèìóє іíôîðìàöіþ ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ó âèãëÿäі
ðіçíîìàíіòíèõ ñèãíàëіâ (їõ ùå íàçèâàþòü ïîäðàçíèêàìè),
òàêèõ ÿê çâóê, ñâіòëî, ðå÷îâèíè їæі òîùî. Їõ ïîòðіáíî ðîçïіçíàâàòè і âіäïîâіäíèì ÷èíîì ðåàãóâàòè, ùîá ïðèñòîñîâóâàòèñü і íîðìàëüíî ôóíêöіîíóâàòè. Íàïðèêëàä, íà âèñîêó
òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ âëіòêó і äóæå íèçüêó âçèìêó íàø
îðãàíіçì áóäå ðåàãóâàòè ïî-ðіçíîìó. À ùå є ñèãíàëè ç âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó, ÿêі ìîæóòü, íàïðèêëàä,
ïîâіäîìëÿòè ïðî ñïðàãó, âòîìó àáî æ ïðîáëåìè ç ÿêèìîñü
îðãàíîì (ÿê-îò, âèñîêà òåìïåðàòóðà íàøîãî òіëà àáî çóáíèé
áіëü). Ùîá ðîçïіçíàâàòè òàêі ðіçíîìàíіòíі ñèãíàëè â íàñ є
îðãàíè ÷óòòÿ.
2. Ñêіëüêè â íàñ âèäіâ ÷óòòÿ. Îðãàíè ÷óòòÿ – öå îðãàíè,
ÿêі ìіñòÿòü ðåöåïòîðè – çàêіí÷åííÿ ÷óòëèâèõ íåéðîíіâ àáî
ñïåöіàëüíі êëіòèíè, ùî ñïðèéìàþòü ñèãíàëè é óòâîðþþòü
íåðâîâі іìïóëüñè, ÿêі íàäõîäÿòü äî íåðâîâîї ñèñòåìè. Є
ï’ÿòü îñíîâíèõ îðãàíіâ ÷óòòÿ: çîðó (î÷і), ñëóõó (âóõà), ñìàêó
(ÿçèê), íþõó (íіñ), äîòèêó, òåìïåðàòóðè, áîëþ (øêіðà).
Êàæóòü, ùî æèòòÿ – öå âîіñòèíó äèâîâèæíà ñèìôîíіÿ
âіä÷óòòіâ. Ñêіëüêè æ â íàñ âèäіâ ÷óòòÿ
íàñïðàâäі? Äіçíàâàéñÿ ç ñòàòòі òà âі- Скільки в нас
видів чуття
äåî çà QR-êîäîì.
насправді 

3. ßê ïðàöþє îêî. Âіäîìî, ùî íàéáіëüøå іíôîðìàöії
ïðî ñâіò ìè îäåðæóєìî çà äîïîìîãîþ çîðó.
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Як працює око, читай і дивись відео за
QR-кодом.

Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 219. Âії (1),
áðîâè (2), ïîâіêè (3) çàõèùàþòü îêî
âіä ïèëó, ÿñêðàâèõ ïðîìåíіâ, âіòðó
òîùî. Çàáàðâëåííÿ ðàéäóæêè (5) âèçíà÷àє êîëіð î÷åé. Îòâіð ó ðàéäóæöі – çіíèöÿ (6) – ìîæå çìіíþâàòè äіàìåòð, ðåãóëþþ÷è ñêіëüêè
ñâіòëà íàäõîäèòü âñåðåäèíó îêà.
Ïðîçîðà ðîãіâêà (4) ðîçìіùåíà ñïåðåäó îêà, ÷åðåç íåї ïåðøó ïðîõîäèòü
ñâіòëî âñåðåäèíó îêà. Êðèøòàëèê
(7) ïîäіáíèé íà ìàëåíüêó ëіíçó. Ó
ñіòêіâöі (8) ðîçìіùåíі ðåöåïòîðè,
ùî ïåðåòâîðþþòü ñâіòëî íà íåðâîâèé іìïóëüñ, ÿêèé ïðîâîäèòü äî ãîëîâíîãî ìîçêó çîðîâèé íåðâ (9).

Як працює
око 

3

2

1
5

6
8

5
4
7
9

Ìàë. 219. Áóäîâà îêà
ëþäèíè

Як в оці утворюється зображення.
Тобі знадобиться: 3-кратна збільшувальна лупа (лінза), два аркуші цупкого
паперу розміром А5, ножиці, дво- або односторонній скотч, маркери або кольорові
олівці (коричневий, синій чи зелений кольори) для зафарбовування райдужної
Ìàë. 220. Ìîäåëü
оболонки ока.
ïåðåäíüîї ÷àñòèíè îêà
Що треба робити:
1. На першому аркуші приблизно по
центру
ру намалюй і виріж
р круглий
руу
отвір
р ((зіниця ока),
) діаметр
р якого дещо
менший за діаметр лупи. Його зручно вирізати, склавши листок пополам так, щоб лінія згину проходила через діаметр кола. Навколо отвору
зафарбуй маркером або кольоровим олівцем круг трохи більшого діаметра – це райдужна оболонка ока і намалюй схематичне зображення
розрізу ока (мал. 220).
2. Закріпи з іншої (чистої) сторони аркуша лінзу за допомогою двоабо одностороннього скотчу. Це буде аналог рогівки та кришталика ока.
Передня частина ока готова.
3. Другий аркуш буде виконувати роль сітківки.
4. Для отримання якіснішого зображення дослідження варто проводити у напівтемному приміщенні. Тримай у руках модель передньої частини ока так, щоб вона «дивилась» на освітлений об’єкт (вікно, уві-
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мкнена лампа, телевізор тощо). В іншій руці на певній відстані позаду
передньої частини ока тримай чистий аркуш – сітківку (мал. 221).
5. Проекспериментуй з підбором потрібної відстані між передньою (рогівка та
кришталик) і задньою (сітківка) частинами
ока, щоб навести різкість і отримати чітке
зображення. Тепер ти побачив/-ла як це
відбувається у твоїх очах. Попроси, щоб
сфотографували, або зняли на відео цю
частину твого дослідження.
6. Опиши, який вигляд має зображення,
Ìàë. 221. Óòâîðåííÿ
що ти отримав/-ла на «сітківці», порівняно з
çîáðàæåííÿ
реальним.

Ðåàëüíå çîáðàæåííÿ òîãî, ùî ìè áà÷èìî, ôîðìóєòüñÿ
îñòàòî÷íî â çîðîâèõ öåíòðàõ êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó.
3. ßê ïðàöþє âóõî. ßê ìè ÷óєìî çâóêè? Äëÿ öüîãî
çâóêîâі õâèëі ïðîõîäÿòü ó âóñі (ìàë. 222), ïåðåòâîðþþ÷èñü
íà íåðâîâèé іìïóëüñ, ÿêèé ñëóõîâèì íåðâîì ïðîõîäèòü äî
âіäïîâіäíîї çîíè êîðè.
Звукові хвилі
потрапляють у зовнішній
слуховий прохід
Коливання мембрани
завитки, у якій
є рецептори
вушна
раковина

Коливання
барабанної
перетинки

Коливання
слухових
кісточок

Проведення нервових
імпульсів по слуховому
нерву
слухові
кісточки

слухові
не
нерви

з ви
за
итка
зовнішній слуховий
прохід

барабанна
перетинка

Ìàë. 222. Áóäîâà âóõà
Прочитай за за QR-кодом інфор- Як зберегти
мацію, як зберегти здоровими здоровими органи
зору і слуху 
органи зору і слуху.
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4. ßê ëþäèíà ñïðèéìàє çàïàõè і ñìàê.
На колір і смак

товариш не всяк 

Прочитай статтю за QR-кодом,
щоб дізнатись скільки смаків розпізнає людина.
Подивись відео за QR-кодом про Нюх. Як людина
відчуває запах 
те, як людина відчуває запах.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ùîá ðîçïіçíàâàòè ðіçíîìàíіòíі ñèãíàëè ç íàâêîëèøíüîãî і âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà â íàñ є îðãàíè ÷óòòÿ. Є
ï’ÿòü îñíîâíèõ îðãàíіâ ÷óòòÿ: çîðó (î÷і), ñëóõó (âóõà), ñìàêó
(ÿçèê), íþõó (íіñ), äîòèêó, òåìïåðàòóðè, áîëþ (øêіðà).
Îðãàíè ÷óòòÿ – öå îðãàíè, ÿêі ìіñòÿòü ðåöåïòîðè – çàêіí÷åííÿ ÷óòëèâèõ íåéðîíіâ àáî ñïåöіàëüíі êëіòèíè, ùî
ñïðèéìàþòü ñèãíàëè é óòâîðþþòü íåðâîâі іìïóëüñè, ÿêі
íàäõîäÿòü äî íåðâîâîї ñèñòåìè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Яка будова ока людини? Які функції виконують різні частини ока?
2. Як проходить звукова хвиля у вусі людини?
3. Назви приклади продуктів харчування, які будуть викликати у нас
відчуття нижче перелічених смаків: солодкий, солоний, гіркий, умамі,
солоний, кислий.
4. Які правила зберегти здоров’я органів слуху і зору найбільше
тобі запам’ятались?
НАУКОВІ ЗАБАВИ
Щоб впізнати, чиє око зображено на малюнку 223, скористайся підказками.
1. Очі рака розташовані на рухомих стебельцях, завдяки чому вони
можуть висовуватись і повертатись у різні боки. Кожне око складається
приблизно з 3000 окремих очок. Такі очі називають фасетковими, а зір –
мозаїчним.
2. У кожної людини райдужка ока – неповторна. Тому її сканування
використовують для отримання доступу, наприклад, до банківських рахунків, дивлячись у камеру смартфона.
3. Слон – найбільша тварина суходолу, але очі у нього порівняно
маленькі, трохи більші, ніж очі дорослої людини.
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4. Собаки бачать світ у блідих синьо-фіолетових і жовто-зелених кольорах. Коли ми дивимося телевізор, 25 кадрів на секунду для нас зливаються в єдиний потік, а для собаки це дуже швидка зміна картинок.
Напевно, тому вони не люблять дивитися телевізор.
5. Око верблюда має три повіки: дві, з віями, захищають від піску, а
третя, дуже тонка (мигальна перетинка), працює як склоочисник, змиваючи з ока бруд.
6. У гігантського кальмара очі більші, ніж у всіх тварин, що будьколи жили на Землі: вони, наче величезна тарілка, сягають 40 см у діаметрі!
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
ДО РОЗДІЛУ 4.
Д
ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ
1. Віднеси зображені органи до відповідних систем органів
людини.

А травна

Б кровоносна

В видільна

Г дихальна

Д органи
чуття

2. Укажи орган травної системи, у якому завершується перетравлення їжі, а поживні речовини потрапляють в кров.
А шлунок
В тонкий кишківник
Д ротова порожнина
Б стравохід
Г товстий кишківник
3. Дихальна система забезпечує надходження в наш організм ... і
виділення з нього ... . Доповни речення правильним варіантом.
А кисню, поживних речовин
Г кисню, вуглекислого газу
Б води, вуглекислого газу
Д вуглеводів, жирів
В азоту, води
4. Скільки камер у нашому серці?
А одна
Б дві
В три
Г чотири

Д п’ять

5. Органи якої системи нашого організму забезпечують, завдяки рецепторам, отримання інформації з навколишнього світу та від інших
органів?
А травної Б дихальної В видільної Г імунної Д органи чуття
ПОМІРКУЄМО РАЗОМ
1. Якими рівнями захисту забезпечується імунітет нашого організму?
2. У якій системі органів людини важливі функції виконує мережа
нейронів? Що це за функції?
3. Склади в зошиті інтелект-карту «Взаємозв’язок систем
органів в організмі людини». Для цього під назвою кожної
системи органів коротко напиши як вона пов’язана з іншими
системами органів (як у прикладі для імунної системи за
QR-кодом).
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Розділ 5
ПІЗНАЄМО СЕБЕ І СВІТ

ЯКІ СЕКРЕТИ
ЗДОРОВ‛Я
Усі знають, що здоров’я – найбільший скарб
скарб, запорука успіху в усіх
починаннях і щасливого життя. Що швидше ти опануєш секрети
здоров’я, то краще. Бо якщо здоров’я не є твоїм пріоритетом сьогодні, то через деякий час твоя байдужість вдасться взнаки.

1. Ùî òàêå çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ. Ïî÷óâàòè ñåáå çäîðîâèì – öå íå ëèøå âіä÷óâàòè ôіçè÷íó ñèëó. Öå é ïîçèòèâíі åìîöії, ðàäіñòü ñïіëêóâàííÿ ç äðóçÿìè, áëèçüêèìè, ç
ïðèðîäîþ, íàñîëîäà âіä ïîäîðîæåé; ëåãêіñòü íàâ÷àííÿ ÷îãîñü íîâîãî, çäàòíіñòü çäіéñíèòè çàäóìàíå, äîñÿãíóòè ìåòè.

?

Як ти гадаєш, хто відповідальний за твоє здоров’я: батьки, лікарі,
друзі? Можливо, лише ти?

Çáåðåãòè і çìіöíèòè çäîðîâ’ÿ òè ìîæåø, äîòðèìóþ÷èñü
ïðàâèë çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ: ðàöіîíàëüíå õàð÷óâàííÿ,
äîòðèìàííÿ îñîáèñòîї ãіãієíè, ðåæèìó äíÿ і ñíó, ðóõîâîї
àêòèâíîñòі, çàãàðòóâàííÿ (çàëåæíî âіä ñòàíó çäîðîâ’ÿ), ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ êóëüòóðè і çíàíü (ìàë. 223).

Ìàë. 223. Ñêëàäîâі çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
Розкажи, які є корисні звички. А як ти дотримуєшся здорового
способу життя?

Ó òåáå çàâæäè є âèáіð, ÿê ïðîæèòè ñâîє æèòòÿ. Öåé âèáіð äóæå âàæëèâèé, і âàðòî äîêëàñòè çóñèëü, ùîá íå íàáóòè øêіäëèâèõ çâè÷îê. ßêùî іç ÿêèõîñü ïðè÷èí âîíè âæå
є, ïîçáóäüñÿ їõ. Çìіíè ñâîє ìèñëåííÿ, çàïîâíè ñâіé ìîçîê
«ïðàâèëüíèìè» äóìêàìè òà ÷èñòèìè íàìіðàìè.
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Ñïîñіá æèòòÿ – íàéâàæëèâіøèé ôàêòîð, ùî âèçíà÷àє
ñòàí çäîðîâ’ÿ. Ëþäè, ÿêі âåäóòü çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ, çàëèøàþòüñÿ çäîðîâèìè äî ãëèáîêîї ñòàðîñòі.
7 квітня відзначають Всесвітній день здоров’я.

2. Ùî òàêå òàðіëêà çäîðîâ’ÿ. Ïіäëіòêîâі ðîêè – ÷àñ øâèäêîãî çðîñòàííÿ. Òîáі ïîòðіáíі ïîæèâíі ðå÷îâèíè äëÿ ðîñòó
êіñòîê, ðîçâèòêó òêàíèí і îðãàíіâ, âêëþ÷íî іç ìîçêîì. Âîíè
ñëóãóþòü «áóäіâåëüíèì ìàòåðіàëîì» äëÿ òâîãî îðãàíіçìó і є
äæåðåëîì åíåðãії äëÿ éîãî íîðìàëüíîї ðîáîòè. Ùîá âіä÷óâàòè ñåáå äîáðå, ïîòðіáíî ùîäíÿ îòðèìóâàòè äîñòàòíþ êіëüêіñòü áіëêіâ, æèðіâ, âóãëåâîäіâ, âіòàìіíіâ, ìіíåðàëüíèõ åëåìåíòіâ. Òàêå õàð÷óâàííÿ íàçèâàþòü çáàëàíñîâàíèì.
Óÿâè âñþ ñâîþ ùîäåííó їæó ðàçîì íà îäíіé âåëèêіé òàðіëöі (ìàë. 224). Òóò і ïåðøà ñòðàâà, і êàøà ç ì’ÿñîì àáî
ðèáîþ, ñîëîäîùі é ìîëîêî, à ïîðÿä – ôðóêòè òà îâî÷і. Óñå
öå òðåáà ç’їñòè, çâіñíî, íå âіäðàçó, à âïðîäîâæ äíÿ. ßêèé
âèãëÿä ïîâèííà ìàòè òàêà òàðіëêà, ùîá òâîє õàð÷óâàííÿ
áóëî çáàëàíñîâàíå?
Ïîäіëè óÿâíî òàðіëêó íà ÷îòèðè ðіâíі ÷àñòèíè. Êîæíó
÷àñòèíó çàéìàє ïåâíèé âèä їæі: îâî÷і, ôðóêòè, çåðíîâі òà
áіëêîâі ïðîäóêòè. ßêùî ùîäíÿ ñïîæèâàòè òðîõè òîãî, à
òðîõè іíøîãî, їæà áóäå ðіçíîìàíіòíà òà çáàëàíñîâàíà – öå
êîðèñíå õàð÷óâàííÿ. Ïèé âîäó – öå íàéêîðèñíіøà ðіäèíà
äëÿ íàøîãî îðãàíіçìó.
С
Смачно
і корисно
Приготуй муляжі трьох страв:
П
на сніданок, обід і вечерю.
н

жири

вода

Ìàë. 224. Òàðіëêà çäîðîâ’ÿ:
1– îâî÷і; 2 – ôðóêòè;
3 – áіëêè; 4 – çåðíîâі
ïðîäóêòè
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Тобі знадобиться: три паперові
тарілки, аплікації або малюнки з продуктами харчування (або пластилін),
фломастери, стікери, клей або клейка
стрічка.
Презентуй свої «страви» друзям у
форматі Potluck party (вечірки, на яку
кожен приносить свою страву). «Пригости» друзів і поясни, чому їжа, яку ти
вживаєш, корисна.

Ñìåòàíà, âåðøêè, êåôіð, ðÿæàíêà, çãóùåíå ìîëîêî,
ìàñëî, âóðäà, êèñëÿê, éîãóðò, ñèð òâåðäèé, ñèð äîìàøíіé,
ìîëî÷íі êîêòåéëі, ìîðîçèâî – óñå öå âèãîòîâëåíî ç ìîëîêà.
Óñі ìîëî÷íі ïðîäóêòè â Óêðàїíі çäàâíà íàçèâàþòü îäíèì
ñëîâîì – íàáіë, áî âîíè ìàþòü ïðèєìíèé áіëèé êîëіð іç æîâòóâàòèì âіäòіíêîì.
3. ßêі òðàäèöії çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ â Óêðàїíі. Іñòîðіÿ çáåðåãëà áåçëі÷ ôàêòіâ ïðî âèñîêèé ðіâåíü çäîðîâ’ÿ
íàøèõ ïðàùóðіâ – çàïîðîçüêèõ
êîçàêіâ. Ó íàðîäíіé ïàì’ÿòі êîçàêè
– àáñîëþòíî çäîðîâі òà ñèëüíі,
íèìè çàõîïëþþòüñÿ і äîñі. Òîæ íå
äèâíî, ùî ó íàñ є âèñëîâè: «êîçàöüêà ñèëà», «êîçàöüêå çäîðîâ’ÿ»,
«êîçàöüêèé äóõ».
Ôіçè÷íå çäîðîâ’ÿ ôîðìóâàëîñü
çàâäÿêè ñïîñîáó æèòòÿ âîїíà і áóëî âàæëèâîþ óìîâîþ ñàìîãî æèòòÿ êîçàêà, áî ñëàáêà ôіçè÷íî ëþäèíà íå âèæèâàëà
â òі ÷àñè â ñòåïó. Êóïàëèñÿ çàïîðîæöі íå òіëüêè âëіòêó, à é
âîñåíè, à äåõòî – і âñþ çèìó.
Âàæëèâîþ óìîâîþ çäîðîâ’ÿ êîçàêіâ áóëà їæà – ïðîñòà,
ðіçíîìàíіòíà, ïîæèâíà і ñìà÷íà. Äëÿ ïèòòÿ òà ïðèãîòóâàííÿ
їæі êîçàêè âèêîðèñòîâóâàëè äæåðåëüíó âîäó. Âîíè ìàéæå
íå õâîðіëè íà іíôåêöіéíі õâîðîáè, áî ãîòóâàëè ñòðàâè ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ äèêîãî ÷àñíèêó – ÷åðåìøі і öèáóëі – ñàðàíè, âèêîðèñòîâóâàëè ïðÿíî-ñìàêîâі ðîñëèíè: õðіí, êðіï,
êìèí, ì’ÿòó, êàëãàí.
Çàïîðîæöі ïîëþáëÿëè áîáîâі (ãîðîõ, áîáè, ñî÷åâèöþ,
êâàñîëþ), îâî÷і (êàïóñòó, áóðÿêè, ðåäüêó, ìîðêâó, îãіðêè,
ãàðáóçè), ôðóêòè òà ÿãîäè (ÿáëóêà, âèøíі, ñëèâè, ìàëèíó),
ìåä. Ïðîäóêòè âîíè êâàñèëè, ñîëèëè, â’ÿëèëè і ñóøèëè, à ç
ìîëîêà ðîáèëè ñèð òà ìàñëî.
ПАМ’ЯТКА «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»
Не переїдайте, харчуйтеся різноманітно
Найчастіше причина переїдання пов’язана не з почуттям
голоду. Це нерегулярний режим харчування, нездатність
керувати власними емоціями та задовольняти свої потреби
чимось ще, окрім їжі.
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Найкраща ваша звичка – фізичне навантаження і рух
Скажіть «Ні!» алкоголю, палінню і наркотикам. Додайте у
щоденне життя трохи спорту, ходьби, фізичної праці. Заради здоров’я, доброго самопочуття, сили і витривалості.
Заради швидкості думки!
Загартовуйтеся у різних природних умовах
Полюбіть прогулянки за будь-якої погоди. Підбирайте одяг
не тільки до сезону, але й легкий, такий, що не сковує рухи.
Не уникайте спеки, холоду, дощу. Любіть свіже повітря,
чисту воду та сонце.
Будьте приязними та дружелюбними, радійте життю
Щоб у вас завжди був добрий настрій, навчіться контролювати себе. Не ображайтеся, не сваріться, прощайте. Дивіться на світ з гумором. Радійте кожному своєму успіху.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Çáåðåãòè і çìіöíèòè çäîðîâ’ÿ ìîæíà, äîòðèìóþ÷èñü
ïðàâèë çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
Ñêëàäîâі çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ – öå ðàöіîíàëüíå
õàð÷óâàííÿ, äîòðèìàííÿ îñîáèñòîї ãіãієíè, ðåæèìó äíÿ і
ñíó, ðóõîâà àêòèâíіñòü, çàãàðòóâàííÿ, ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ
êóëüòóðè і çíàíü.
Ùîá îðãàíіçì íîðìàëüíî ðîçâèâàâñÿ і ôóíêöіîíóâàâ,
òðåáà õàð÷óâàòèñÿ çáàëàíñîâàíî.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Опишіть день двох ваших однолітків, один з яких дотримується
здорового способу життя, а другий – ні.
2. Подумай, які навички здорового способу життя тобі варто вдосконалити. Яку добру звичку закріпити?
3. Намалюй герб «Мої корисні звички». Пам’ятай, що для вироблення нової звички потрібен час. Наполегливо працюй, щоб її закріпити.
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ОПОРНА ВІСЬ
НАШОГО ТІЛА
Наш хребет – це опора і сила організму, ключ до
д здоров’я.
д
’ Фізична
Фі
витривалість людини значною мірою теж залежить від стану хребта.
Не шкодуйте сил та часу, щоб сформувати гарну поставу.

1. Ùî є îïîðîþ îðãàíіçìó. Óñі îðãàíè íàøîãî òіëà ñïèðàþòüñÿ íà ñêåëåò. Ñêåëåò äîðîñëîї ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç
òðîõè áіëüøå äâîõñîò êіñòîê. Âіí çàõèùàє âíóòðіøíі îðãàíè. ×åðåï ëþäèíè îáåðіãàє äóæå âàæëèâèé îðãàí – ìîçîê, à òàêîæ îðãàíè, ðîçòàøîâàíі ó ëèöåâіé ÷àñòèíі. Ðåáðà
îáåðіãàþòü ñåðöå і ëåãåíі. Õðåáåò ïіäòðèìóє ãîëîâó і òóëóá,
çàõèùàє ðîçìіùåíèé óñåðåäèíі ñïèííèé ìîçîê.
Õðåáåò – ãîëîâíà îïîðíà âіñü íàøîãî òіëà (ìàë. 225). Âіí
ïðóæèíèòü, çãëàäæóþ÷è ïîøòîâõè і òðÿñіííÿ. Õðåáåò ñêëàäàєòüñÿ ç õðåáöіâ. Õðåáöі ç’єäíàíі õðÿùàìè – ìіæõðåáöåâèìè äèñêàìè. Òîìó õðåáåò ãíó÷êèé. Âіí ìàє âèãèíè, ÿêі
äîïîìàãàþòü çáåðіãàòè ðіâíîâàãó òà ïîì’ÿêøóþòü ïîøòîâõè.
шийний
відділ
грудний
відділ

2

1

поперековий
відділ
крижовий
відділ
куприковий
відділ

7 здорових
дітей зі 100

80 здорових
дітей зі 100

3

Ìàë. 225. 1 – âіääіëè õðåáòà: øèéíèé – 7 õðåáöіâ;
ãðóäíèé – 12 õðåáöіâ; ïîïåðåêîâèé – 5 õðåáöіâ;
êðèæîâèé – 5 õðåáöіâ, ùî çðîñëèñÿ ó êðèæ; êóïðèêîâèé –
4–5 õðåáöіâ, ùî çðîñëèñÿ ó êóïðèê; 2 – ñêîëіîç, ïîðóøåííÿ
ïîñòàâè; 3 – çðîñòàííÿ ïðîáëåì ç ïîñòàâîþ ó äіòåé ç âіêîì
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Згідно зі статистикою в Україні приблизно третина дітей мають
захворювання опорно-рухового апарату. І ситуація постійно погіршується: гаджети, малорухливий спосіб життя, незручні меблі,
важкі рюкзаки негативно позначаються на дитячій спині.

Äî êіñòîê ïðèêðіïëåíі ñêåëåòíі ì’ÿçè. Ó íàøîìó òіëі є
ïîíàä 600 ì’ÿçіâ. Êîëè ìè éäåìî, ïðàöþє ïðèáëèçíî 200
ì’ÿçіâ, 43 – êîëè ìè ìîðùèìî ÷îëî і 23 – êîëè óñìіõàєìîñÿ.
Êіñòêè ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ çâ’ÿçêàìè, à ç ì’ÿçàìè – ñóõîæèëëÿìè. Ó ìіñöі ç’єäíàííÿ äâîõ êіñòîê âîíè óòâîðþþòü
ñóãëîá. Ñêîðî÷óþ÷èñü, ì’ÿçè òÿãíóòü çà êіíöі êіñòîê і çãèíàþòü їõ ó ñóãëîáàõ. Áіëüøіñòü ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ ïðàöþþòü
ïàðàìè. Íàïðèêëàä, ùîá çіãíóòè ðóêó, ïîòðіáíî, ùîá îäèí
ì’ÿç (áіöåïñ) ñêîðîòèâñÿ (ñòàâ êîðîòøèì), à іíøèé (òðèöåïñ) – ðîçñëàáèâñÿ (ñòàâ äîâøèì).
2. ßêà ïîñòàâà ïðàâèëüíà. Ïîñòàâà – öå çâè÷íå ïîëîæåííÿ òâîãî òіëà ó ñïîêîї òà â ðóñі. Îçíàêè ïðàâèëüíîї
ïîñòàâè: ïðÿìà ñïèíà, ðîçïðàâëåíі ïëå÷і, ïіäíÿòà ãîëîâà.
Ïðàâèëüíà ïîñòàâà є âàæëèâîþ óìîâîþ íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó і ôîðìóâàííÿ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ.

Ìàë. 226. Ñòåæ çà ñâîєþ ïîñòàâîþ

?
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Скористайся підказками-піктограмами і розкажи, як виробити
правильну поставу.

Ëèøå êîæíà äåñÿòà äèòèíà ìàє ïðàâèëüíó ïîñòàâó! Ñòåæ
çà ñâîєþ ïîñòàâîþ, êîëè âðàíöі âèêîíóєø çàðÿäêó, ñèäèø
çà ðîáî÷èì ñòîëîì, íå ïіäíіìàé âåëèêèõ âàíòàæіâ, íîñè
çðó÷íèé îäÿã òà âçóòòÿ (ìàë. 226). Ôіçè÷íі âïðàâè ç ãіìíàñòè÷íîþ ïàëèöåþ, íà øâåäñüêіé ñòіíöі, íà ãіìíàñòè÷íèõ
ì’ÿ÷àõ òåæ ïîëіïøàòü ïîñòàâó.
Îñîáëèâî óâàæíî òðåáà ñòåæèòè çà ïîñòàâîþ ó âіöі âіä 10
äî 14 ðîêіâ. Áіëüøіñòü âèïàäêіâ ïîðóøåííÿ ïîñòàâè ó äіòåé
ïðèïàäàþòü ñàìå íà öåé âіê.
Підіймися і продемонструй правильну поставу. Чи так ти стоїш і
ходиш зазвичай?

3. Ùî òàêå ïëîñêîñòîïіñòü. Ïðè÷èíîþ ïîðóøåíü ïîñòàâè
ìîæå áóòè é ïëîñêîñòîïіñòü. Ïëîñêîñòîïіñòü – öå âèêðèâëåííÿ ñòîïè (ìàë. 227). Її ñêëåïіííÿ îïóñêàєòüñÿ і ñòîïà
ñòàє ïëîñêîþ. ßêùî â÷àñíî çâåðíóòèñÿ äî ëіêàðÿ, ìîæíà
ïîçáóòèñÿ öüîãî çàõâîðþâàííÿ. Àëå âèëіêóâàòè ñòîïè
ìîæíà ëèøå äî 12–13 ðîêіâ, êîëè ñòîïà ùå ôîðìóєòüñÿ.

1

2

Ìàë. 227. 1 – çäîðîâà і ïëîñêà ñòîïà;
2 – òåñò íà ïëîñêîñòîïіñòü
Запропонуй, як швидко в домашніх умовах виявити плоскостопість.

Ñêëåïіííÿ ñòîïè – öå àìîðòèçàòîðè, ÿêі çàõèùàþòü õðåáåò âіä «òðÿñêè». Ïëîñêà ñòîïà – íà÷å êîëåñà ó âîçà, çîâñіì
íå ïðóæèíèòü, і íàâàíòàæåííÿ ïðèïàäàє íà êîëіííі é êóëüøîâі ñóãëîáè òà õðåáåò. À âîíè äëÿ öüîãî íå ïðèñòîñîâàíі.
Òîìó ñêîëіîç і ïîðóøåííÿ ïîñòàâè – ñóïóòíèêè ïëîñêîñòîïîñòі, à íîðìàëüíà ñòîïà – çàïîðóêà çäîðîâ’ÿ âñüîãî îðãàíіçìó.
Ëþäèíà ç ïëîñêèìè ñòîïàìè øâèäêî âòîìëþєòüñÿ, ïîâіëüíіøå áіãàє, ãіðøå ñòðèáàє. Ùîá çàïîáіãòè ñïëîùåííþ
ñòîïè, õîäè áîñîíіæ ïî òðàâі, ïіñêó àáî ãàëüöі, âèêîíóé ôіçè÷íі âïðàâè äëÿ çìіöíåííÿ çâ’ÿçîê ñòîïè, ñòðèáàé, áіãàé.
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4. ßê ïåðåâіðèòè æèòòєâó єìíіñòü ëåãåíü (ÆЄË). ÆЄË –
öå ìàêñèìàëüíà êіëüêіñòü ïîâіòðÿ, ÿêó ëþäèíà çäàòíà âèäèõíóòè ïіñëÿ ãëèáîêîãî âäèõó. ÆЄË – îäèí ç îñíîâíèõ
ïîêàçíèêіâ ñòàíó îðãàíіâ äèõàííÿ, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü ó
ìåäèöèíі. Ùîá ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ÆЄË çàëåæèòü âіä òâîєї
ïîñòàâè, âèêîíàé äîñëіäæåííÿ іç êóëüêàìè.
Прийми правильну поставу.
Як тільки можеш глибоко вдихни
повітря.
Щосили видихни повітря у кульку (мал.
228).
Опусти голову і плечі, якомога сильніше
зсутулься. Знову глибоко вдихни.
Щосили видихни повітря у другу, таку ж
кульку.
Зроби висновок.

Ìàë. 228

5. ×îìó ðóõ – öå çäîðîâ’ÿ. Ùîá áóòè ñèëüíèì òà çäîðîâèì, òðåáà áàãàòî ðóõàòèñÿ. Çàâäÿêè àåðîáíèì âïðàâàì –
ðàíêîâіé çàðÿäöі, ôіçè÷íèì âïðàâàì, ðóõëèâèì іãðàì òà
ïðîãóëÿíêàì ó ëіñі ÷è ïàðêó ìîçîê íàñè÷óєòüñÿ êèñíåì і
àêòèâíіøå ïðàöþє, ïîëіïøóєòüñÿ êðîâîîáіã і àïåòèò.
×óäîâî îçäîðîâëþє îðãàíіçì òðèâàëà õîäüáà, áіã ó ñåðåäíüîìó òåìïі (і áіã íà ìіñöі), ðèòìі÷íà ãіìíàñòèêà, їçäà íà
âåëîñèïåäі, õîäüáà íà ëèæàõ, âåñëóâàííÿ, ïëàâàííÿ, êîâçàíÿðñòâî, ñòðèáêè çі ñêàêàëêîþ, ïіøîõіäíèé òóðèçì. Îáåðè
òі çàíÿòòÿ, ÿêі òîáі ïіäõîäÿòü çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ.
Äëÿ òðåíóâàííÿ ì’ÿçіâ ïîòðіáíі òàêîæ ñèëîâі âïðàâè:
ïðèñіäàííÿ, âіäæèìàííÿ âіä ñòіíè, ïëàíêà, ìîñòè.

Ìàë. 229
Плогінгг – це новий екорух, поєднання бігу та збирання сміття,
який зародився в 2016 році у Швеції. Він швидко набув популярності серед прихильників здорового способу життя та небайдужих до чистоти довкілля. Цей вид спорту передбачає згинання, присідання та розтягування на додачу до основної дії – бігу, походів або
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ходьби. Метою такого процесу є привернення уваги до проблеми забруднення планети.

Íàøі ïðåäêè ç ðàííüîї âåñíè äî ïіçíüîї îñåíі õîäèëè áîñîíіæ ïî òðàâі, êàìіííþ, ґðóíòі, ëåãêî âèòðèìóâàëè çìіíè
òåìïåðàòóðè і íå õâîðіëè. Âîíè ÷åðïàëè ñèëó âіä ïðèðîäè.
Àêòèâíèé âіäïî÷èíîê íå òіëüêè çàãàðòîâóє òâіé îðãàíіçì, à é ïðèíîñèòü áàãàòî ÿñêðàâèõ åìîöіé. Ãàðíèé íàñòðіé
òàêîæ äîïîìàãàє ôîðìóâàòè õîðîøèé іìóíіòåò.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Óñі îðãàíè íàøîãî òіëà îïèðàþòüñÿ íà ñêåëåò. Õðåáåò – ãîëîâíà îïîðíà âіñü íàøîãî òіëà.
Îçíàêè ïðàâèëüíîї ïîñòàâè: ïðÿìà ñïèíà, ðîçïðàâëåíі
ïëå÷і, ïіäíÿòà ãîëîâà. Ïðàâèëüíà ïîñòàâà є âàæëèâîþ óìîâîþ íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó і ôîðìóâàííÿ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ.
Ïëîñêîñòîïіñòü – öå âèêðèâëåííÿ ñòîïè. Її ñêëåïіííÿ
îïóñêàєòüñÿ і ñòîïà ñòàє ïëîñêîþ. ßêùî â÷àñíî çâåðíóòèñÿ
äî ëіêàðÿ, ìîæíà ïîçáóòèñÿ öüîãî çàõâîðþâàííÿ.
Çàïîðóêà çäîðîâ’ÿ – ðóõ, ñïіëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ, äîáðèé íàñòðіé.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Чому здоровий хребет і рівна постава – основа здоров’я всього
організму?
2. Розглянь малюнок 230 та обери декілька вправ для своїх стоп.
Включи їх у щоденну ранкову гімнастику.

Ìàë. 230
3. Щоб перевірити свою поставу, стань так, щоб спина і п’яти торкалися стіни. За правильної постави ти торкнешся до стіни і потиличною
частиною голови, і лопатками, і сідницями, і литками.
4. Придумайте комплекс з 5 вправ – аеробних та силових. Потренуйтеся, продемонструйте класові. Гарно, якщо під музику!
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ЯК РЕЖИМ ДНЯ,
СОН ТА ЕМОЦІЇ
ВПЛИВАЮТЬ НА
ЗДОРОВ‛Я
Наше здоров’я залежить від багатьох чинників.
і Д
Деякіі з них ((екологічний стан природи, спадковість) важко або зовсім неможливо контролювати. Але чимало факторів залежать від нашого способу
життя. Привівши їх до ладу, ти забезпечиш собі здорове і щасливе
життя.

1. ßê óñå âñòèãíóòè. Ó êîæíîãî ç íàñ є ñâіé ðåæèì
äíÿ – ÷іòêèé ðîçïîðÿäîê âïðîäîâæ äîáè, ùî ïåðåäáà÷àє
÷åðãóâàííÿ íåñïàííÿ òà ñíó, à òàêîæ ðàöіîíàëüíó îðãàíіçàöіþ ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі. Íà ùî æ ìè âèòðà÷àєìî
÷àñ?

Ìàë. 231

Äîáà ìàє 24 ãîäèíè. 10 ãîäèí ïðèïàäàє íà ñîí, 8 ãîäèí –
íà íàâ÷àííÿ òà âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ, 1 ãîäèíà –
íà äîðîãó, 1 ãîäèíà – íà ïðîãóëÿíêó. І ùå 2 ãîäèíè íà ùîäåííі ðóòèíè (їæà, ïðèáèðàííÿ, äóø, ìàãàçèí, äîïîìîãà
áàòüêàì òîùî). Çàëèøèëîñü 2 ãîäèíè: ïîäèâèòèñÿ ôіëüì,
ïî÷èòàòè êíèãó, ïîãðàòè íà êîìï’þòåðі, ïîøóêàòè ùîñü â
іíòåðíåòі òà ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ, ïîñïіëêóâàòèñÿ ç äðóçÿìè. À ÿêùî є ñåðéîçíі çàõîïëåííÿ – ñïîðò,
ìóçèêà, õóäîæíÿ øêîëà – ÿê óñå âñòèãíóòè?
Õðîíîôàãè – ïîæèðà÷і ÷àñó. Âîíè áóâàþòü
êîíòðîëüîâàíі (òåëåáà÷åííÿ, êîìï’þòåðíі іãðè,
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ñîöіàëüíі ìåðåæі, ÷èòàííÿ, ìîáіëüíèé òåëåôîí) òà íåêîíòðîëüîâàíі (çàòîðè íà äîðîãàõ, ÷åðãè â ìàãàçèíàõ).

?

Подумай, на що ти витрачаєш свій час упродовж дня. Що є твоїми
хронофагами? Які з них контрольовані? Як можна зменшити їхній
вплив?

Íà ïåðøîìó ìіñöі ñåðåä õðîíîôàãіâ – òåëåâіçîð òà іíòåðíåò. Âèêëþ÷èòè öі äæåðåëà іíôîðìàöії ç æèòòÿ íå ìîæíà,
àëå îáìåæèòè ÷àñ, ùî âèòðà÷àєòüñÿ íà íèõ, âàðòî. Çàìèñëіòüñÿ ïðî çäîðîâ’ÿ, àäæå òðèâàëå ñèäіííÿ çà ìîíіòîðîì ïîãіðøóє çіð òà ïîñòàâó.
Ùîá óñå âñòèãíóòè, òðåáà íàâ÷èòèñÿ ïëàíóâàòè äåíü, êåðóâàòè ñâîїì ÷àñîì òà ïðàâèëüíî ðîçïîäіëÿòè éîãî. Áàæàíî,
ùîá öåé ïëàí áóâ ñèñòåìàòèçîâàíèé і çàïèñàíèé ó ùîäåííèêó àáî çâè÷àéíîìó çîøèòі. Âðàíöі àáî ââå÷åðі çàïèñóé óñі
ñïðàâè, ÿêі íåîáõіäíî âèêîíàòè. Ïðîòÿãîì äíÿ ìîæíà âíîñèòè â öåé ïëàí êîðåêòèâè, ùîñü äîäàâàòè àáî âèêðåñëþâàòè.
Êðіì ùîäåííèõ ïëàíіâ, ó÷èñü ñêëàäàòè ïåðåëіê äîâãîñòðîêîâèõ ñïðàâ ÷è ïîäіé. Çàçäàëåãіäü îáìіðêîâóé, ÷îãî á
õîòіëîñÿ äîñÿãòè і ùî âñòèãíóòè.
2. Ùî òàêå çäîðîâèé ñîí. Íàø îðãàíіçì ìàє ïîòðåáó ó
ñíі (òàáëèöÿ 6). Âîíà ñõîæà íà ïîòðåáó â їæі. Âіäñóòíіñòü
ñíó ëþäèíі çíîñèòè íàâіòü âàæ÷å, íіæ ãîëîä. Cîí – îñíîâíà ñêëàäîâà çäîðîâîãî æèòòÿ. Ïіä ÷àñ ñíó çíèæóєòüñÿ
Таблиця 6. Скільки годин потрібно спати людям різного віку
Рекомендована
кількість годин сну
на добу

Вік
Новонароджені

0–3 місяців

Немовлята

4–12 місяців

Малюки

1–2 роки

Діти дошкільного
віку
Діти шкільного
віку

3–5 років
6–12 років

14–17 годин
12–16 годин,
включно з дрімотою
11–14 годин,
включно з дрімотою
10–13 годин,
включно з дрімотою
9–12 годин
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çäàòíіñòü íåðâîâîї ñèñòåìè âіäïîâіäàòè íà çîâíіøíі ïîäðàçíèêè, âïîâіëüíþєòüñÿ ÷àñòîòà äèõàííÿ, âіäíîâëþþòüñÿ
ñèëè, îðãàíіçì âіäïî÷èâàє. Ïîñòіéíå íåäîñèïàííÿ ïðèçâîäèòü äî äðàòіâëèâîñòі, ïîãіðøåííÿ ïàì’ÿòі, çàãîñòðåííÿ çàõâîðþâàíü, çíèæåííÿ ðåàêöії, îæèðіííÿ, à â ïîäàëüøîìó і
äî âàæêèõ çàõâîðþâàíü.
З’ясуй за таблицею, скільки має тривати сон у твоєму віці. Чи дотримуються режиму спання у твоїй родині? Поясни рідним, чому
важливо висипатися.
Сучасні дослідження показують, що якість сну останнім часом
значно знизилася. Учені пояснюють це так званим «світловим забрудненням». Щоб наш організм підготувався до сну, йому потрібно спостерігати зниження кількості синього світла навколо.
Нам конче потрібні сутінки.

3. Ùî òàêå åìîöіéíèé іíòåëåêò. Åìîöіéíèé іíòåëåêò –
öå çäàòíіñòü ëþäèíè óñâіäîìëþâàòè òà ðîçóìіòè âëàñíі åìîöії òà åìîöії ëþäåé íàâêîëî. Åìîöіéíèì іíòåëåêòîì âîëîäіє
ëþäèíà, ÿêà âìіє ñïðèéìàòè âëàñíі åìîöії; êåðóâàòè ñâîєþ
ïîâåäіíêîþ ïіä ÷àñ òèõ ÷è іíøèõ åìîöіé; ðîçóìіòè, ÿêі
åìîöії âіä÷óâàþòü іíøі ëþäè, âèêîðèñòîâóâàòè çíàííÿ ïðî
ñâîї òà ÷óæі åìîöії äëÿ ìіæîñîáèñòіñíîãî ñïіëêóâàííÿ.
Ëþäè, ùî ìàþòü âèñîêèé ðіâåíü åìîöіéíîãî іíòåëåêòó,
êðàùå êåðóþòü ñâîїìè åìîöіÿìè, ëåãøå àäàïòóþòüñÿ äî
ðіçíèõ ñèòóàöіé.
Ìè ïåðåæèâàєìî ðіçíі åìîöії: çàäîâîëåííÿ, çäèâóâàííÿ,
ðàäіñòü, ñòðàõ, ñóì, ãíіâ (ìàë 232). ×àñòî їõ ëåãêî âïіçíàòè
çà ìіìіêîþ. Ìіìіêà (íàïðèêëàä, óñìіøêà) – öå ñïîñіá ñïіëêóâàííÿ áåç ñëіâ, çàâäÿêè ïåâíîìó âèðàçó îáëè÷÷ÿ. Ó íàøіé
óñìіøöі áåðå ó÷àñòü 23 ì’ÿçè îáëè÷÷ÿ. Ñïîíòàííà, ùèðà
óñìіøêà òðèâàє ïðèáëèçíî 10 ñ.

1

2

3

Ìàë. 232. Åìîöії: 1 – ñìіõ; 2 – ïëà÷; 3 – ñòðàõ
Пофантазуй: які причини для емоцій у цих малюків. Якби ти
діяв/-ла, коли б це були твої братик і сестрички?
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Ñìіÿòèñÿ – êîðèñíî äëÿ çäîðîâ’ÿ. Çàçâè÷àé ç êîæíèì
ïîäèõîì ìè âäèõàєìî ïðèáëèçíî ïіâ ëіòðà ïîâіòðÿ, à êîëè
ñìієìîñÿ – ïіâòîðà ëіòðà! Çàâäÿêè ñìіõó îðãàíіçì êðàùå íàñè÷óєòüñÿ êèñíåì. Òîæ ôðàçà «Ñìіõ ïðîäîâæóє æèòòÿ» –
÷èñòіñіíüêà ïðàâäà.
À ÿê ùîäî ïëà÷ó? Ïðèðîäà íàäіëèëà íàñ çàõèñíèì ìåõàíіçìîì, ùîá çíÿòè íàïðóæåííÿ. Âіí ñõîæèé íà ìåõàíіçì
ñìіõó – ãëèáîêèé âäèõ, à ïîòіì øâèäêі óðèâ÷àñòі âèäèõè.
Ïëà÷åìî âіä áîëþ і ñòðàõó, âіä çëîñòі і ëþòі, âіä ñìіõó òà ðîç÷óëåííÿ. Îëіìïіéñüêèé ÷åìïіîí ïëà÷å, êîëè íà ÷åñòü éîãî ïåðåìîãè çâó÷èòü ãіìí Óêðàїíè і ïіäіéìàþòü íàø ïðàïîð. Ñëüîçè
íà íàøèõ î÷àõ ç’ÿâëÿþòüñÿ, êîëè ìè ïåðåæèâàєìî ñèëüíі
åìîöії.
Ïіä ÷àñ ïëà÷ó âèäіëÿþòüñÿ ñïåöіàëüíі ãîðìîíè – åíäîðôіíè, ÿêі âòàìîâóþòü áіëü. Їõ íàçèâàþòü ãîðìîíàìè ùàñòÿ,
áî âîíè âèäіëÿþòüñÿ і òîäі, êîëè íàñ ïåðåïîâíþє ðàäіñòü.
Òîæ íå ñòðèìóé ñåáå, êîëè òîáі ñóìíî і õî÷åø ïîïëàêàòè.
×àñòî íà ïåâíі ïîäії òà ñèòóàöії ó ëþäèíè âèíèêàє ñòðåñ.
Ó ñòàíі ñòðåñó ëþäèíà âіä÷óâàє ïîñòіéíó âòîìó і òðèâîãó,
ïîãàíî ñïèòü âíî÷і, ñòàє áіëüø äðàòіâëèâà і íåóâàæíà.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ùîá óñå âñòèãíóòè, òðåáà íàâ÷èòèñÿ ïëàíóâàòè äåíü,
êåðóâàòè ñâîїì ÷àñîì òà ïðàâèëüíî ðîçïîäіëÿòè éîãî.
Cîí – îñíîâíà ñêëàäîâà çäîðîâîãî æèòòÿ.
Åìîöіéíèé іíòåëåêò – öå âìіííÿ äàòè ðàäó ñâîїì і ÷óæèì åìîöіÿì: òî÷íî çðîçóìіòè, îöіíèòè і âèðàçèòè їõ. Ëþäèíà ç âèñîêèì åìîöіéíèì іíòåëåêòîì çàâæäè âðіâíîâàæåíà
і ñòðèìàíà.
Ðåæèì äíÿ, ïîâíîöіííèé ñîí òà ïîçèòèâíі åìîöії –
âàæëèâі ñêëàäîâі íàøîãî çäîðîâ’ÿ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Згадай, які емоції ти відчував/-ла вчора. Сьогодні. Що у тебе
викликає позитивні, щирі почуття? А що пригнічує та засмучує?
2. Порадь своїм одноліткам, як можна вийти зі стану стресу.
3. Свої емоції та ставлення ми часто виражаємо і без слів – за
допомогою міміки. Переконайтеся у цьому. Станьте в коло, за сигналом учителя кожен має обрати собі партнера і дати йому зрозуміти,
що обрано саме його. Не використовуйте слова, а лише свою міміку.
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ПРИРОДНІ СКАРБИ
УКРАЇНИ
Для кожної країни важливі природні ресурси – ліси
і та моря, гори та
степи, тварини та рослини, родючі чорноземи, багатства надр Землі.
Благополуччя та здоров’я націй залежать від того, наскільки громадяни розуміють цінність природних скарбів, бережуть і примножують їх.

1. ×îìó áіîðіçíîìàíіòòÿ âàæëèâå. Áіîðіçíîìàíіòòÿ, àáî
áіîëîãі÷íå ðіçíîìàíіòòÿ, ìè áà÷èìî ùîäíÿ і ñàìі є éîãî
÷àñòèíîþ. Öå ðіçíîìàíіòíіñòü âèäіâ æèâèõ îðãàíіçìіâ òà
ìіñöü, ÿêі âîíè íàñåëÿþòü. Ëþäèíà ïîâíіñòþ çàëåæíà âіä
ðîçìàїòòÿ áëàã ïðèðîäè (òàáëèöÿ 7). Ìè îòðèìóєìî їæó,
ñèðîâèíó äëÿ ëіêіâ, ðåñóðñè äëÿ çâåäåííÿ áóäіâåëü, áàðâíèêè, íàñîëîäó âіä ïðîãóëÿíîê ó çåëåíіé çîíі, äå ÷óòíî
ñïіâ ïòàõіâ, à íàâêîëî – íåéìîâіðíà êðàñà і ÷èñòå
ïîâіòðÿ.
Таблиця 7. Цінність біорізноманіття для людини
Назва
цінності

Приклад використання ресурсів на державному
рівні

Економічна

Україна славиться родючими чорноземами, на яких вирощує сільськогосподарські культури та експортує їх
на світовий ринок

Екологічна

Усі рослини планети працюють щохвилини, щоб ми дихали чистим повітрям

Рекреаційна

Завдяки карпатським лісам та організованим кемпінгам на заході України популярний екотуризм

Культурна

Надихаючись поліськими лісами та їхніми мешканцями, Марія Приймаченко створювала картини дивовижних звірів. Туристи з усього світу приїжджають до
України, щоб побачити оригінали її робіт

Освітня

Вивчаючи світ, людина задовольняє пізнавальну потребу досліджувати і розширювати світогляд
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Наведи приклади власного щоденного використання біологічних
ресурсів.

Ñòіéêіñòü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà çàëåæèòü âіä ðîçìàїòòÿ âèäіâ, ùî éîãî çàïîâíþþòü. ßêùî çíèêàє õî÷à á
îäèí âèä (íåâàæëèâî, ìіêðîîðãàíіçìè, ìîõè ÷è ññàâöі) éîãî
ôóíêöіþ ó ïðèðîäі ïåðåáèðàє íà ñåáå іíøèé. ßêùî öüîãî íå
âіäáóâàєòüñÿ, ïîðóøóєòüñÿ öіëіñíіñòü ñèñòåìè, çíèêíåííÿ
îäíîãî âèäó ñïðè÷èíÿє çíèêíåííÿ іíøîãî.
Ç íàìè íà ïëàíåòі æèâå áëèçüêî 8,7 – 14 ìëí âèäіâ (çà
ðіçíèìè ïіäðàõóíêàìè), àëå îïèñàíî ëèøå 1,6 ìëí.
Âèäîâå áàãàòñòâî òâàðèí і ðîñëèí ñòðіìêî çìåíøóєòüñÿ.
Îñíîâíà ïðè÷èíà öüîãî – âïëèâ ëþäèíè íà ïðèðîäó. Ðîçîðþâàííÿ çåìåëü, íåêîíòðîëüîâàíå ìèñëèâñòâî òà ðèáàëüñòâî, áóäіâíèöòâî, âèðóáóâàííÿ ëіñіâ, çàáðóäíåííÿ âîäîéì
áåçæàëüíî çíèùóþòü ñåðåäîâèùå іñíóâàííÿ áіëüøîñòі áіîëîãі÷íèõ âèäіâ. Ùîðі÷íî íà Çåìëі çíèêàє áëèçüêî 30 000
âèäіâ îðãàíіçìіâ. Â Óêðàїíі ç âèíè ëþäåé çíèêëè îñåòåð
єâðîïåéñüêèé, òþëåíü-ìîíàðõ, äîâãîêðèë çâè÷àéíèé, ïіä
çàãðîçîþ çíèêíåííÿ âåäìіäü áóðèé, áіëóãà, ëåëåêà ÷îðíèé,
çóáð, ðèñü єâðàçіéñüêà (ìàë. 233).

1
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Ìàë. 233. Âèäè, ùî çíèêëè â Óêðàїíі: 1 – îñåòåð єâðîïåéñüêèé,
2 – òþëåíü-ìîíàðõ, 3 – äîâãîêðèë çâè÷àéíèé
Довідайся, яка причина зникнення цих видів.

2. Ùî òàêå іíâàçіéíі âèäè. Іíâàçіéíі âèäè – öå «÷óæèíöі», ùî ìîæóòü çíèùèòè àáî âèòіñíèòè ìіñöåâі âèäè.
Öå ùå îäíà ïðè÷èíà âòðàòè áіîðіçíîìàíіòòÿ. Íàïðèêëàä,
іñïàíñüêèé ðóäèé ñëèìàê-íåíàæåðà їñòü óñå íà ñâîєìó
øëÿõó, âіä ëàñèõ êóëüòóð íà ãîðîäі äî êâіòó÷èõ ðîñëèí íà
êëóìáàõ. Âіí çàãðîçëèâèé ùå і òîìó, ùî ìîæå ïîїäàòè

245

ïòàøåíÿò òà ðîçíîñèòè іíôåêöії, і â Óêðàїíі ó íüîãî ìàéæå
íåìàє ïðèðîäíèõ âîðîãіâ.
Прочитай за QR-кодом дослідження, яке зробив твій одно- Найшкідливіший
молюск Європи 
літок.

2

1

Ìàë. 234. Іíâàçіéíі âèäè â Óêðàїíі: 1 – ñëèìàê іñïàíñüêèé,
2 – çîëîòóøíèê êàíàäñüêèé

Ó ðîñëèííîìó ñâіòі íå ìåíø àãðåñèâíèì є çîëîòóøíèê
êàíàäñüêèé. Âіí íåâèáàãëèâèé äî óìîâ, âèðîñòàє ïðàêòè÷íî
áóäü-äå, íàõàáíî âèòіñíÿþ÷è ìіñöåâі âèäè ðîñëèí. Çíèêàþ÷è, îñòàííі çàëèøàþòü áåç їæі òâàðèí, ùî
ïðèçâîäèòü äî çáіäíåííÿ ìіñöåâîї ïîïóëÿöії.
ßê ó âñіõ іíâàçіéíèõ âèäіâ, ó çîëîòóøíèêà
êàíàäñüêîãî òåæ íåìàє ïðèðîäíèõ âîðîãіâ.
Золотушник
Прочитай за QR-кодом про золотушник канад- канадський 
ський.

3. ßê çáåðåãòè áіîðіçíîìàíіòòÿ Óêðàїíè. Äëÿ Єâðîïè òà
ñâіòó Óêðàїíà ìàє ÷è íå íàéïåðøîþ ðîáèòè àêòèâíі êðîêè
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3

4

5

Ìàë. 235. ×åðâîíîêíèæíі âèäè òâàðèí: 1 – âåäìіäü áóðèé
(çíèêàþ÷èé), 2 – ëåëåêà ÷îðíèé (ðіäêіñíèé), 3 – ðèñü àçіéñüêà
(âðàçëèâèé), 4 – çóáð (çíèêëèé ó ïðèðîäі), 5 – õîõóëÿ çâè÷àéíà
(çíèêàþ÷èé)
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â çáåðåæåííі áіîðіçíîìàíіòòÿ. Àäæå íà ÷îòèðüîõ ïðèðîäíèõ çîíàõ ó íàñ çîñåðåäèëîñü ïðèáëèçíî 70 òèñ. âèäіâ æèâèõ îðãàíіçìіâ. Öå áіëüøå òðåòèíè âñüîãî áіîðіçíîìàíіòòÿ
Єâðîïè.
З 9 квітня 2021 року до Червоної книги України занесено 1544
види, з них 687 тварини і 857 – представники рослинного світу.

×åðâîíà êíèãà Óêðàїíè âêëþ÷àє ïåðåëіê òâàðèí і ðîñëèí, ÿêі ïіä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ. Öå äóæå âàæëèâèé äîêóìåíò, ÿêèé äàє çìîãó çáåðåãòè ðîñëèíè і òâàðèí íàøîї êðàїíè. Ç ðîñëèí òóäè çàíåñåíі: áіëîòêà àëüïіéñüêà, çîçóëèíі
÷åðåâè÷êè (îðõіäåÿ), ëіêàðñüêà ðîñëèíà ç Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò, òèðëè÷ æîâòèé, êðîêóñ Ãåéôåëÿ, ëþáêà äâîëèñòà, ïіäñíіæíèê çâè÷àéíèé. Ç òâàðèí – çóáð, єâðàçіéñüêà ðèñü, õîõóëÿ (ðåëіêòîâà òâàðèíà, ÿêà áà÷èëà ìàìîíòіâ!), ÷îðíèé ëåëåêà. Ìóõîìîð Öåçàðÿ, ÿêі ïîëþáëÿëè êîëèñü їñòè ðèìñüêі
іìïåðàòîðè òà ôðàíöóçüêі êîðîëі, íà æàëü, íàðàçі òåæ ïåðåáóâàє ó ñòàòóñі çíèêàþ÷èé.

1

2

3

4

5

Ìàë. 258. ×åðâîíîêíèæíі âèäè ðîñëèí: 1 – êðîêóñ Ãåéôåëÿ
(íåîöіíåíèé), 2 – çîçóëèíі ÷åðåâè÷êè (âðàçëèâèé), 3 – áіëîòêà
àëüïіéñüêà (çíèêàþ÷èé), 4 – ïіäñíіæíèê çâè÷àéíèé
(íåîöіíåíèé), 5 – ëþáêà äâîëèñòà (íåîöіíåíèé)
Дізнайся, чому ці тварини (мал. 235) та рослини (мал. 236) занесені до Червоної книги. Що можна зробити для їх збереження?

Îäíèì çі ñïîñîáіâ çáåðåæåííÿ áіîðіçíîìàíіòòÿ â Óêðàїíі
є ñòâîðåííÿ çàïîâіäíèêіâ, íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ òà çàêàçíèêіâ, â ÿêèõ çáåðіãàþòü ïðèðîäó â ïåðâèííîìó ñòàíі ç ìіíіìàëüíèì âòðó÷àííÿì ëþäèíè (ìàë. 237).
Óêðàїíà àêòèâíî áåðå ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíèõ êîíôåðåíöіÿõ, ÿêі ïîâ’ÿçàíі çі çáåðåæåííÿì áіîðіçíîìàíіòòÿ. Ó íàñ є
áàãàòî åêîëîãі÷íèõ ïðîãðàì, åêîіíіöіàòèâ, åêîäðóæíіõ ïіäïðèєìñòâ.
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Ìàë. 237. 1. Àçîâî-ñèâàñüêèé íàöіîíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê.
2. Êàðïàòñüêèé áіîñôåðíèé çàïîâіäíèê

Çàâäÿêè ðîçóìíîìó ìîëîäîìó ïîêîëіííþ ç êîæ íèì ðîêîì çðîñòàє êіëüêіñòü âіäïîâіäàëüíèõ ãðîìàäÿí. Ñàìå òîìó
÷èìàëî ìіæíàðîäíèõ òà óêðàїíñüêèõ îðãàíіçàöіé ùîðі÷íî
ïðîâîäÿòü êîíêóðñè ñåðåä äіòåé і ìîëîäі, ïðèñëóõàþ÷èñü äî
їõíüîї äóìêè òà ïðîïîíóþ÷è ïîäàëüøó ñïіâïðàöþ ó öàðèíі
çàõèñòó ïðèðîäè.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Âіä áіîðіçíîìàíіòòÿ çàëåæèòü åêîíîìі÷íèé òà ñîöіàëüíèé ðîçâèòîê êðàїíè òà çäîðîâ’ÿ її ãðîìàäÿí. Çáåðåæåííÿ
áіîðіçíîìàíіòòÿ є îäíієþ ç ãîëîâíèõ åêîëîãі÷íèõ öіëåé êîæíîї êðàїíè.
Îäíèì çі ñïîñîáіâ çáåðåæåííÿ áіîðіçíîìàíіòòÿ â Óêðàїíі є ×åðâîíà êíèãà, áіîñôåðíі çàïîâіäíèêè, çàêàçíèêè òà
íàöіîíàëüíі ïàðêè.
Ãîëîâíèìè ôàêòîðàìè çìåíøåííÿ áіîðіçíîìàíіòòÿ є
àíòðîïîãåííèé (ëþäñüêèé) âïëèâ òà ïîøèðåííÿ іíâàçіéíèõ
âèäіâ.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Яку корисну звичку для збереження біорізноманіття ти би
хотів/-ла впровадити у своє життя? Чому саме вона для тебе важлива?
2. Які проблеми з втратою біорізноманіття є у твоєму місті чи селищі? Як гадаєш, де можна знайти детальну інформацію про це?
3. Чому маленькі дії в збереженні біорізноманіття навіть однієї
людини важливі для всієї планети? Поясни.
4. Чи хотіли б ви взяти участь в екопроєкті? Якщо так, коротко
опишіть власний проєкт та презентуйте його місцевій спільноті.
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ЯК ПРИРОДА НАС
НАДИХАЄ
Природа є потужним джерелом натхнення для
д
людини.
д
Власне
В
цим ми і відрізняємося від інших організмів. Зцілююче на нас впливають краєвиди, пташиний спів, подих вітру, весняна зелень та вогняно-багряні фарби осені. Усе це не могли оминути у своїй творчості
художники, поети, музиканти та всі причетні до мистецтва.

1. Ëþäèíà і ïðèðîäà. Çäàâíà ëþäèíà íå áóëà ïàíіâíîþ
÷àñòèíîþ ïðèðîäè, à â÷èëàñÿ âèæèâàòè òà âçàєìîäіÿòè ç
íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì. Íàøі ïðåäêè îñâîþâàëè çåìëі,
ñïîñòåðіãàëè çà ïðèðîäíèìè ÿâèùàìè, äîñëіäæóâàëè ðîñëèíè òà òâàðèí. ×åðåç êіëüêà ìіëüéîíіâ ðîêіâ íàñ ñòàëî
ïîíàä ñіì ç ïîëîâèíîþ ìіëüÿðäіâ. Ñó÷àñíіé ëþäèíі íå ïîòðіáíî äîáóâàòè їæó â ëіñі. Âîíà ñòâîðèëà íàâêîëî ñåáå
«øòó÷íó ïðèðîäó», íàâ÷èëàñÿ áîðîòèñÿ ç ïðèðîäíèìè ñòèõіÿìè, ëіêóâàòèñÿ ñèíòåòè÷íèìè ìàòåðіàëàìè, âèðîùóâàòè
їæó. Ðàçîì ç òèì âîíà äîñі çàëåæèòü âіä ñòàíó ïðèðîäè:
ÿêîñòі âîäè, ÷èñòîòè ïîâіòðÿ, ðîäþ÷îñòі ґðóíòó, áàãàòñòâà
ðîñëèííîãî і òâàðèííîãî ñâіòó.

1

2

3

Ìàë. 238. Ëþäèíà і ïðèðîäà
Наведи власні приклади як природа впливає на людину, а людина – на природу.

Ïðèðîäà æ íàäòî ïîòåðïàє âіä ðóê ëþäèíè. Ïðèðіñò íàñåëåííÿ, ñïóñòîøåííÿ òà äåãðàäàöіÿ çåìåëü, âèðóáóâàííÿ
ëіñіâ, çíèêíåííÿ áіîëîãі÷íèõ âèäіâ – óñå öå çàïóñêàє íåîáîðîòíі ïðîöåñè çìіí ó äîâêіëëі, ç ÿêèìè ëþäèíà ïîêè ùî
íå çàâæäè äàє ðàäó.
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2. Ïðèðîäà і ìèñòåöòâî. Íåïîâòîðíó êðàñó òâîðèòü ïðèðîäà, íàäèõàþ÷è ëþäèíó íà æèâîïèñ, ãðàôіêó, ïîåçіþ,
ñêóëüïòóðó. Äåÿêі âèäè ìèñòåöòâà âèíèêëè çàâäÿêè ïðèðîäíèì ìàòåðіàëàì, ðîñëèíàì і òâàðèíàì, çàõîïëèâèì êðàєâèäàì (ìàë. 239). Ñåðåä íèõ: ôëîðèñòèêà – ñêëàäàííÿ
áóêåòіâ, ñòâîðåííÿ êîìïîçèöіé, ïàííî, êîëàæіâ ç êâіòіâ,
ëèñòêіâ, ñóöâіòü, áóòîíіâ, ïåëþñòîê, òðàâ, ÿãіä, ïëîäіâ, ãîðіõіâ; àíіìàëіñòèêà – çîáðàæåííÿ òâàðèí ó æèâîïèñі,
ñêóëüïòóðі, ãðàôіöі; íàòþðìîðò – êàðòèíà, ùî çîáðàæàє
ïëîäè, êâіòè, ðèáó òà çäîáè÷ ìèñëèâöіâ, êîìïîçèöії îâî÷іâ,
ôðóêòіâ, ïîñóä; ïåéçàæ – âèä ìèñòåöòâà, îá’єêòîì ÿêîãî є
ïðèðîäà; ìàðèíіñòèêà – ìîðñüêèé ïåéçàæ.

2
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4

Ìàë. 239. Âèäè ìèñòåöòâà, ïîâ’ÿçàíі ç ïðèðîäîþ:
1 – óêðàїíñüêà âèøèâêà òà âіíîê; 2 – ôðàãìåíò êàðòèíè
Іâàíà Àéâàçîâñüêîãî «Äåâ’ÿòèé âàë»; 3 – «Íàòþðìîðò
ç ÿáëóêàìè» Ïîëÿ Ñåçàííà; 4 – íàñêåëüíèé æèâîïèñ ó ïå÷åðі
Ëàñêî (Ôðàíöіÿ), 14 òèñÿ÷ ðîêіâ äî í. å.
Визнач за малюнками види мистецтва.

Ó ñåëі Ïåòðèêіâêà, ùî íà Äíіïðîïåòðîâùèíі, íàïðèêіíöі
19 ñòîëіòòÿ çàðîäèëîñÿ óíіêàëüíå äåêîðàòèâíî-îðíàìåíòàëüíå ìèñòåöòâî – ïåòðèêіâñüêèé ðîçïèñ (ìàë. 240). Ìіñöåâі
ìàéñòðè ðîçïèñóâàòè ñòіíè ó õàòàõ, ïå÷і, ñêðèíі, à çãîäîì
ïîñóä, êàðòèíè òîùî. Çîáðàæàëè íà íèõ íàé÷àñòіøå áàðâèñòі
êâіòè, ÿãîäè, ïòàõіâ. 2013 ðîêó ïåòðèêіâñüêèé ðîçïèñ âíåñëè
äî ñïèñêó íåìàòåðіàëüíîї êóëüòóðíîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.
Ìèòöі âñüîãî ñâіòó çàâæäè íàäèõàëèñÿ ïðèðîäîþ äëÿ
ñòâîðåííÿ âèòâîðіâ ìèñòåöòâà. Їõíі ðîáîòè çàñïîêîþþòü ëþ-
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Ìàë. 240. 1 – Ïåòðèêіâñüêèé ðîçïèñ – íàðîäíå ìèñòåöòâî;
2 – ïàì’ÿòíà ìîíåòà «Ïåòðèêіâñüêèé ðîçïèñ» (2016)

äåé, ñïîíóêàþòü ðîçäóìóâàòè íàä âàæëèâèì ó æèòòі, çíàõîäèòè öіëі, âіðèòè ó ñâîї ìðії і íàâіòü çàçèðàòè ó ìèíóëå.
Ôîòîãðàôіÿ òà êіíåìàòîãðàô – âèäè ìèñòåöòâà, íåìîæëèâі áåç ñþæåòіâ ïðèðîäè. Ëіñ íàäèõíóâ Ëåñþ Óêðàїíêó íà
ñòâîðåííÿ âіðøîâàíîї ï’єñè «Ëіñîâà ïіñíÿ», à Ëåñèí òâіð
íàäèõíóâ àíіìàòîðіâ íà ñòâîðåííÿ íåéìîâіðíîãî ôіëüìó
«Ìàâêà». Âèøèâêà, ãîí÷àðñòâî, ðіçüáà ïî äåðåâó, òêàöòâî,
ãðàâþðà, ñòіííèé ðîçïèñ, âèðîáè ç ìåòàëó – æîäåí âèä ìèñòåöòâà íå іñíóє ïîçà ïðèðîäîþ. Âîíà íàäèõàє ìèòöіâ і ñàìà
ñòâîðþє øåäåâðè.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Ñòîñóíêè ëþäèíè ç ïðèðîäîþ çìіíþâàëèñÿ âіä äàâíіõ
÷àñіâ äî íàøèõ äíіâ. Ëþäèíà ïіçíàâàëà ïðèðîäó, êîðèñòóâàëàñÿ її áëàãàìè, áîðîëàñÿ ç ïðèðîäíèìè ñòèõіÿìè.
Íèíі çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ ëþäåé òåæ çàëåæèòü
âіä ñòàíó äîâêіëëÿ.
Ïðèðîäà íàäèõàє ëþäèíó íà ñòâîðåííÿ âèòâîðіâ ìèñòåöòâà. Òàê ëþäèíà çàäîâîëüíÿє ñâîї õóäîæíüî-åñòåòè÷íі
ïîòðåáè.

?

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Як гадаєш, хто більше залежний: людина від природи чи природа
від людини?
2. Знайди цікаву локацію у своєму місті, селищі. Зроби фото або намалюй пейзаж, напиши вірш або опиши красу рідної місцини у прозі.
Презентуй свою творчість друзям і рідним.
3. Які витвори мистецтва про природу (вірші, картини, пісні, скульптури) тобі подобаються? Хто їх автор?
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
ДО РОЗДІЛУ 5
1. Обери, за якою схемою ти складеш свою тарілку здорового
харчування.

А

Б

– овочі

– фрукти

В

Г

– зернові продукти

Д
– білки

– солодощі

2. Вибери три переліки корисних перекусів, з яких варто щось брати
із собою у школу.
А чипси, чупа-чупс, вафлі
Б яблуко, банан, мандарин
В курага, горіхи, родзинки
Г бутерброд із сиром, листковим салатом і відвареним м’ясом
Д сухарики зі смаком м’яса та солодка газована вода
3. Людина – єдиний природний ворог найбільшої на Землі тварини,
яка занесена до Міжнародної Червоної книги. Хто це?
А корова морська
Б дельфін азовка В кит синій
Г слон африканський Д слон зубатий
4. Спалювання залишків рослин заборонено законодавством України. Після підпалу життя тварин і рослин відновлюється лише через
5–6 років або не відновлюється ніколи. Тобі їх шкода? Отже, якщо
бачиш порушників закону, телефонуй…
А 102
Б 103
В 104
Г 109
Д 122
5. Із Запорозької Січі до сучасної української кухні дійшла смачна
козацька страва:
А уха
Б куліш
В кутя Г узвар
ПОМІРКУЄМО РАЗОМ
1. Складіть програму концерту «Нас природа надихає» для батьків
(громади). Розпочніть концерт із розповіді про важливість біорізноманіття.
2. Обговоріть, які лоти зробите для благодійного ярмарку «Збережемо біорізноманіття» (вироби з природних матеріалів, власна випічка,
малюнки, вишивка тощо).
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Додаток 1
ДОТРИМУЙСЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
1. З’ясуй порядок і правила безпечного проведення досліду.
2. Звільни робоче місце від зайвих предметів і матеріалів.
3. Перевір наявність і надійність приладів та інших предметів, потрібних для виконання завдання.
4. Розміщуй прилади, матеріали, обладнання на робочому місці так,
щоб запобігти їх падінню або перекиданню.
5. Обережно працюй зі скляним приладдям, рідинами та сипкими
матеріалами.
6. Не спрямовуй пряме сонячне світло на дзеркало мікроскопа, не
дивися крізь збільшуване скло лупи на сонце – це може призвести до
втрати зору.
7. Починай виконувати завдання лише з дозволу вчителя.
8. Виконуй роботу відповідно до інструкції або вказівок учителя.
9. Не залишай робоче місце без дозволу вчителя.
10. Завершивши роботу, прибери робоче місце і ретельно вимий
руки з милом.
Додаток 2
ПАМ’ЯТКА ШАНУВАЛЬНИКА РIДНОЇ ПРИРОДИ
1. Шануй природу, дбай про неї.
2. Пам’ятай: природа живе і відчуває, поводься обережно і відповідально у природі. Перш, ніж щось вдіяти, подумай про наслідки.
3. Готуйся до зустрічі з природою: шукай інформацію, читай, слухай.
Що більше знаєш, то краще опікуватимешся природою.
4. Оберігай звірів: не порушуй їхній спокій, не галасуй, не лякай їх,
не руйнуй їхні домівки: нори, гнізда, дупла.
5. Не намагайся торкнутися диких звірів, не лови їх, не забирай з
місця, де вони живуть, не кривди звірят.
6. Оберігай дерева та інші рослини, гриби: не ламай, не зривай без
потреби, не топчи, не розкопуй ґрунт.
7. Дбай про чистоту довкілля: ніколи не викидай сміття у лісі, не кидай його у водойму; прибирай сміття на природі.
8. Дотримуйся правил поведінки у природі, а якщо зауважиш проблему – повідом лісничого або міську службу.
9. Не розпалюй багаття у непризначених для цього місцях, не залишай по собі слідів перебування у лісі, на луці, в парку, на пляжі.
10. Негайно телефонуй 101 та 102, якщо помітиш пожежу або підпалювачів стерні.
Чи прекрасна українська природа?
ТАК!
Чи неповторна українська природа?
ТАК!
Чи любиш ти українську природу?
ТАК!
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