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Ëþáèé äðóæå!
Ó ÷åòâåðòîìó êëàñі òè îòðèìàєø íîâі çíàííÿ ïðî Âñåñâіò. Íàâ÷èøñÿ îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі çà äîïîìîãîþ
Ñîíöÿ, êîìïàñà і ìіñöåâèõ îçíàê. À çà äîïîìîãîþ ïëàíó
і êàðòè ðîçâ’ÿçóâàòèìåø íàâ÷àëüíі òà æèòòєâі ñèòóàöії.
Äіçíàєøñÿ ïðî ïðèðîäó ìàòåðèêіâ òà îêåàíіâ ïëàíåòè
Çåìëÿ. Áіëüøå äîâіäàєøñÿ ïðî ïðèðîäíі áàãàòñòâà Óêðàїíè – êîðèñíі êîïàëèíè, âîäîéìè, ґðóíòè – é îçíàéîìèøñÿ ç ïðèðîäíèìè çîíàìè.
Ïіäðó÷íèê äîïîìîæå òîáі äіçíàòèñÿ ïðî òіëà é ðå÷îâèíè, їõíі âëàñòèâîñòі; ïðî ðіçíîìàíіòíіñòü ðå÷îâèí і
ìàòåðіàëіâ òà їõ âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ.
Òâîї óñïіõè ó âèâ÷åííі ïðèðîäè çàëåæàòèìóòü і âіä
óìіííÿ ïðàöþâàòè ç ïіäðó÷íèêîì. Ðîçãëÿíü óìîâíі
ïîçíà÷åííÿ. Ïіäðó÷íèê ïîäіëåíî íà òåìè, à òåìè – íà
ïàðàãðàôè. Çàïèòàííÿ íà ïî÷àòêó êîæíîãî ïàðàãðàôà
äîïîìîæóòü âіäíîâèòè â ïàì’ÿòі âèâ÷åíå ðàíіøå. Íîâі
òåðìіíè і ïîíÿòòÿ âèäіëåíî â òåêñòі øðèôòîì. Ó êіíöі
êîæíîãî ïàðàãðàôà є çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè òà
âèñíîâêè, ÿêі äîïîìîæóòü òîáі ëîãі÷íî ïîâ’ÿçàòè îñíîâíі
÷àñòèíè ïàðàãðàôà é óçàãàëüíèòè ïðî÷èòàíå. Îïðàöüîâóþ÷è òåêñò, çâåðòàéñÿ äî ìàëþíêіâ, ôîòîãðàôіé і êàðò
àòëàñó. Âîíè òàêîæ є âàæëèâèì äæåðåëîì іíôîðìàöії.
«Áіáëіîòå÷êà ïðèðîäîäîñëіäíèêà» ðîçøèðèòü òâîї
çíàííÿ ïðî ïðèðîäó. Ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ äîïîìîæóòü
ïåðåâіðèòè ïåðåáіã ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ і ÿâèù, íàâ÷àòü
їõ ïîÿñíþâàòè, ðîáèòè âèñíîâêè. Ïðàöþþ÷è íàä íàâ÷àëüíèìè ïðîåêòàìè, òè íàâ÷èøñÿ êîðèñòóâàòèñÿ ðіçíèìè äæåðåëàìè іíôîðìàöії, ãîòóâàòè é äåìîíñòðóâàòè
ïðåçåíòàöії, îöіíþâàòè âëàñíó äіÿëüíіñòü, ñïіâïðàöþâàòè â ìàëіé ãðóïі.
Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî âèâ÷àòè ïðèðîäîçíàâñòâî òîáі áóäå
öіêàâî, à çäîáóòі çíàííÿ çíàäîáëÿòüñÿ â íàñòóïíèõ
êëàñàõ і çàãàëîì ó æèòòі. Áàæàєìî òîáі óñïіõіâ!
Ç ïîâàãîþ àâòîðè
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Пригадай, за якими ознаками живі об’єкти відрізняють
від неживих.

Áóäü-ÿêà æèâà іñòîòà – öå îðãàíіçì, ÿêîìó âëàñòèâå
æèâëåííÿ, äèõàííÿ, âèäіëåííÿ, ðіñò, ðîçâèòîê, ðîçìíîæåííÿ і âіäìèðàííÿ. ×îìó ðîñëèíà, ïîçáàâëåíà ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà і âîäè, ïî÷èíàє ÷àõíóòè? ×îìó òâàðèíà áåç
âîäè âіä÷óâàє ñïðàãó? Òîìó ùî â ïðèðîäі æèâå і íåæèâå
çàâæäè ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ.
Ëþäèíà, òàê ñàìî ÿê ðîñëèíè і òâàðèíè, є ÷àñòèíîþ
æèâîї ïðèðîäè. ßê і áіëüøîñòі æèâèõ îðãàíіçìіâ, їé äëÿ
æèòòÿ ïîòðіáåí êèñåíü, ùî âõîäèòü äî ñêëàäó ïîâіòðÿ, і âîäà
äëÿ ïèòòÿ òà ïðèãîòóâàííÿ їæі. Áåç âîäè íåìîæëèâèé òàêîæ
ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі é ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Óæå íà ïî÷àòêó ñâîãî іñíóâàííÿ ëþäèíà êîðèñòóâàëàñÿ äàðàìè ïðèðîäè, ñïîæèâàþ÷è â їæó êîðіííÿ, íàñіííÿ, ïëîäè ðîñëèí, ì’ÿñî òâàðèí. Çåìëÿ і òåïåð є ãîäóâàëüíèöåþ – óñі ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ìè îòðèìóєìî âіä
ïðèðîäè. Íàøі ïðàùóðè âèâåëè ç äèêîðîñëèõ ñîðòіâ
êóëüòóðíі: ïøåíèöþ, æèòî, ðèñ, êóêóðóäçó. Âîíè íèíі
є îñíîâíèì äæåðåëîì õàð÷óâàííÿ. Â їæó âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ îâî÷і, ïëîäîâі òà ÿãіäíі êóëüòóðè.
Ëþäèíà ïðèðó÷èëà áàãàòî äèêèõ òâàðèí. Ñâіéñüêèìè ñòàëè êîðîâè, âіâöі, êóðè (ïðîäîâæ öåé ïåðåëіê). Âіä
íèõ ëþäèíà îòðèìóє ì’ÿñî, ìîëîêî, ÿéöÿ, øêіðó òà
õóòðî. Äåÿêèõ òâàðèí âèêîðèñòîâóþòü ÿê òÿãëîâó ñèëó
(ïðèãàäàé ÿêèõ).
Ðîñëèíè і òâàðèíè – îñíîâíå äæåðåëî ïðèðîäíèõ
ìàòåðіàëіâ.
З яких рослин людина отримує тканини, папір? З яких
природних матеріалів виготовляє верхній одяг і взуття?

Ëþäèíà ïåðåòâîðþє ïðèðîäó, îòðèìóє âіä íåї âñå
íåîáõіäíå äëÿ æèòòÿ. Îäíàê çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â
ïðèðîäі, âïëèâàþòü і íà ñàìó ëþäèíó. Çàáðóäíåííÿ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà – îäèí ç íàñëіäêіâ âïëèâó
ëþäèíè íà ïðèðîäó. Ó ïîâіòðі ìіñò, ïîáëèçó âåëèêèõ
àâòîñòðàä і øîñå ìіñòèòüñÿ áàãàòî ãàçіâ, íåáåçïå÷íèõ
äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.
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Çàâîäè і ôàáðèêè, òðóáè ÿêèõ íå îáëàäíàíі ñïåöіàëüíèìè âëîâëþâà÷àìè, çàáðóäíþþòü ïîâіòðÿ âèêèäàìè
äèìó, ïîïåëó òà øêіäëèâèõ ðå÷îâèí.
Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі âèêîðèñòîâóþòü ìіíåðàëüíі
äîáðèâà é îòðóòîõіìіêàòè, ùî íàêîïè÷óþòüñÿ â ґðóíòі,
à ïîòіì – ó ðîñëèíàõ і òâàðèíàõ. Іç ïîòîêàìè äîùó öі
ðå÷îâèíè ïîòðàïëÿþòü ó ðі÷êè, îçåðà і ñòàâêè. Ó âîäîéìàõ óíàñëіäîê íàêîïè÷åííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí áóðõëèâî
ðîçâèâàþòüñÿ âîäîðîñòі, і ãèíóòü ðîñëèíè òà òâàðèíè, ÿêі
їõ íàñåëÿþòü. Òàêà âîäà øêіäëèâà і äëÿ ëþäèíè.
Òðàíñïîðò, ïîáóòîâà òåõíіêà, ðіçíі òåõíі÷íі ïðèñòðîї – äæåðåëà íàäìіðíîãî øóìó, ùî íåãàòèâíî âïëèâàє íà ëþäèíó, – ïðèçâîäÿòü äî çíèæåííÿ ñëóõó, ïîðóøåííÿ ñíó, ðîçëàäіâ íåðâîâîї ñèñòåìè òîùî. Ëіíії
åëåêòðîïåðåäà÷, ðàäіî, òåëåáà÷åííÿ, äåÿêі ïðîìèñëîâі
óñòàíîâêè òàêîæ ìîæóòü ïîçíà÷àòèñÿ íà äіÿëüíîñòі
íàøîãî îðãàíіçìó і ñïðè÷èíÿòè ðіçíі çàõâîðþâàííÿ.
Ëþäèíà ìàє ïîñòіéíî ïàì’ÿòàòè ïðî ñâіé çâ’ÿçîê
ç ïðèðîäîþ і âðàõîâóâàòè öå â ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі.
Перевір себе
1. Доведи або спростуй твердження: «Людина – частина
живої природи».
2. Що свідчить про зв’язок людини з неживою природою?
Відповідь ілюструй прикладами.
3. Як життя людини пов’язане з живою природою? Наведи
приклади.
4. Що призводить до забруднення навколишнього середовища?
Доведи двосторонні зв’язки людини і природи. Наведи приклади впливу людини на природу і природи на людину.

Âèñíîâêè
Ëþäèíà – ÷àñòèíà æèâîї ïðèðîäè. Ïðèðîäà і ëþäèíà
âçàєìîïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ. Ëþäèíà çìіíþє ïðèðîäó
â ïðîöåñі ñâîєї äіÿëüíîñòі. Çìіíè â ïðèðîäі âïëèâàþòü
і íà ñàìó ëþäèíó. Ëþäèíà ìàє ïàì’ÿòàòè ïðî ìîæëèâі
íàñëіäêè âïëèâó íà ïðèðîäó.
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ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

§ 2. ÓßÂËÅÍÍß ÄÀÂÍІÕ ËÞÄÅÉ
ÏÐÎ ÇÅÌËÞ І ÂÑÅÑÂІÒ
Ùî òàêå Âñåñâіò? Ïіä ñëîâîì Âñåñâіò çàçâè÷àé ðîçóìіþòü êîñìі÷íèé ïðîñòіð і âñå, ùî éîãî çàïîâíþє: íåáåñíі
òіëà, ãàç і ïèë. Âñåñâіò – öå ñóêóïíіñòü ãàëàêòèê і ïðîñòіð
ìіæ íèìè. Ïëàíåòà Çåìëÿ – ÷àñòèíà Âñåñâіòó. Іñíóє áåçëі÷ âåðñіé ïðî òå, êîëè âèíèê Âñåñâіò. Áіëüøіñòü ó÷åíèõ
ââàæàþòü, ùî âіí óòâîðèâñÿ áàãàòî ìіëüÿðäіâ ðîêіâ òîìó.
ßê äàâíі ëþäè óÿâëÿëè Çåìëþ і Âñåñâіò? Óÿâëåííÿ
ïðî áóäîâó Âñåñâіòó ôîðìóâàëèñÿ ïîñòóïîâî. Ó äàâíèíó
öåíòðîì Âñåñâіòó ââàæàëè Çåìëþ. Çà óÿâëåííÿìè äàâíіõ іíäіéöіâ, Çåìëÿ – öå ïіâêóëÿ, ÿêó òðèìàþòü íà ñâîїõ âåëåòåíñüêèõ
ñïèíàõ ñëîíè, ùî ñòîÿòü íà âåëè÷åçíіé ÷åðåïàñі. À öÿ ÷åðåïàõà
ëåæèòü íà çìії, ùî óîñîáëþє íåáî
é çàìèêàє íàâêîëîçåìíèé ïðîМал. 2. Земля
ñòіð (ìàë. 2).
за уявленнями давніх
Іíøèì óÿâëÿëè Âñåñâіò íàðîіндійців
äè, ÿêі æèëè êîëèñü íà áåðåãàõ
ðі÷îê Òèãð і Єâôðàò ó Çàõіäíіé Àçії. Çåìëÿ, íà їõíþ
äóìêó, öå ãîðà, ùî çóñіáі÷ îòî÷åíà ìîðåì. Íàä íåþ
âèñî÷іє çîðÿíå íåáî.
Ïåðøèì âèñóíóâ ïðèïóùåííÿ, ùî Çåìëÿ íå ïëîñêà,
à ìàє ôîðìó êóëі, äàâíüîãðåöüêèé ó÷åíèé Àðіñòîòåëü.
Öå ïіäòâåðäèâ і äîâіâ іíøèé âèäàòíèé ó÷åíèé Åðàòîñôåí, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ ñâîє áà÷åííÿ áóäîâè Âñåñâіòó.
Íà éîãî äóìêó, ó öåíòðі Âñåñâіòó ðîçìіùåíà Çåìëÿ, à
íàâêîëî – íåáåñíі òіëà. Ïîñòóïîâî óÿâëåííÿ ïðî Çåìëþ
ñòàâàëè äåäàëі ґðóíòîâíіøèìè.
7

Ñëîâíè÷îê: Âñåñâіò.
Перевір себе
1. Що таке Всесвіт? Що входить у нього?
2. Як давні люди уявляли Землю і Всесвіт?
3. Хто вперше висунув припущення, що Земля має форму
кулі?

Âèñíîâêè
Âñåñâіò – ñóêóïíіñòü ãàëàêòèê і ïðîñòіð ìіæ íèìè.
Ïëàíåòà Çåìëÿ – ÷àñòèíà Âñåñâіòó. Óÿâëåííÿ ïðî áóäîâó Âñåñâіòó ñôîðìóâàëèñÿ ïîñòóïîâî.

§ 3. ÑÎÍß×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ЇЇ ÑÊËÀÄ
Пригадай, які рухи здійснює наша планета Земля.

Ñêëàä Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè. Íàâêîëî Ñîíöÿ îáåðòàþòüñÿ íåáåñíі òіëà. Óñі âîíè ìåíøі âіä Ñîíöÿ і íå âèïðîìіíþþòü ñâіòëà. Öі òіëà íàçèâàþòü ïëàíåòàìè. Ðîçãëÿíü ïëàíåòè íà ìàëþíêó 3.
Венера Земля

Меркурій

Марс
Юпітер

Сатурн

Уран Нептун

Мал. 3. Сонячна система

Ñîíöå і âñі ïðèðîäíі êîñìі÷íі òіëà, ÿêі ðóõàþòüñÿ
íàâêîëî íüîãî, óòâîðþþòü Ñîíÿ÷íó ñèñòåìó.
Êîæíà ïëàíåòà ðóõàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ ïî âëàñíіé
îðáіòі. Ïðèðîäíèì ñóïóòíèêîì Çåìëі є Ìіñÿöü. Îáåðòàþ÷èñÿ íàâêîëî Çåìëі, Ìіñÿöü ðàçîì ç íåþ ðóõàєòüñÿ
íàâêîëî Ñîíöÿ. Çà ðîçìіðàìè Ìіñÿöü ó÷åòâåðî ìåíøèé
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Ñëîâíè÷îê: ïëàíåòè; Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà; àñòåðîїä;
êîìåòà; ìåòåîð; ìåòåîðèò.
Перевір себе
1. Що таке Сонячна система?
2. Назви небесні тіла, які входять до складу Сонячної системи.
3. Намалюй у зошиті схему Сонячної системи або виготов її
модель із пластиліну.
4. Як утворюється «хвіст» комети?
5. Що таке «падаючі зорі»? Чи доводилося тобі спостерігати
за таким явищем?
Використовуючи різні джерела інформації, дізнайся, чому
комета Галлея отримала таку назву. Чим вона цікава для
вчених?
Бібліотечка природодослідника
За рік на Землю падає майже 2000 тонн метеоритної маси.
Метеорити вдаряються об поверхню Землі з величезною силою,
унаслідок чого відбувається вибух. І якщо метеорит великий, то
на місці падіння утворюється впадина округлої форми.

Âèñíîâêè
Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà âêëþ÷àє â ñåáå Ñîíöå і âñі ïðèðîäíі
êîñìі÷íі òіëà, ùî îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî íüîãî (ïëàíåòè
ç їõ ïðèðîäíèìè ñóïóòíèêàìè, àñòåðîїäè, ìåòåîðèòè і
êîìåòè).

§ 4. ÑÎÍÖÅ – ÇÎÐß, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÅ ÒІËÎ
ÑÎÍß×ÍÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ
Що ти знаєш про Сонце? Яке його значення для життя на Землі?

Çíà÷åííÿ Ñîíöÿ. Ñîíöå – öå äåííå ñâіòèëî, âіä ÿêîãî
çàëåæèòü æèòòÿ íà Çåìëі. Íàøå іñíóâàííÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíå
іç ñîíÿ÷íîþ åíåðãієþ. Ìè êîðèñòóєìîñÿ íåþ íå ëèøå
òîäі, êîëè çàñìàãàєìî, à é êîëè ñïîæèâàєìî їæó, ñïàëþ10

Íà ïîâåðõíі Ñîíöÿ ìîæíà ïîáà÷èòè òåìíі äіëÿíêè –
ñîíÿ÷íі ïëÿìè. Їõ êіëüêіñòü ÷àñ âіä ÷àñó çìіíþєòüñÿ:
òî çáіëüøóєòüñÿ, òî çìåíøóєòüñÿ. Òàêі çìіíè âіäáóâàþòüñÿ ïðèáëèçíî ÷åðåç êîæíі 11 ðîêіâ.
Ñîíöå, ÿê і Çåìëÿ, îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі іç
çàõîäó íà ñõіä. Ó÷åíі ðåòåëüíî âèâ÷àþòü éîãî. Öі çíàííÿ äàþòü çìîãó çðîçóìіòè ïðèðîäó äàëåêèõ çіð. Òàêîæ
öå äîïîìàãàє áіëüøå äіçíàòèñÿ ïðî âïëèâ Ñîíöÿ íà
íàøó ïëàíåòó é æèòòÿ îðãàíіçìіâ.
Ñëîâíè÷îê: ñîíÿ÷íà êîðîíà; ñîíÿ÷íі ïëÿìè.
Перевір себе
1. Поясни, чому Сонце вважають основою життя на Землі.
2. Які розміри має Сонце?
Щоб отримати наочне уявлення про порівнянні розміри
Землі та Сонця, намалюй Землю у вигляді крапки діаметром 1 мм. Тоді Сонце потрібно зобразити у вигляді круга
діаметром 109 мм. Порівняй малюнки. Підпиши їх.
Бібліотечка природодослідника
Учені довго не могли пояснити появу сонячних плям. Зазвичай сонячні плями виникають групами й існують кілька місяців.
Вони здаються темними, оскільки їхня температура нижча від
температури навколишньої поверхні. На сонячному диску може
з’являтися багато сонячних плям, а може і зовсім не бути.

Âèñíîâêè
Ñîíöå – íàéáëèæ÷à äî íàñ çîðÿ. Âîíî ïåðåáóâàє íà
äóæå âåëèêіé âіäñòàíі âіä Çåìëі і â 109 ðàçіâ áіëüøå çà
Çåìëþ. Ñîíöå – öå ðîçïå÷åíå òіëî, ùî ÿñêðàâî ñâіòèòü і
âèïðîìіíþє òåïëî.
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äæåííÿ і ïåðåãðіâàííÿ. Áіëüøó ÷àñòèíó ïîâåðõíі Çåìëі
çàéìàє âîäà, ÷îãî íåìàє íà іíøèõ ïëàíåòàõ.
Ìіñÿöü – ïðèðîäíèé ñóïóòíèê Çåìëі, íàéáіëüøèé іç
ñóïóòíèêіâ ïëàíåò çåìíîї ãðóïè. Íà íåáі ìîæíà ñïîñòåðіãàòè çìіíó éîãî çîâíіøíüîãî âèãëÿäó. Öå âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê òîãî, ùî Ìіñÿöü ñâіòèòüñÿ ïіä äієþ âіäáèòèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ. Îáåðòàþ÷èñü íàâêîëî íàøîї
ïëàíåòè, âіí çàéìàє ðіçíі ïîëîæåííÿ âіäíîñíî Çåìëі òà
Ñîíöÿ. Òîìó ìè áà÷èìî ðіçíі éîãî ÷àñòèíè.
Íà ïîâåðõíі Ìіñÿöÿ íàâіòü íåîçáðîєíèì îêîì ìîæíà
ïîìіòèòè òåìíі äіëÿíêè, ÿêі áóëè íàçâàíі ìîðÿìè, õî÷à
â íèõ çîâñіì íåìàє âîäè.
Ìàðñ – ÷åòâåðòà ïëàíåòà âіä Ñîíöÿ. Çàâäÿêè âåëèêіé êіëüêîñòі çàëіçà â ґðóíòі її ùå íàçèâàþòü ÷åðâîíîþ
ïëàíåòîþ. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà íà ïëàíåòі äîðіâíþє – 60 Ñ. Ó Ìàðñà є äâà ñóïóòíèêè.
Íà ïîâåðõíі Ìàðñà є äîëèíè é ïóñòåëі, êðèæàíі ïîëÿðíі øàïêè, ÿêі ñâіä÷àòü ïðî íàÿâíіñòü âîäè. Íà Ìàðñі є
íàéâèùà ãîðà â Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі, âèñîòà ÿêîї 27 êì.
Ñëîâíè÷îê: Ìåðêóðіé; Âåíåðà; Çåìëÿ; Ìіñÿöü; Ìàðñ.
Перевір себе
1. Назви планети земної групи.
2. Подумай, чому на планеті Земля існує життя.
Робота в парі. Складіть розповідь про одну з планет,
використовуючи текст цього параграфа та інші джерела
інформації. Розкажіть один одному.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй розповідь про Місяць – природний супутник Землі.
Бібліотечка природодослідника
Учені припускають, що на Марсі було багато води, а по його
поверхні текли великі ріки.

Âèñíîâêè
Âåëèêі ïëàíåòè Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè ïîäіëÿþòü íà äâі
ãðóïè: ïëàíåòè çåìíîї ãðóïè і ïëàíåòè-ãіãàíòè. Ïëàíåòè
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Íåïòóí – ïëàíåòà, íàéâіääàëåíіøà âіä öåíòðà Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè. Íà ñüîãîäíі íàóöі âіäîìî 14 ñóïóòíèêіâ
Íåïòóíà. Çà ñêëàäîì Íåïòóí äóæå ñõîæèé íà Óðàí,
òîìó є äðóãèì «êðèæàíèì ãіãàíòîì».
Ñëîâíè÷îê: Þïіòåð; Ñàòóðí; Óðàí; Íåïòóí.
Перевір себе
1. Назви планети-гіганти.
2. Розкажи про особливості планет-гігантів. Чим вони відрізняються від планет земної групи?
3. Які з планет цієї групи отримали титул «крижаного гіганта»?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про одну з планет-гігантів.
Бібліотечка природодослідника
У давні часи люди знали тільки п’ять планет – Меркурій,
Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн, тому що їх можна побачити
неозброєним оком. Уран і Нептун було відкрито за допомогою
телескопів. Тривалий час учені вивчали планети, спостерігаючи за ними із Землі. З’ясувалося, що всі планети рухаються по
колових орбітах. Вирахувано розміри планет і відстані від них
до Сонця.

Âèñíîâêè
Ïëàíåòè-ãіãàíòè – öå Þïіòåð, Ñàòóðí, Óðàí, Íåïòóí.
Âîíè ìàþòü âåëèêі ðîçìіðè, íå ìàþòü òâåðäîї ïîâåðõíі,
øâèäêî îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî îñі і â íèõ є âåëèêà êіëüêіñòü ñóïóòíèêіâ.

§ 7. ÒÅÏËÎÂІ ÏÎßÑÈ ÇÅÌËІ ÒÀ
ЇÕ ÂÏËÈÂ ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÓ
Пригадай, яку форму має планета Земля. Яке значення Сонця для життя на Землі?

ßê íàãðіâàєòüñÿ çåìíà ïîâåðõíÿ? Òè âæå çíàєø, ùî
Ñîíöå – öå äæåðåëî òåïëà і ñâіòëà äëÿ âñüîãî æèâîãî íà
Çåìëі. Îñêіëüêè íàøà ïëàíåòà ìàє ôîðìó êóëі, ñîíÿ÷íå
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ïіêîì. Îòæå, ëіíії òðîïіêіâ і ïîëÿðíèõ êіë – öå ìåæі
òåïëîâèõ ïîÿñіâ, òåðèòîðії ÿêèõ ðіçíÿòüñÿ âåëè÷èíîþ
êóòà ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íà ïîâåðõíþ, òðèâàëіñòþ îñâіòëåíîñòі, à òàêîæ òåìïåðàòóðîþ ïîâіòðÿ
(ìàë. 10).
Îñîáëèâîñòі òåïëîâèõ ïîÿñіâ. Íàéñïåêîòíіøèé –
òðîïі÷íèé ïîÿñ. Äâі÷і íà ðіê (22 ãðóäíÿ і 22 ÷åðâíÿ)
îïіâäíі ñîíÿ÷íі ïðîìåíі ïàäàþòü ìàéæå ïðÿìîâèñíî
(ïіä êóòîì 90). Çåìíà ïîâåðõíÿ äîáðå ïðîãðіâàєòüñÿ,
òîìó ïðîòÿãîì óñüîãî ðîêó – і âçèìêó, і âëіòêó – âèñîêà
òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ. Ó òðîïі÷íîìó ïîÿñі òðèâàëіñòü
äíÿ і íî÷і ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî ïî 12 ãîäèí.
Ïðèðîäíі óìîâè õîëîäíîãî òåïëîâîãî ïîÿñó äóæå
ñóâîðі. Òàì áіëüøó ÷àñòèíó ðîêó òðèâàє çèìà: Ñîíöå
âïðîäîâæ äåêіëüêîõ ìіñÿöіâ ìàéæå íå ç’ÿâëÿєòüñÿ íà
íåáі, ïàíóþòü ëþòі ìîðîçè é ñèëüíі âіòðè. Õî÷à âëіòêó
Ñîíöå öіëîäîáîâî ïðàêòè÷íî íå çàõîäèòü çà ãîðèçîíò,
àëå éîãî ïðîìіííÿ ëèøå êîâçàє ïî çåìíіé ïîâåðõíі é
ñëàáî її íàãðіâàє. Òóò ñïîñòåðіãàþòüñÿ ïîëÿðíèé äåíü і
ïîëÿðíà íі÷.
Ïðèðîäíі óìîâè ïîìіðíèõ ïîÿñіâ çíà÷íî òåïëіøі.
Çèìà ìåíø òðèâàëà, àëå ìîðîçíà òà ñíіæíà. Ëіòî òåïëå,
ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ ñïåêîòíèõ äíіâ. Ïîãîäà ïîìіðíèõ
ïîÿñіâ ïіäêîðåíà ÷іòêîìó ãðàôіêó çìіíè ÷îòèðüîõ ñåçîíіâ: çèìè, âåñíè, ëіòà é îñåíі.
Ñëîâíè÷îê: òåïëîâі ïîÿñè – òðîïі÷íèé, õîëîäíі
(ïîëÿðíі), ïîìіðíі; ïîëÿðíèé äåíü; ïîëÿðíà íі÷.
Перевір себе
1. Чому природні умови в різних місцях земної кулі не однакові?
2. Назви й покажи на карті теплові пояси Землі. Який з них
найспекотніший? Поясни чому.
3. Чим можна пояснити, що холодні пояси розміщені ближче
до полюсів Землі?
4. У яких теплових поясах спостерігаються пори року?
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Мал. 12. Обертання Землі навколо Сонця

ëåíà, òîìó çåìíà ïîâåðõíÿ îòðèìóє íåîäíàêîâó êіëüêіñòü ñâіòëà é òåïëà.
Çàëåæíî âіä ñâîãî ïîëîæåííÿ íà îðáіòі Çåìëÿ íàãðіâàєòüñÿ ñîíÿ÷íèì ïðîìіííÿì ïî-ðіçíîìó. Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 12. Çâåðíè óâàãó íà òå, ùî çåìíà âіñü íàõèëåíà
ñòîñîâíî îðáіòè. ×åðåç öå íàõèëåíèé і çåìíèé åêâàòîð.
Î÷åâèäíî, ùî â çåìíîї êóëі, çîáðàæåíîї íà ìàëþíêó 12 ïðàâîðó÷ âіä Ñîíöÿ, Ïіâäåííà ïіâêóëÿ îñâіòëåíà
êðàùå, íіæ Ïіâíі÷íà, à îòæå, é òåïëà îòðèìóє áіëüøå.
Òîìó â Ïіâäåííіé ïіâêóëі – ëіòî, à â Ïіâíі÷íіé – çèìà.
Àëå ÷åðåç ïіâðîêó Çåìëÿ ïåðåìіñòèòüñÿ ó ïðîòèëåæíó
òî÷êó ñâîєї îðáіòè. Òåïåð óæå Ïіâíі÷íà ïіâêóëÿ íàãðіâàòèìåòüñÿ êðàùå, íіæ Ïіâäåííà. Ïðè öüîìó â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі áóäå ëіòî, à â Ïіâäåííіé – çèìà. Òàê íà
Çåìëі âіäáóâàєòüñÿ çìіíà ïіð ðîêó.
Çåìëÿ çäіéñíþє ïîâíèé îáåðò íàâêîëî Ñîíöÿ çà ðіê.
Пригадай, скільки днів триває рік на Землі.

Òè ïðîâîäèâ ñïîñòåðåæåííÿ çà âèñîòîþ Ñîíöÿ íàä
ãîðèçîíòîì і òðèâàëіñòþ äíÿ і íî÷і â ðіçíі ïîðè ðîêó.
Îïіâäíі Ñîíöå íàéâèùå ïіäíіìàєòüñÿ íàä ãîðèçîíòîì óëіòêó – 22 ÷åðâíÿ (ìàë. 13). Ó öåé ÷àñ ó íàøіé
ìіñöåâîñòі òðèâàëіñòü äíÿ äîâøà, à íî÷і – êîðîòøà.
Ìàéæå ïðÿìîâèñíі ïðîìåíі Ñîíöÿ äîáðå îñâіòëþþòü
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і íàãðіâàþòü çåìíó ïîâåðõíþ.
22 червня
Òîìó ëіòî â íàñ ñïåêîòíå. Ïîñòó- 21 березня
23 вересня
ïîâî Ñîíöå íàä ãîðèçîíòîì îïóñ22 грудня
êàєòüñÿ íèæ÷å, òðèâàëіñòü äíÿ
çìåíøóєòüñÿ, à íî÷і – çáіëüøóПівніч
єòüñÿ. Õîëîäíіøàє. Íàñòàє îñіíü.
Захід
Схід
23 âåðåñíÿ òðèâàëіñòü äíÿ é íî÷і
Південь
îäíàêîâà – 12 ãîäèí. Óçèìêó
Ñîíöå îïіâäíі ñòîїòü íèçüêî íàä
Мал. 13. Положення
ãîðèçîíòîì, éîãî êîñі ïðîìåíі
Сонця на небосхилі
ñëàáî íàãðіâàþòü ïîâåðõíþ Çåìопівдні
ëі. 22 ãðóäíÿ òðèâàëіñòü äíÿ â íàñ
íàéìåíøà, à íî÷і – íàéáіëüøà. Ïîñòóïîâî Ñîíöå äåäàëі
âèùå ïіäíіìàєòüñÿ íàä ãîðèçîíòîì, äåíü çáіëüøóєòüñÿ,
íі÷ êîðîòøàє. 21 áåðåçíÿ äåíü і íі÷ òðèâàþòü ïî 12 ãîäèí.
Ñòàє òåïëіøå, ïðèðîäà îæèâàє. Ïðèõîäèòü âåñíà. Îòæå,
ïîðè ðîêó çàëåæàòü âіä âèñîòè Ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì і
òðèâàëîñòі äíÿ і íî÷і.
Ñëîâíè÷îê: âіñü Çåìëі; çåìíà îðáіòà.
Перевір себе
1.
2.
3.
4.

Поясни, чому відбувається зміна дня і ночі.
Скільки триває доба?
Назви причину зміни пір року на Землі.
Чому ми не помічаємо руху Землі?
Користуючись різними джерелами інформації, з’ясуй, чому
у сучасному календарі кожний четвертий рік – високосний.
Проведи дослідження. Візьми в руки глобус і попроси
однокласника посвітити на нього кишеньковим ліхтариком. Ви побачите, що світло ліхтарика освічує тільки один
бік глобуса, а другий залишається в тіні. Тепер повільно
обертай глобус навколо осі. (Дослідження краще проводити в затемненій кімнаті). Зроби висновки.

Бібліотечка природодослідника
Календар – це система обчислення часу, заснована на повторюваності природних явищ і на русі небесних тіл: Сонця,
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Землі та Місяця. Складається він з 12 місяців, або з 365 (366 – у
високосний рік) днів. Слово «календар» походить від латинського «календаріум», що означає «боргова книга».

Âèñíîâêè
Çåìëÿ îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі òà íàâêîëî Ñîíöÿ. Ïîâíèé îáåðò íàâêîëî ñâîєї îñі íàøà ïëàíåòà çäіéñíþє çà 24 ãîäèíè, òîáòî çà äîáó. Îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî âëàñíîї îñі ñïðè÷èíþє çìіíó äíÿ і íî÷і. Óÿâíó ëіíіþ,
ÿêó îïèñóє íåáåñíå òіëî ïіä ÷àñ ðóõó íàâêîëî Ñîíöÿ,
íàçèâàþòü çåìíîþ îðáіòîþ. Óíàñëіäîê ðóõó Çåìëі
íàâêîëî Ñîíöÿ і íàõèëó çåìíîї îñі äî ïëîùèíè її îðáіòè
âіäáóâàєòüñÿ çìіíà ïіð ðîêó. Ðіê – öå ïðîìіæîê ÷àñó, çà
ÿêèé Çåìëÿ çäіéñíþє ïîâíèé îáåðò íàâêîëî Ñîíöÿ.

§ 9. ÇÎÐІ. ÑÓÇІÐ’ß. ÂÅËÈÊÀ ÒÀ ÌÀËÀ
ÂÅÄÌÅÄÈÖß. ÏÎËßÐÍÀ ÇÎÐß
Чи доводилося тобі спостерігати за вечірнім небом?
Чим воно тебе захопило?

Ùî òàêå çîðі? Çîðі, ÿêі òè áà÷èø íà íі÷íîìó íåáі, –
öå âåëèêі ðîçïå÷åíі ãàçîâі êóëі. Âîíè çäàþòüñÿ ìàëåíüêèìè öÿòêàìè, ùî ñâіòÿòüñÿ, îñêіëüêè ïåðåáóâàþòü íà
âåëè÷åçíіé âіäñòàíі âіä Çåìëі.
Ñâіò çіð äóæå ðіçíîìàíіòíèé. Çîðі ðіçíÿòüñÿ ìіæ
ñîáîþ çà ðîçìіðàìè. Îäíі â òèñÿ÷і ðàçіâ áіëüøі çà Ñîíöå, іíøі â áàãàòî ðàçіâ ìåíøі âіä íüîãî.
Çà êîëüîðîì ðîçðіçíÿþòü áіëі, áëàêèòíі, æîâòі é ÷åðâîíі çîðі. Íàéáëèæ÷à äî íàñ çîðÿ – Ñîíöå – ìàє æîâòèé
êîëіð. Òåìïåðàòóðà çіð òåæ ðіçíà.
Ëþäè ç äàâíіõ ÷àñіâ ñïîñòåðіãàëè çà çîðÿíèì íåáîì,
ÿêå äîïîìàãàëî ïåðåäáà÷àòè ïðèõіä ïіð ðîêó, îðієíòóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ïîäîðîæåé, âåñòè âіäëіê ÷àñó.
Ñóçіð’ÿ. Ñïîñòåðіãàþ÷è çà çîðÿìè, ëþäè çâåðíóëè
óâàãó, ùî âîíè óòâîðþþòü íà íåáі ñêóï÷åííÿ і ôіãóðè.
Òàêі ôіãóðè ç ÿñêðàâèõ çіð, à òî÷íіøå äіëÿíêè çîðÿíîãî
íåáà, ç ÷іòêî îêðåñëåíèìè ìåæàìè íàçèâàþòü ñóçіð’ÿìè.
22

Ïîëÿðíà çîðÿ. Çà ñóçіð’ÿì Âåëèêà Âåäìåäèöÿ ëåãêî
âіäøóêàòè Ïîëÿðíó çîðþ (ìàë. 16). Âîíà çàâæäè ñÿє
íàä ïіâíі÷íîþ ñòîðîíîþ ãîðèçîíòó. Çà Ïîëÿðíîþ çîðåþ
ìîæíà âèçíà÷èòè ñòîðîíè ãîðèçîíòó. ßêùî ñòàòè ëèöåì
äî Ïîëÿðíîї çîðі, òî ïîïåðåäó áóäå ïіâíі÷, ïîçàäó – ïіâäåíü, ïðàâîðó÷ – ñõіä, à ëіâîðó÷ – çàõіä.

Мал. 16. Полярна зоря

Ñëîâíè÷îê: çîðі; ñóçіð’ÿ Âåëèêà Âåäìåäèöÿ (Âåëèêèé
Âіç); Ìàëà Âåäìåäèöÿ (Ìàëèé Âіç); Ïîëÿðíà çîðÿ.
Перевір себе
1. Що таке зорі? Як людина використовує знання про зорі?
2. Чому ми не помічаємо, що зорі постійно рухаються?
3. Яка зоря знаходиться найближче до Землі?
4. Як розрізняються зорі за кольором? Що таке сузір’я?
У ясну погоду пізнього вечора поспостерігай разом з дорослими за небом. Зверни увагу на зорі, що яскраво світять. Знайди Велику Ведмедицю, Полярну зорю. Визнач
напрямок на північ.

Âèñíîâêè
Çîðі – öå âåëèêі ðîçïå÷åíі êóëі, ùî ðіçíÿòüñÿ ìіæ
ñîáîþ çà ðîçìіðàìè, êîëüîðîì, òåìïåðàòóðîþ. Âîíè
ïåðåáóâàþòü ó ïîñòіéíîìó ðóñі. Çîðі óòâîðþþòü ñóçіð’ÿ.
Óñå íåáî ïîäіëåíî íà 88 ñóçіð’їâ. Çà Ïîëÿðíîþ çîðåþ
ìîæíà âèçíà÷èòè ñòîðîíè ãîðèçîíòó.
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ñâіò íåñêіí÷åííî ðîçøèðþâàòèñÿ, ÷è ïî÷íå ñòèñêàòèñÿ
äî ñâîãî ïåðøîïî÷àòêîâîãî ñòàíó?
Çàðàç ìîæíà âïåâíåíî ñêàçàòè: íàøі óÿâëåííÿ ïðî
Âñåñâіò áåçïåðåðâíî çìіíþâàòèìóòüñÿ.
Ñëîâíè÷îê: Ìîëî÷íèé Øëÿõ (×óìàöüêèé Øëÿõ);
Ãàëàêòèêà.
Перевір себе
1. Що таке Галактика? Яку назву має наша Галактика?
2. Яку форму має Молочний Шлях?
3. Розкажи, коли краще спостерігати за Молочним Шляхом.
4. Завітай на сайт Київського планетарію (http://planet.org.ua/
plantarium_about/). Яка інформація тебе найбільше зацікавила?
Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуй повідомлення (на вибір) про українських космонавтів
(винахідників, конструкторів ракет), сучасні дослідження
Всесвіту. Виступи з повідомленням перед однокласниками.

Âèñíîâêè
Ãàëàêòèêè – ãіãàíòñüêі çîðÿíі ñèñòåìè, ùî ìіñòÿòü
âіä äåêіëüêîõ ìіëüéîíіâ äî áàãàòüîõ ñîòåíü ìіëüÿðäіâ çіð.
Íàøà Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà – êðèõіòíà ÷àñòèíà Ãàëàêòèêè
Ìîëî÷íèé Øëÿõ.
Навчальний проект
МАНДРІВКА ПРОСТОРАМИ ВСЕСВІТУ, ПРО ЯКУ ТИ МРІЄШ
(НА ВИБІР)
Використовуючи різноманітні джерела інформації: інтернет-ресурси, малюнки, відео, – здійсни віртуальну подорож до
однієї з планет Сонячної системи. Підготуй розповідь (презентацію, малюнок, буклет тощо) про побачене. Поділись отриманою
інформацією і враженнями з однокласниками. Зверни увагу на
особливості цієї планети. З’ясуй, чим вона відрізняється від
планети Земля. Чому саме цю планету ти мрієш відвідати? Поясни свій вибір.
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5. Для чого потрібно знати сторони горизонту?
6. Люди яких професій найчастіше послуговуються вмінням
визначати сторони горизонту?
Учні художньої школи малюють краєвиди своєї місцевості
поблизу школи. Дмитрик розмістив мольберт біля парку, а
Яна – біля поля. На чиєму малюнку буде добре простежуватися лінія горизонту? Поясни чому.

Âèñíîâêè
Ãîðèçîíò – öå ïðîñòіð Çåìëі, ÿêèé ìîæíà îõîïèòè
î÷èìà. Ëіíіþ, ïî ÿêіé íåáî íіáè ñõîäèòüñÿ ç ïîâåðõíåþ
Çåìëі, íàçèâàþòü ëіíієþ ãîðèçîíòó. ×àñòèíó çåìíîї
ïîâåðõíі íà âіäêðèòèõ äëÿ îãëÿäó ìіñöÿõ, äå äîáðå âèäíî ëіíіþ ãîðèçîíòó, íàçèâàþòü âіäêðèòîþ ìіñöåâіñòþ,
à ãîðèçîíò – âèäèìèì. Ìіñöåâіñòü, äå ëіíіþ ãîðèçîíòó íå
âèäíî, íàçèâàþòü çàêðèòîþ. Ñòîðîíè ãîðèçîíòó ïîäіëÿþòü íà îñíîâíі òà ïðîìіæíі. Óìіòè âèçíà÷àòè ñòîðîíè
ãîðèçîíòó – îçíà÷àє äîáðå îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі.

§ 12. ÎÐІЄÍÒÓÂÀÍÍß ÍÀ ÌІÑÖÅÂÎÑÒІ
ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÑÎÍÖß, ÊÎÌÏÀÑÀ
ÒÀ ÌІÑÖÅÂÈÕ ÎÇÍÀÊ
Пригадай, за допомогою чого можна визначити сторони горизонту.

Ùî îçíà÷àє îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі? Îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі îçíà÷àє âìіòè âèçíà÷àòè ñòîðîíè
ãîðèçîíòó, òîáòî äіçíàòèñÿ, äå ïіâíі÷, ïіâäåíü, çàõіä
і ñõіä. Ãîëîâíèì íàïðÿìêîì äëÿ îðієíòóâàííÿ є ëіíіÿ
ïіâíі÷–ïіâäåíü.
ßê îðієíòóâàòèñÿ çà Ñîíöåì? Ïðîäîâæóé ñïîñòåðіãàòè çà çìіíîþ äîâæèíè òіíі âіä ãíîìîíà. Íàéêîðîòøà
òіíü îïіâäíі, êîëè Ñîíöå ïåðåáóâàє íàéâèùå íàä
ãîðèçîíòîì. Ñòàíü îáëè÷÷ÿì ó íàïðÿìêó íàéêîðîòøîї
òіíі. Ïåðåä òîáîþ áóäå ïіâíі÷. Ðîçâåäè ðóêè â áîêè.
Ïðàâà ðóêà ïîêàæå íàïðÿì íà ñõіä, ëіâà – íà çàõіä,
ïîçàäó áóäå ïіâäåíü. Òàê çà Ñîíöåì ìîæíà âèçíà÷èòè
ñòîðîíè ãîðèçîíòó (ìàë. 21).
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Назви відомі тобі способи орієнтування на місцевості.

Ç ïіâíі÷íîãî áîêó íà äåðåâàõ, ñêåëÿõ, êàìåíÿõ ðîñòå
áіëüøå ìîõó é ëèøàéíèêó. Íà ïîîäèíîêèõ äåðåâàõ, ùî
ðîñòóòü íà ãàëÿâèíàõ, ç ïіâäåííîãî áîêó ãіëëÿ é ëèñòÿ
ãóñòіøå, áî êðàùå îñâіòëþþòüñÿ Ñîíöåì. Ìóðàøíèêè
çäåáіëüøîãî áóâàþòü ç ïіâäåííîãî áîêó äåðåâ àáî ïåíüêіâ, îñêіëüêè òàì òåïëіøå. Íà ïіâäåííîìó áîöі ãîðáіâ
і ÿðіâ ñíіã òàíå øâèäøå.
Ñëîâíè÷îê: îðієíòóâàííÿ íà ìіñöåâîñòі; êîìïàñ.
Перевір себе
1. Що означає орієнтуватися на місцевості?
2. Як визначити сторони горизонту за Сонцем?
3. Як визначити сторони горизонту в хмарну погоду? Що
в лісі може замінити компас?
4. Яку будову має компас?
Робота в парі. За допомогою компаса встановіть, де в
класі північна, південна, західна й східна сторони горизонту. У якій стороні горизонту вікна, дошка, двері? Визначте
у класі проміжні сторони горизонту.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про орієнтування бджіл.
Практичне завдання. Визнач сторони горизонту за годинником разом з дорослими. (Такий спосіб визначення
допоможе тобі орієнтуватися, якщо відсутній компас).
1) Установи годинник горизонтально так, щоб мала годинникова стрілка вказувала на Сонце.
2) Подумки поділи кут між стрілкою і цифрою 1 на циферблаті навпіл. Лінія, що розділяє кут, покаже на південь (Пд.). Отже,
на протилежній стороні буде північ (Пн.).
Бібліотечка природодослідника
Мурашки позначають свій шлях краплями пахучої рідини,
притискуючися черевцем до землі. Деякі мурашки біжать не там,
де позначено шлях, а збоку, оскільки запах достатньо відчутний.
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Загубивши слід, вони знову знаходять «дорогу» і прямують нею.
«Траси» мурашок бувають завдовжки кілька метрів.

Âèñíîâêè
Îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі îçíà÷àє âìіòè âèçíà÷àòè
ñòîðîíè ãîðèçîíòó. Ãîëîâíèì íàïðÿìêîì äëÿ îðієíòóâàííÿ є ëіíіÿ ïіâíі÷–ïіâäåíü. Íàéêðàùå îðієíòóâàòèñÿ
íà ìіñöåâîñòі çà äîïîìîãîþ êîìïàñà, à çà éîãî âіäñóòíîñòі – ìîæíà і çà êіëüêîìà ìіñöåâèìè îçíàêàìè.

§ 13. ÏËÀÍ ÌІÑÖÅÂÎÑÒІ
Пригадай, для чого потрібні карти.

Äëÿ ÷îãî ïîòðіáíі ïëàíè ìіñöåâîñòі? Æèòòÿ ñó÷àñíèõ ëþäåé âàæêî óÿâèòè áåç ïëàíіâ ìіñöåâîñòі. Íèìè
êîðèñòóþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè áàãàòüîõ ïðîôåñіé. Íàïðèêëàä, àðõіòåêòîðè, áóäóþ÷è ìіñòà, ñêëàäàþòü äåòàëüíèé ïëàí, íà ÿêîìó ïîçíà÷àþòü âóëèöі, ïàðêè, áóäèíêè, øêîëè, ëіêàðíі, ìîñòè òîùî. Ãåîëîãè çà ïëàíàìè
âèçíà÷àþòü ìàðøðóò ïîøóêó êîðèñíèõ êîïàëèí і
ïîçíà÷àþòü íà íèõ çíàéäåíі ðîäîâèùà. Ïëàíàìè êîðèñòóþòüñÿ і âіéñüêîâі ïіä ÷àñ âîєííèõ äіé. Ó ñіëüñüêіé
ìіñöåâîñòі êîæíèé ãîñïîäàð ìàє ïëàí ñâîїõ çåìåëü.
Óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ïëàíîì ìîæå ñòàòè â ïðèãîäі
áóäü-ÿêіé ëþäèíі. Çà ïëàíîì ìіñòà ÷è ñåëà ìîæíà
âіäíàéòè ïîòðіáíó âóëèöþ, áóäèíîê, øêîëó, âèçíà÷èòè
ìàðøðóò ïîäîðîæі íà âèõіäíèé äåíü.
Êîëè ëþäè ïîòðàïëÿþòü ó íåçíàéîìó ìіñöåâіñòü, òî
÷àñòî ïîñëóãîâóþòüñÿ ïëàíîì, ùîá îáðàòè íàéêîðîòøèé
і íàéçðó÷íіøèé øëÿõ äî íàìі÷åíîãî ìіñöÿ.
Íàñàìïåðåä ïîòðіáíî íàâ÷èòèñÿ «÷èòàòè» ïëàí, òîáòî
äîáðå ðîçóìіòèñÿ íà éîãî óìîâíèõ çíàêàõ. Ëþäèíà, ÿêà
âìіє «÷èòàòè» ïëàí, ìîæå ðîçïîâіñòè ïðî ìіñöåâіñòü, ó
ÿêіé ðàíіøå íіêîëè íå áóëà.
Ùî òàêå ïëàí ìіñöåâîñòі? Íà ìàëþíêó 23, 1 çîáðàæåíî ìіñöåâіñòü. ×è ìîæíà çà íèì âèçíà÷èòè ñòîðîíè ãîðèçîíòó, âіäñòàíі ìіæ ïðåäìåòàìè? Íі, áî âàæêî çîðієíòóâàòèñÿ. Çíà÷íî êðàùå öå ðîáèòè çà ïëàíîì ìіñöåâîñòі.
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Äëÿ îðієíòóâàííÿ íà ìіñöåâîñòі çáîêó íà ïëàíі ñòðіëêîþ âêàçóþòü íàïðÿìîê Ïí.–Ïä. (ìàë. 25). ßêùî âîíà
âіäñóòíÿ, òî ïіâíі÷íîþ ñòîðîíîþ ââàæàþòü âåðõíþ ÷àñòèíó ïëàíó, à ïіâäåííîþ – íèæíþ.
Óìîâíі çíàêè íà ïëàíі. Çàçâè÷àé íà ïëàíі ìàëî
íàïèñіâ, ÿêі ìîæíà ïðî÷èòàòè. Öå íàçâè äåÿêèõ ìіñò
àáî ñåëèù, ðі÷îê, îçåð. Ïðîòå íà íüîìó є áàãàòî óìîâíèõ çíàêіâ, ç ÿêèõ ìîæíà äіçíàòèñÿ, ÿêі äîðîãè ïðîõîäÿòü ïî ìіñöåâîñòі òà â ÿêîìó íàïðÿìêó, äå є õâîéíі
òà ëèñòÿíі ëіñè і ÿêà їõíÿ ïëîùà, äå ðîçòàøîâàíі ïîëÿ,
ëóêè, ôðóêòîâі ñàäè òà ãîðîäè, äå òðàïëÿþòüñÿ áîëîòà і
ÿðè, äå çâåäåíî ìîñòè ÷åðåç ðі÷êè òîùî.
Ó áіëüøîñòі âèïàäêіâ ìàëþíîê àáî êîëіð óìîâíèõ
çíàêіâ óêàçóє íà îñîáëèâîñòі îá’єêòіâ, çîáðàæåíèõ íà
ïëàíі. Íàïðèêëàä, ïîçíà÷åííÿ ïîîäèíîêîãî äåðåâà,
âіòðÿêà é іíøèõ îá’єêòіâ íàãàäóþòü їõíіé çîâíіøíіé
âèãëÿä. Äåÿêі îá’єêòè, ùî òіñíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ і
ðîçòàøîâàíі ïîðÿä, çàôàðáîâóþòü îäíèì êîëüîðîì.
Ïðèìіðîì, âîäó ïîçíà÷àþòü áëàêèòíèì êîëüîðîì, ëіñ –
çåëåíèì, ìіñöåâіñòü іç ÷àãàðíèêîâèìè ðîñëèíàìè – ñâіòëî-çåëåíèì.
Розглянь і запам’ятай умовні знаки, подані на першому
форзаці.

Ñëîâíè÷îê: ïëàí ìіñöåâîñòі; ñòîðîíè ãîðèçîíòó;
óìîâíі çíàêè.
Перевір себе
1. Для чого людям потрібні плани певної місцевості?
2. Чи користується планами місцевості твоя родина? З якою
метою?
3. Чим відрізняється план місцевості від малюнка?
4. Кожна квартира чи будинок мають план. Без нього неможливо здійснювати будівництво. Попроси батьків показати план
вашої квартири чи будинку. Що на ньому зображено?
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5. Установи відповідність між номером умовного знака і його
визначенням:

1

2

3

4

5

А) урвище; Б) джерело; В) колодязь; Г) чагарники; Д) лука.
Практичне завдання. Розглянь план місцевості, наведений на малюнку 25. Разом із сусідом по парті роздивіться
його умовні знаки. Знайдіть на плані населений пункт, фруктовий сад, чагарники, міст.
У якому напрямку від населеного пункту розміщений фруктовий сад? А джерело? Що розташовано на північний схід від
джерела?
Бібліотечка природодослідника
У першій половині ХІІ ст. король Сицилії запросив до себе
арабського мандрівника Абу Абдаллаха ал-Ідрійсі й запропонував створити найдетальнішу географічну карту світу. Коли креслення карти було зроблено, учений заявив, що папір не вартий
цього шедевру. Король наказав видати все срібло, яке в нього
було, і викувати з нього срібну пластину. Упродовж 15 років
географ витискував на ній зображення материків і океанів. Однак карта проіснувала недовго. Спадкоємці короля не оцінили
шедевра: коли знадобилися гроші, видали наказ виготовити
монети із цієї карти. Щоправда, її паперові копії збереглися і
прислужилися людству в подальшому.

Âèñíîâêè
Ïëàí ìіñöåâîñòі – öå çìåíøåíå óçàãàëüíåíå çîáðàæåííÿ íåâåëèêîї äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі çãîðè. Ïëàíè
âіäіãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó æèòòі é ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäåé áàãàòüîõ ïðîôåñіé. Äëÿ çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ
íà ïëàíі âèêîðèñòîâóþòü óìîâíі çíàêè.
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§ 14. ÌÀÑØÒÀÁ
Пригадай, чим малюнок відрізняється від плану місцевості.

Ïëàí âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ìàëþíêà ùå é òèì, ùî âіí
íàêðåñëåíèé ó ìàñøòàáі. Ïðèêëàâøè äî ïëàíó ëіíіéêó
іç ñàíòèìåòðîâèìè é ìіëіìåòðîâèìè ïîäіëêàìè, ìîæíà
âèçíà÷èòè âіäñòàíі ìіæ íàñåëåíèìè ïóíêòàìè, ïî÷àòêîì і êіíöåì ëіñó, ïîëÿ òîùî. Çà ìàëþíêîì öüîãî
çðîáèòè íå ìîæíà, òîìó ùî âіí âèêîíàíèé íå çà ìàñøòàáîì.
Ùî òàêå ìàñøòàá? Äëÿ çîáðàæåííÿ ìіñöåâîñòі íà ïëàíі
êîðèñòóþòüñÿ ìàñøòàáîì. Ìàñøòàá – öå ÷èñëî, ùî ïîêàçóє, ó ñêіëüêè ðàçіâ äîâæèíà âіäðіçêà íà ïëàíі ìåíøà âіä
äîâæèíè âіäïîâіäíîãî âіäðіçêà íà ìіñöåâîñòі.
Ùîá íàêðåñëèòè íà ïàïåðі ïëàí øêіëüíîãî ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà, äîâæèíà ÿêîãî 42 ì, à øèðèíà 22 ì,
éîãî ðîçìіðè óìîâíî çìåíøóþòü. Äëÿ öüîãî íåîáõіäíî
âèáðàòè ìàñøòàá.
Íàïðèêëàä, 1 ñì íà ïëàíі âіäïîâіäàòèìå 1 ì äіéñíèõ
ðîçìіðіâ. Òîäі íà ïëàíі ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê ìàòèìå
äîâæèíó 42 ñì, à øèðèíó 22 ñì. Ùîá çàçíà÷èòè, ÿê
çìåíøåíî äіéñíі ðîçìіðè ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà íà
ïëàíі, âêàçóþòü ìàñøòàá: â 1 ñàíòèìåòðі 1 ìåòð.
Ðîçãëÿíü ïëàí ïðèøêіëüíîї äіëÿíêè, íàâåäåíèé íà
ïåðøîìó ôîðçàöі. Óíèçó òè ïîáà÷èø íàïèñ: â 1 ñàíòèìåòðі 100 ìåòðіâ. Öå îçíà÷àє, ùî 1 ñì íà ïëàíі âіäïîâіäàє 100 ì íà ìіñöåâîñòі.
Ìàñøòàáîì êîðèñòóþòüñÿ íå òіëüêè äëÿ êðåñëåííÿ
ïëàíó. Çíàþ÷è ìàñøòàá, çà ïëàíîì ìîæíà îá÷èñëèòè
âіäñòàíі ìіæ ìіñòàìè, ìіñòîì і ñåëîì, ñåëîì і ðі÷êîþ,
ìіæ áóäèíêîì і øêîëîþ òîùî.
Ùîá âèçíà÷èòè, íàïðèêëàä, âіäñòàíü âіä øêîëè äî
áóäèíêó ëіñíèêà, ïîòðіáíî ðîçìіñòèòè ëіíіéêó íà ïëàíі
òàê, ùîá ïîçíà÷êà íóëü íà íіé áóëà ïîðó÷ çі øêîëîþ,
і âèìіðÿòè âіäñòàíü äî áóäèíêó ëіñíèêà. Ïîáà÷èìî, ùî
íà ïëàíі âіä øêîëè äî õàòèíêè 8 ñì. Ìàñøòàá ïëàíó:
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Мал. 26. План місцевості

â 1 ñì 200 ì (ìàë. 26). Îòæå, âіäñòàíü íà ìіñöåâîñòі âіä
øêîëè äî áóäèíêó ëіñíèêà ñòàíîâèòü: 8 · 200 = 1600 (ì).
Ñëîâíè÷îê: ìàñøòàá.
Перевір себе
1. Що таке масштаб?
2. Запитай у батьків, чи користувалися вони масштабом.
З якою метою?
3. Обчисли відстань між містами, якщо на плані вона дорівнює 6 см. Масштаб плану: в 1 см 1 км.
4. Як на плані позначити дитячий майданчик, який простягнувся із заходу на схід на 500 м, а з півночі на південь на 900 м?
Обери масштаб так, щоб цей план можна було зобразити на
сторінці зошита.
Практичне завдання. Удома накресли план своєї кімнати, застосувавши масштаб в 1 см 1 м.
Попроси свого сусіда по парті визначити довжину і ширину
твоєї кімнати за складеним планом, використовуючи масштаб. А ти визнач розміри кімнати на його плані.
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Âèñíîâêè
Äëÿ çîáðàæåííÿ ìіñöåâîñòі íà ïëàíі êîðèñòóþòüñÿ
ìàñøòàáîì. Ìàñøòàá – öå ÷èñëî, ùî ïîêàçóє, ó ñêіëüêè
ðàçіâ çìåíøåíî âіäñòàíü íà ïëàíі àáî êàðòі.

§ 15. ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ.
ÓÌÎÂÍІ ÇÍÀÊÈ ÍÀ ÊÀÐÒІ
Тобі вже неодноразово доводилося користуватися
картами. Пригадай, з якими картами працював у 1–3 класах. Яке їх значення в житті людини?

Ùî òàêå êàðòà? Ïіä ÷àñ ïîäîðîæі íàøîþ êðàїíîþ
êàðòà ñòàíå òâîїì íàäіéíèì åêñêóðñîâîäîì.
Êàðòà – öå äîêóìåíò, ÿêèé äàє çìîãó îõîïèòè ïîãëÿäîì âåëèêó ÷àñòèíó ïîâåðõíі Çåìëі.
Êàðòè є ðіçíі. Òîáі âæå äîâîäèëîñÿ ïðàöþâàòè ç êàðòîþ ïіâêóëü.
Розглянь карту півкуль у шкільному атласі. Що на ній
зображено?

Íà êàðòі ïіâêóëü çîáðàæåíî íàøó ïëàíåòó Çåìëÿ ó
âèãëÿäі äâîõ ÷àñòèí – Çàõіäíîї і Ñõіäíîї ïіâêóëü. Óêðàїíà ðîçìіùåíà ó Ñõіäíіé ïіâêóëі.
Çìåíøåíå çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі íà ïëîùèíі,
âèêîíàíå ó ìàñøòàáі, äå ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè (ìîðÿ, ðі÷êè, îçåðà, ãîðè, ìіñòà) ïîçíà÷åíî óìîâíèìè çíàêàìè,
íàçèâàþòü ãåîãðàôі÷íîþ êàðòîþ. Âіäñòàíі íà êàðòі
çìåíøåíî â ñîòíі é íàâіòü ó ìіëüéîíè ðàçіâ. Òîìó íà íіé
íå ìîæíà äåòàëüíî âіäîáðàçèòè ìіñöåâіñòü.
Íà êàðòі ïðîâåäåíî óìîâíі ëіíії – ìåðèäіàíè і ïàðàëåëі. Âîíè âêàçóþòü íàïðÿìêè: ìåðèäіàíè – íà ïіâíі÷ і
ïіâäåíü, à ïàðàëåëі – íà çàõіä і ñõіä.
Óìîâíі çíàêè íà êàðòі. Äëÿ çîáðàæåííÿ íà êàðòі
çåìíîї ïîâåðõíі âèêîðèñòîâóþòü óìîâíі çíàêè. Ñóõîäіë
ïîçíà÷àþòü ðіçíèìè êîëüîðàìè: çåëåíèì – íèçîâèíè,
æîâòèì – ïіäâèùåííÿ, êîðè÷íåâèì – ãîðè. Âîäîéìè
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(ðі÷êè, îçåðà, ìîðÿ, îêåàíè) çîáðàæóþòü áëàêèòíèì
êîëüîðîì. Âåëèêі ìіñòà íà êàðòі ïîçíà÷àþòü êðóæå÷êîì àáî çіðî÷êîþ.
Êàðòè áóâàþòü äóæå ðіçíîìàíіòíі. Êàðòè, íà ÿêèõ
ïîêàçàíî îáðèñè ìàòåðèêіâ, âèñîòó ñóõîäîëó, ãëèáèíó
ìîðіâ, îçåð, îêåàíіâ, íàçèâàþòü ôіçè÷íèìè.
Íà їõ îñíîâі ñòâîðþþòü ñïåöіàëüíі êàðòè: ðîñëèííîãî
ñâіòó; ґðóíòіâ; ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ; ïîãîäè; іñòîðè÷íі. Íà ïîëіòè÷íèõ êàðòàõ ðіçíèìè êîëüîðàìè çîáðàæóþòü ðіçíі êðàїíè, íà іñòîðè÷íèõ – ðіçíîìàíіòíі ïîäії,
ùî âіäáóëèñÿ â ïåâíіé ìіñöåâîñòі. Іñíóþòü êàðòè, íà
ÿêèõ çîáðàæåíî íå âñþ çåìíó ïîâåðõíþ, à ëèøå її ÷àñòèíó, íàïðèêëàä ìàòåðèê, êðàїíó, îáëàñòü.
Як називається атлас, яким ти користуєшся у школі?
Які карти він має у своєму складі?

Êàðòè ìîæóòü áóòè çіáðàíі â ñïåöіàëüíі êíèãè –
àòëàñè.
Ñëîâíè÷îê: ãåîãðàôі÷íà êàðòà; ïàðàëåëі; ìåðèäіàíè;
ôіçè÷íà êàðòà; ñïåöіàëüíі êàðòè.
Перевір себе
1. Що називають картою?
2. Як на карті позначають міста, водойми, гори?
3. Чи доводилося користуватися картами членам твоєї
родини? З якою метою? Дізнайся, які карти є у вашій сімейній
бібліотеці.
4. Що на картах указують напрямки: північ–південь і захід–
схід?
Розглянь фізичну карту України. Знайди на ній свою область. За допомогою умовних знаків опиши її поверхню,
назви позначені об’єкти.
Практична робота. Читання плану та карти з використанням умовних знаків і масштабу.
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Робота з планом на місцевості
Розглянь план місцевості (див. 1-й форзац). Користуючись
умовними знаками, дай відповіді на запитання:
1. У якому напрямку від будинку лісника знаходиться колодязь? А джерело?
2. У якому напрямку від школи знаходиться стадіон? А фруктовий сад?
3. Визнач за допомогою лінійки відстань від колодязя до
моста. Користуючись масштабом, установи, якій відстані відповідає цей відрізок на місцевості.
Робота з фізичною картою півкуль
1. Розглянь умовні знаки на фізичній карті півкуль в атласі.
Що на ній позначають?
2. Знайди та покажи на карті меридіани й паралелі.
3. Як на карті позначено моря й океани?
4. Знайди на карті гори Гімалаї. Установи їхню найвищу вершину.
5. Знайди на карті місто Київ і гору Монблан (4807 м). Визнач відстань між ними спочатку за допомогою сантиметрової
лінійки, а потім – користуючись масштабом. Установи, якій відстані відповідає цей відрізок на місцевості.
6. Визнач за картою, які моря омивають береги Австралії.
Екскурсія. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компаса й місцевих ознак.

Âèñíîâêè
Çìåíøåíå çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі, íà ÿêîìó ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè ïîçíà÷åíî óìîâíèìè çíàêàìè, íàçèâàþòü ãåîãðàôі÷íîþ êàðòîþ. Âіäñòàíі íà êàðòі çìåíøåíî â
ñîòíі é íàâіòü ó ìіëüéîíè ðàçіâ. Íà êàðòі ïðîâåäåíî
ìåðèäіàíè é ïàðàëåëі, ùî âêàçóþòü íàïðÿìêè: ìåðèäіàíè – íà ïіâíі÷ і ïіâäåíü, à ïàðàëåëі – íà çàõіä і ñõіä.
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ПРИРОДА
МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

§ 16. ÐÎÇÑÅËÅÍÍß ËÞÄÅÉ ÍÀ ÇÅÌËІ.
×ÈÑÅËÜÍІÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÇÅÌËІ,
ЇЇ ÇÌІÍÀ
Як ти гадаєш, де більше проживає населення – на рівнинній частині суходолу чи в гірській? Чому?

Ðîçñåëåííÿ ëþäåé íà Çåìëі. Ïåðâіñíі ëþäè ñïåðøó
æèëè òàì, äå óìîâè іñíóâàííÿ íàéñïðèÿòëèâіøі. Ó ïîøóêàõ їæі òà ÷åðåç çìіíè êëіìàòó âîíè çìóøåíі áóëè îñâîþâàòè íîâі ìіñöÿ, äåäàëі øèðøå ðîçñåëÿþ÷èñü ïî Çåìëі.
Äî òîãî ÷àñó êîëè ëþäè íàâ÷èëèñÿ øëіôóâàòè êàì’ÿíі
çíàðÿääÿ, óæå áóëè çàñåëåíі âñі ìàòåðèêè, êðіì Àíòàðêòèäè. Çâè÷àéíî, çàëþäíåíі âîíè áóëè íå òàê ãóñòî, ÿê
òåïåð. Íåâåëèêі ãðóïè ëþäåé êî÷óâàëè ñåðåä ëіñіâ і ñòåïіâ ó ïîøóêàõ êðàùèõ óìîâ æèòòÿ, їæі é âîäè.
Áіëüøіñòü ëþäåé ïðîæèâàє áіëÿ ðі÷îê, íà òåðèòîðіÿõ,
äå ðîäþ÷і ґðóíòè, є äîñòàòíÿ êіëüêіñòü îïàäіâ і òåïëà.
Íàéáіëüøå ëþäåé æèâå â Àçії, à òàêîæ ó Єâðîïі.
Пригадай, де на території України проживає населення
найбільше. Чому?

×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ Çåìëі, її çìіíà. Òðèâàëèé ÷àñ
÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ çáіëüøóâàëàñÿ äóæå ïîâіëüíî.
Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî ëþäè çàëåæàëè âіä ïðèðîäè, їì
âàæêî áóëî áîðîòèñÿ ç õâîðîáàìè é ãîëîäîì. Íà ëþäåé
÷àòóâàëà é çàãðîçà ç áîêó õèæèõ òâàðèí, îòðóéíèõ çìіé.
Íåáåçïå÷íèìè áóëè ðіçíі ñòèõіéíі ëèõà.
Â îñòàííі òèñÿ÷îëіòòÿ ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ïî÷àëà
ñòðіìêî çðîñòàòè. Ðîçâèòîê ìåäèöèíè і òåõíіêè, çíèæåííÿ ñìåðòíîñòі ñïðèÿëè çáіëüøåííþ éîãî êіëüêîñòі.
Îñíîâíà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ìåøêàє ó òàêèõ êðàїíàõ, ÿê
Êèòàé, Іíäіÿ, ÑØÀ, Ðîñіÿ, Áðàçèëіÿ (ìàë. 27).
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Росія
США

Україна
Китай
Індія

Бразилія
Австралійський
Союз

Мал. 27. Розселення людей на планеті Земля

Знайди ці країни на карті атласу або на малюнку 27.

Íàñåëåííÿ ðîçñåëèëîñÿ íà ïëàíåòі Çåìëÿ íåðіâíîìіðíî. Ó÷åíі ïðîãíîçóþòü, ùî çàãàëüíà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ íà Çåìëі çðîñòàòèìå. À öå îçíà÷àє, ùî çáіëüøóâàòèìåòüñÿ ïîòðåáà â їæі, âîäі, åíåðãії òîùî. Òîìó äóæå
âàæëèâî ðàöіîíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðèðîäíі áàãàòñòâà і äáàòè ïðî íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå äëÿ ïîêîëіíü,
ÿêі æèòèìóòü ïіñëÿ íàñ.
Ñëîâíè÷îê: ïåðâіñíі ëþäè; ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ.
Перевір себе
1. Що привело до розселення людей на Землі?
2. Поясни, чому чисельність населення постійно зростає.
3. Чому населення Землі розміщено нерівномірно?
Використовуючи різні джерела інформації, дізнайся, яка
кількість населення проживає в Україні. Поміркуй, як може
змінитися кількість населення нашої країни. Чому?
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Бібліотечка природодослідника
Деякі вчені вважають, що здобувати їжу первісній людині
«допомагали» леви й леопарди. Від трапези тварин зазвичай
залишалися лише кістки, але вони містили дуже поживний кістковий мозок. Щоб дістати його, потрібно було покласти кістку на
великий камінь і розбити, вдаривши по ній іншим камінням. При
цьому кістка трощилася на безліч уламків. Іноді від удару розколювався і сам камінь. Можливо, завдяки цьому первісні люди
здогадалися, як можна виготовляти кам’яну зброю.

Âèñíîâêè
Ïåðâіñíі ëþäè ñïåðøó æèëè òàì, äå óìîâè іñíóâàííÿ áóëè íàéñïðèÿòëèâіøèìè. Ó ïîøóêàõ їæі òà ÷åðåç
çìіíè êëіìàòó âîíè çãîäîì ðîçñåëèëèñÿ ïî âñіõ ìàòåðèêàõ. Íåìàє ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ ëèøå íà ìàòåðèêó
Àíòàðêòèäà. ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ íà ïëàíåòі Çåìëÿ
ïîñòіéíî çðîñòàє. Âàæëèâî ðàöіîíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè
ïðèðîäíі áàãàòñòâà і äáàòè ïðî íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå
äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîëіíü.

§ 17. ÌÀÒÅÐÈÊÈ, ÎÊÅÀÍÈ
І ×ÀÑÒÈÍÈ ÑÂІÒÓ
ÍÀ ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÊÀÐÒÀÕ
Пригадай, що є доказом того, що Земля куляста. Що
таке глобус?

Êàðòà ïіâêóëü. Ôîðìà ãëîáóñà ïîäіáíà äî ôîðìè Çåìëі (ìàë. 28). Îäíàê ãëîáóñîì íå çàâæäè çðó÷íî êîðèñòóâàòèñÿ,
íàïðèêëàä âàæêî ñêëàñòè äåòàëüíèé
ìàðøðóò ïîäîðîæі. Òàêîæ âіí çàéìàє
áàãàòî ìіñöÿ.
Êîëè ìè äèâèìîñÿ íà ãëîáóñ, òî
áà÷èìî ëèøå ïîëîâèíó éîãî ïîâåðõíі.
Ùîá íàêðåñëèòè çîáðàæåííÿ Çåìëі íà
ïàïåðі, ïîòðіáíî «ðîçðіçàòè» її ïîâåðõíþ íà äâі ïîëîâèíè.
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Мал. 28. Глобус

Практична робота. Нанесення на контурну карту назв
материків і океанів.
1. Нанеси на контурну карту назви материків і частин світу.
2. Підпиши океани, які омивають їхні береги.
Бібліотечка природодослідника
Як виникли океани? Дати вичерпну відповідь на це запитання важко. Деякі вчені вважають, що планета Земля після
виникнення була оточена щільними хмарами. Поступово вона
охолоджувалася, а на її поверхню падали тривалі дощі, які й
заповнили всі западини. Таким чином і сформувалися океани.

Âèñíîâêè
Ãëîáóñ – ìîäåëü Çåìëі. Íà êàðòі ïіâêóëü çîáðàæåíî
Çàõіäíó і Ñõіäíó ïіâêóëі. Êðàéíÿ ïіâíі÷íà òî÷êà çåìíîї
êóëі – Ïіâíі÷íèé ïîëþñ, à êðàéíÿ ïіâäåííà – Ïіâäåííèé ïîëþñ. Óÿâíå êîëî, ïðîâåäåíå íà ïîâåðõíі ïëàíåòè
íà ðіâíіé âіäñòàíі âіä îáîõ ïîëþñіâ, íàçèâàþòü åêâàòîðîì. Äіëÿíêè ñóõîäîëó, ÿêі ç óñіõ áîêіâ îìèâàþòü âîäè
ìîðіâ і îêåàíіâ, íàçèâàþòü ìàòåðèêàìè, àáî êîíòèíåíòàìè. Їõ øіñòü: Єâðàçіÿ, Àôðèêà, Ïіâíі÷íà Àìåðèêà,
Ïіâäåííà Àìåðèêà, Àâñòðàëіÿ і Àíòàðêòèäà. Îêåàí – öå
âåëèêèé âîäíèé ïðîñòіð, ùî çàéìàє çíà÷íó äіëÿíêó
çåìíîї ïîâåðõíі. Âèîêðåìëþþòü ÷îòèðè îêåàíè: Òèõèé,
Àòëàíòè÷íèé, Іíäіéñüêèé і Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé.
Є øіñòü ÷àñòèí ñâіòó: Єâðîïà, Àçіÿ, Àôðèêà, Àìåðèêà,
Àâñòðàëіÿ òà Àíòàðêòèäà.

§ 18. ÏÐÈÐÎÄÀ ÎÊÅÀÍІÂ.
ÒÈÕÈÉ ÎÊÅÀÍ
Які океани тобі відомі? Знайди їх на фізичній карті.

Ïðèðîäà îêåàíіâ äóæå ðіçíîìàíіòíà. Íà äóìêó â÷åíèõ, æèòòÿ çàðîäèëîñÿ ñàìå ó âîäі. Îêåàí ïîâíèé
æèòòÿ і íèíі. Ñâіòîâèé îêåàí çàñåëåíèé áåçëі÷÷þ òâàðèí, ðîñëèí і áàêòåðіé. Íà âіäìіíó âіä ñóõîäîëó, äå
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øèíà Çåìëі – ãîðà Åâåðåñò (Äæîìîëóíãìà) çàââèøêè 8848 ì, ùî
â Ãіìàëàÿõ (ìàë. 44).
Пригадай, яка найвища вершина
України.

Òåðèòîðіÿ Єâðàçії áàãàòà íà
ïîêëàäè êîðèñíèõ êîïàëèí – êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, íàôòè, ïðèðîäíîМал. 44. Гора
ãî ãàçó, ñîëåé, çàëіçíèõ ðóä, áóäіДжомолунгма
âåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, çîëîòà òîùî.
Єâðàçіÿ – єäèíèé ìàòåðèê, ðîçòàøîâàíèé ó âñіõ ïðèðîäíèõ çîíàõ: âіä àðêòè÷íèõ ïóñòåëü äî òðîïі÷íèõ ëіñіâ.
Òóò є ìàéæå âñі ðîñëèíè é ґðóíòè, ùî іñíóþòü íà Çåìëі.
Òàêå ðіçíîìàíіòòÿ ïîâ’ÿçàíå ç âåëèêîþ ïðîòÿæíіñòþ
ìàòåðèêà ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü і ç çàõîäó íà ñõіä.
Ó Єâðàçії є íàéáіëüøå çà ïëîùåþ îçåðî – Êàñïіéñüêå
ìîðå (376 000 êì2). À íàéãëèáøå îçåðî – Áàéêàë (1642 ì).
За допомогою фізичної карти півкуль визнач, які річки
протікають територією Євразії. Назви найбільші з них.

Єâðàçіÿ – íàéçàñåëåíіøèé ìàòåðèê Çåìëі. Òóò ðîçòàøîâàíі íàéáіëüøà êðàїíà çà ïëîùåþ (Ðîñіÿ) і íàéáіëüøà êðàїíà çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ (Êèòàé). Ó Єâðàçії íàëі÷óєòüñÿ âåëè÷åçíà êіëüêіñòü äåðæàâ, íàñåëåííÿ
ÿêèõ ðîçìîâëÿє ðіçíèìè ìîâàìè.
Ñëîâíè÷îê: Єâðàçіÿ; Єâðîïà; Àçіÿ; ãîðà Åâåðåñò
(Äæîìîëóíãìà); Êàñïіéñüêå ìîðå; îçåðî Áàéêàë.
Перевір себе
1. Знайди на фізичній карті півкуль Євразію і визнач, який
материк є найближчим її сусідом.
2. Чому природа Євразії така різноманітна?
3. Познач на контурній карті Уральські гори, Каспійське
море, озеро Байкал.
4. На які корисні копалини багатий материк Євразія?
5. За допомогою фізичної карти півкуль охарактеризуй поверхню материка.
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Бібліотечка природодослідника
В Індонезії на островах Калімантан і Суматра росте одна з
найбільших квіток у світі – рафлезія Арнольда (мал. 50), що не
має ні стебла, ні листків. Ця рослина-паразит розвивається на корінні ліани. Її
паростки вростають у стебло ліани й беруть з неї поживні речовини. Поступово
у рафлезії розвивається пуп’янок завбільшки з баскетбольний м’яч. Потім
він тріскається – і розцвітає велетенська
квітка з п’ятьма червоно-білими пелюстками. Ця квітка сягає 1 м у діаметрі й
Мал. 50. Рафлезія
важить майже 10 кг.
Арнольда

Âèñíîâêè
Íà òåðèòîðії Єâðàçії є ìіñöÿ, âêðèòі ëüîäîâèêàìè,
òóíäðà, òàéãà, ìіøàíі ëіñè, ëіñîñòåï, ñòåï, ïóñòåëі,
âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè. Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò ìàòåðèêà íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíèé. Ó Єâðàçії ïîøèðåíі
ðîñëèíè і òâàðèíè, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ.
Ëþäñòâî ìàє äáàòè ïðî îõîðîíó ïðèðîäè Єâðàçії.

§ 22. ÀÔÐÈÊÀ – ÍÀÉÑÏÅÊÎÒÍІØÈÉ
ÌÀÒÅÐÈÊ ÇÅÌËІ
Покажи на карті материк Африка. До якого материка
він розташований найближче?

Àôðèêà – äðóãèé çà âåëè÷èíîþ ïіñëÿ Єâðàçії ìàòåðèê
çåìíîї êóëі. Ìàéæå ïîñåðåäèíі Àôðèêó ïåðåòèíàє ëіíіÿ
åêâàòîðà (ìàë. 51). Òàêå ðîçìіùåííÿ ñïðèÿє íàäâèñîêèì
òåìïåðàòóðàì óïðîäîâæ óñüîãî ðîêó. Òîìó ìàòåðèê
Àôðèêà – íàéñïåêîòíіøèé. Íà ïіâäåííîìó ñõîäі ìàòåðèêà ðîçìіùåíèé âåëèêèé îñòðіâ – Ìàäàãàñêàð.
Ïðèðîäà Àôðèêè. Ïîâåðõíÿ ìàòåðèêà – ïåðåâàæíî
ðіâíèííà. Є і ãîðè. Çíàéäè їõ íà êàðòі. Íàéâèùà òî÷êà
Àôðèêè – ãîðà Êіëіìàíäæàðî (5895 ì). Â Àôðèöі
ïîáëèçó òðîïіêіâ òåìïåðàòóðà ñÿãàє +32 Ñ óëіòêó
і +24 Ñ óçèìêó. Áіëÿ ïіâíі÷íîãî òðîïіêà âèïàäàє íàé62

Мал. 51. Материк Африка

Мал. 52. Пустеля Сахара

ìåíøå îïàäіâ, òîìó òóò ïðîñòÿãëàñÿ íàéáіëüø ñïåêîòíà
é ñóõà îáëàñòü íå òіëüêè Àôðèêè, à é óñієї Çåìëі – ïóñòåëÿ Ñàõàðà (ìàë. 52).
Ëіòî â Ñàõàðі íåéìîâіðíî ñïåêîòíå, íåáî ìàéæå áåçõìàðíå. Ñîíöå íàãðіâàє ïîâåðõíþ êàìåíіâ і ïіñêó äî
+70 Ñ, òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ ñÿãàє +40 Ñ і âèùå. Óäåíü
ðîçïå÷åíèì ñóõèì ïîâіòðÿì âàæêî äèõàòè. Óñå æèâå
õîâàєòüñÿ â óùåëèíàõ êàìåíіâ, ó êîðåíÿõ âèñîõëèõ
òðàâ. Ïóñòåëÿ çäàєòüñÿ ìåðòâîþ. Óëіòêó ÷àñòî äìå ñèëüíèé âіòåð, ùî íåñå õìàðè ïіñêó. Ïèë çàêðèâàє ñîíöå.
Ëþäè é òâàðèíè çàäèõàþòüñÿ – ðîò, íіñ і î÷і çàáèâàє
ïіñêîì. Áіäà òîìó, õòî íå ñõîâàПустелі
єòüñÿ â÷àñíî âіä áóðі.
Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі Àôðèêè, áіëÿ åêâàòîðà, óïðîäîâæ ðîêó
âèïàäàє âåëèêà êіëüêіñòü îïàäіâ.
Íà ïіâíі÷ і ïіâäåíü âіä íüîãî ðîçìіùóþòüñÿ òðîïіêè. Òóò çîíà
ñàâàí, ÿêó çìіíþþòü ïóñòåëі
(ìàë. 53).
Вологі
Íà ìàòåðèêó ìàéæå íå áóâàє тропічні
õîëîäíèõ çèì. Ñíіã òóò – óêðàé ліси
ðіäêіñíå ÿâèùå. ßê íå äèâíî,
Савани
éîãî ìîæíà ïîáà÷èòè áіëÿ åêâàòîðà íà ãіðñüêèõ âåðøèíàõ âèùå
Мал. 53. Природні
зони Африки
çà 5000 ì.
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Àôðèêà áàãàòà íà êîðèñíі êîïàëèíè. Òóò є âåëèêі çàïàñè çîëîòà, ïëàòèíè, àëìàçіâ, óðàíîâèõ ðóä, íàôòè і ãàçó.
Âîäè Àôðèêè. Ìàòåðèê Àôðèêà ç óñіõ áîêіâ îìèâàєòüñÿ âîäàìè Àòëàíòè÷íîãî òà Іíäіéñüêîãî îêåàíіâ,
à òàêîæ Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ. Âîíè òåæ âïëèâàþòü íà
ïðèðîäó Àôðèêè.
Òåðèòîðієþ Àôðèêè ïðîòіêàþòü ðі÷êè. Çíàéäè їõ íà
ôіçè÷íіé êàðòі ïіâêóëü øêіëüíîãî àòëàñó é íàçâè.
Íіë – îäíà ç íàéäîâøèõ ðі÷îê ó
ñâіòі. Áіëÿ åêâàòîðà ïðîòіêàє ïîâíîâîäíà ðі÷êà Êîíãî. Áіëüøіñòü
ðі÷îê Àôðèêè øâèäêі, ðÿñíіþòü
âîäîñïàäàìè, îçåðà çîñåðåäæåíі
ïåðåâàæíî íà ñõîäі, äå âîäà çàïîâíþє òðіùèíè ðîçëîìіâ çåìëі.
Íàéáіëüøîþ ïðіñíîþ âîäîéìîþ â Àôðèöі є îçåðî Âіêòîðіÿ
Мал. 54. Озеро Вікторія
(ìàë. 54). Âîíî íå ãëèáîêå. Çíàéäè éîãî íà ôіçè÷íіé êàðòі ïіâêóëü àòëàñó.
Íàñåëåííÿ Àôðèêè. Çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ Àôðèêè ìàє òåìíèé êîëіð øêіðè. Íà ïіâíî÷і æèâóòü íàðîäè çі
ñâіòëîþ, ñìàãëÿâîþ øêіðîþ. Îñíîâíà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ
ìåøêàє â ñåëàõ, çàéìàєòüñÿ ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì.
Çàâäÿêè âåëèêіé êіëüêîñòі òåïëà â Àôðèöі âèðîùóþòü
òàêі êóëüòóðè: êàâó, êàêàî, ôіíіêè, àíàíàñè, áàíàíè òà іí.
Íà òåðèòîðії Àôðèêè ðîçìіùåíî ïîíàä 50 äåðæàâ.
Ñëîâíè÷îê: Àôðèêà; ïóñòåëÿ Ñàõàðà; îñòðіâ Ìàäàãàñêàð; ðі÷êè Íіë, Êîíãî; îçåðî Âіêòîðіÿ.
Перевір себе
1. Покажи на фізичній карті півкуль материк Африка. Назви
материки, які розташовані близько біля нього.
2. Уяви, що ти разом з батьками їдеш у мандрівку до
Африки. Розкажи батькам, якої погоди можна очікувати. Які речі
потрібно взяти в подорож? Поясни чому.
3. Чи буває в Африці зима? Де можна побачити сніг?
4. Назви найбільші річки й озеро Африки. Познач їх на
контурній карті.
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Використовуючи різні джерела інформації, підготуй розповідь про острів Мадагаскар.
Що ти знаєш про африканське населення?
Бібліотечка природодослідника
Африку часто називають Чорним континентом, маючи на
увазі темний колір шкіри її жителів. Це не стосується півночі
материка, де переважають арабські народи. Усього на материку
і прилеглих островах населення становить понад 600 млн осіб,
причому його чисельність з року в рік зростає. Більша частина
народів Африки потерпає від голоду й бідності.

Âèñíîâêè
Àôðèêà – äðóãèé çà âåëè÷èíîþ ìàòåðèê çåìíîї êóëі.
Ìàéæå ïîñåðåäèíі éîãî ïåðåòèíàє åêâàòîð, òîìó öå íàéñïåêîòíіøèé êîíòèíåíò. Ìàòåðèê îìèâàєòüñÿ âîäàìè
Àòëàíòè÷íîãî é Іíäіéñüêîãî îêåàíіâ òà Ñåðåäçåìíîãî
ìîðÿ. Íà òåðèòîðії Àôðèêè ðîçìіùåíà íàéáіëüøà ïóñòåëÿ – Ñàõàðà. Àôðèêà áàãàòà íà êîðèñíі êîïàëèíè:
çîëîòî, ïëàòèíó, àëìàçè, óðàíîâі ðóäè, íàôòó, ãàç.
Áіëüøіñòü íàñåëåííÿ Àôðèêè ìàє òåìíèé êîëіð øêіðè.
Íàðîäè ïіâíî÷і – ñâіòëîøêіðі, ñìàãëÿâі.

§ 23. ÐÎÑËÈÍÍÈÉ І ÒÂÀÐÈÍÍÈÉ
ÑÂІÒ ÀÔÐÈÊÈ
Що тобі відомо про Африку? Покажи на фізичній карті материк Африка.

Íà òåðèòîðії Àôðèêè є ïóñòåëі, âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè,
ñàâàíè. Ïðèðîäíèé ñâіò Àôðèêè íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíèé.
Ïóñòåëÿ Ñàõàðà. Ó Ïіâíі÷íіé Àôðèöі ðîçòàøîâàíà
íàéáіëüøà ïóñòåëÿ ñâіòó – Ñàõàðà. Ïîêàæè її íà êàðòі.
ßê òè âæå çíàєø, öå íàéñïåêîòíіøà ïóñòåëÿ íà ïëàíåòі.
Óëіòêó ñïåêà âäåíü ñÿãàє +40 Ñ ó çàòіíêó. Äîùі ìîæóòü
íå âèïàäàòè êіëüêà ðîêіâ ïîñïіëü.
Ðîñëèííіñòü Ñàõàðè âêðàé áіäíà, à ïîäåêóäè âîíà çîâñіì âіäñóòíÿ. Äå-íå-äå ðîñòóòü êóùèêè òðàâ і êîëþ÷і
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ëþâàëè ïіä ïîëÿ і ïàñîâèùà. Íèíі ìàéæå 70 % ëіñіâ
Àôðèêè çíèùåíî. Íà ìіñöі ëіñіâ ïîñàäæåíî ïëàíòàöії
êàêàî, îëіéíîї ïàëüìè, áàíàíіâ, àðàõіñó.
Çíà÷íî çìіíåíî і ïðèðîäó ñàâàí. Âåëè÷åçíі ïëîùі
òàì âіäâåäåíî ïіä ïàñîâèùà. ×åðåç íàäìіðíå âèïàñàííÿ
âåëèêîї ðîãàòîї õóäîáè, îâåöü і âåðáëþäіâ, âèðóáóâàííÿ
äåðåâ і ÷àãàðíèêіâ ñàâàíè äåäàëі áіëüøå ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïóñòåëі. Ëþäè áîðþòüñÿ ç íàñòóïîì ïóñòåëü: íà
ìåæі ç íèìè íàñàäæóþòü ëіñîçàõèñíі ñìóãè, îáìåæóþòü
âèïàñàííÿ õóäîáè òàì, äå ðîñëèííèé ïîêðèâ íåçíà÷íèé.
Â Àôðèöі ñòâîðåíî ÷èñëåííі íàöіîíàëüíі ïàðêè, ó ÿêèõ
îõîðîíÿþòü óíіêàëüíó ïðèðîäó ìàòåðèêà.
Ñëîâíè÷îê: îàçèñ; âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè; ñàâàíà.
Перевір себе
1. Чому природа Африки дуже різноманітна?
2. Як рослини і тварини пристосувалися до життя в пустелі?
3. Які рослини ростуть у вологому тропічному лісі Африки?
4. Назви тварин – мешканців вологих тропічних лісів.
5. Які рослини ростуть в африканській савані?
6. Які тварини водяться у савані?
7. Який стан збереження природи в Африці?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про рослину або тварину, яку можна побачити
лише в Африці.
Бібліотечка природодослідника
В Африці, у пустелі Наміб, росте вельвічія дивна. Зовні
вона нагадує розсохлий пень з двома напівсухими листками.
Довжина цих листків сягає майже 2 м. Ростуть вони впродовж
багатьох сотень років і з часом розриваються на стрічки. Вік деяких вельвічій понад 2000 років. Ця рослина витримує пекельну
спеку саме завдяки листкам, які вбирають вологу з туманів, що
огортають пустелю щоранку.

Âèñíîâêè
Íà Àôðèêàíñüêîìó êîíòèíåíòі є ïóñòåëі, âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè, ñàâàíè. Ïðèðîäà ìàòåðèêà äóæå ðіçíîìàíіò70

íà. Â Àôðèöі ïîøèðåíі ðîñëèíè і òâàðèíè, ÿêèõ íåìàє
íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Ïðî îõîðîíó ïðèðîäè Àôðèêè
ìàþòü äáàòè ëþäè âñüîãî ñâіòó.

§ 24. ÏІÂÍІ×ÍÀ ÀÌÅÐÈÊÀ
Знайди на карті материк Північна Америка. Який материк можна вважати його найближчим сусідом?

Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, òðåòіé çà âåëè÷èíîþ ìàòåðèê
ïіñëÿ Єâðàçії òà Àôðèêè, öіëêîì ðîçòàøîâàíà â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі. Ðàçîì іç Ïіâäåííîþ Àìåðèêîþ âîíè
óòâîðþþòü îäíó ÷àñòèíó ñâіòó – Àìåðèêó.
Íà ïіâíî÷і ìàòåðèê îìèâàþòü õîëîäíі âîäè Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó, çі ñõîäó – Àòëàíòè÷íîãî, à íà
çàõîäі – Òèõîãî îêåàíó. Âіä Ïіâäåííîї Àìåðèêè ìàòåðèê âіäìåæîâàíèé Ïàíàìñüêèì êàíàëîì.
Знайди на малюнку 60 океани, що омивають материк,
і Панамський канал.

Мал. 60. Материк Північна Америка
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Ìàòåðèê Ïіâíі÷íà Àìåðèêà äóæå áàãàòèé íà êîðèñíі
êîïàëèíè. Äîñòàòíüî íà ìàòåðèêó ïðèðîäíîãî ãàçó,
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, öèíêó. Íàÿâíі çíà÷íі çàïàñè çàëіçíîї, ìіäíîї і ñâèíöåâîї ðóä, íàôòè.
Ïðèðîäà ìàòåðèêà. Ïîâåðõíÿ Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè
âіäðіçíÿєòüñÿ ðіçíîìàíіòíіñòþ і çìіíþєòüñÿ, ÿêùî ðóõàòèñÿ çі ñõîäó íà çàõіä. Óçäîâæ çàõіäíîãî óçáåðåææÿ
ïðîñòÿãíóëèñÿ âèñîêі ãîðè – Êîðäèëüєðè. Íàéâèùà
òî÷êà Êîðäèëüєð – ãîðà Ìàê-Êіíëі. Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі ìàòåðèêà ïðîñòÿãëèñÿ ðіâíèíè, ÿêі íà ñõîäі çìіíþþòüñÿ íåâèñîêèìè ãîðàìè Àïïàëà÷àìè.
За фізичною картою півкуль шкільного атласу визнач
висоту найвищої вершини гір Аппалачі.

Ïðèðîäíі óìîâè íà ìàòåðèêó äóæå ðіçíîìàíіòíі,
îñêіëüêè âіí ìàє âåëèêó ïðîòÿæíіñòü ç ïіâíî÷і íà
ïіâäåíü. Ïðèðîäà ñóâîðà íà ïіâíî÷і, äå òåìïåðàòóðà
âçèìêó îïóñêàєòüñÿ äî – 45 Ñ, і ñïåêîòíà íà ïіâäíі. Íà
ìàòåðèêó є ìàéæå âñі ïðèðîäíі çîíè.
Ïîâåðõíåâі âîäè. Ïіâíі÷íà Àìåðèêà áàãàòà íà äæåðåëà ïðіñíîї âîäè. Íà ìàòåðèêó áåçëі÷ ðі÷îê і âåëèêèõ
îçåð. Íàéáіëüøà ðі÷êà Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè – Ìіññіñіïі ç
ïðèòîêîþ Ìіññóðі. Ðі÷êè Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ïîâíîâîäíі.
Âåëèêі îçåðà ðîçìіùåíі â ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі. Çíàéäè
їõ íà êàðòі. Íà ðі÷öі Íіàãàðà ðîçòàøîâàíèé âåëè÷åçíèé
Íіàãàðñüêèé âîäîñïàä çàââèøêè áëèçüêî 50 ì. Ñïîêіéíèé, ðіâíèé і äóæå ãó÷íèé øóì âîäîñïàäó ÷óòíî àæ íà
20 êì íàâêðóãè.
Íàñåëåííÿ ìàòåðèêà. Êîðіííі
ìåøêàíöі ìàòåðèêà – іíäіàíöі
(ìàë. 61), åñêіìîñè – ïîòðàïèëè â
Ïіâíі÷íó Àìåðèêó ç Àçії. Áіëüøіñòü іíäіàíöіâ æèâå â Ìåêñèöі.
Åñêіìîñè íàñåëÿþòü ïіâíі÷ ìàòåðèêà. Îñíîâíі ïðîäóêòè їõíüîãî
õàð÷óâàííÿ – òþëåíі, ìîðæі,
ðèáà. Ó ïîøóêàõ çâіðіâ і ðèáè
Мал. 61. Індіанець
ìèñëèâöі âèõîäÿòü ó ìîðå íà ñâîїõ
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ëåãêèõ øêіðÿíèõ ÷îâíàõ – êàÿêàõ
(ìàë. 62). Óëіòêó åñêіìîñè ïîëþþòü
íà âîäîïëàâíèõ ïòàõіâ і ïіâíі÷íèõ
îëåíіâ – êàðèáó. Æіíêè ó öåé ÷àñ
çáèðàþòü ùàâåëü, äóäíèê, ðіçíі
ìîõè, çàãîòîâëÿþ÷è çàïàñè íà çèìó.
Îñíîâíó ÷àñòèíó ñó÷àñíîãî íàñåëåííÿ Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ñòàíîâëÿòü íàùàäêè ïåðåñåëåíöіâ ç Мал. 62. Каяк – човен
ескімосів
Єâðîïè. Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ñòîëіòòÿ â Ïіâíі÷íó Àìåðèêó ïåðåñåëèëîñÿ áàãàòî óêðàїíöіâ.
Ñëîâíè÷îê: ãîðè Êîðäèëüєðè; ðі÷êà Ìіññіñіïі; Âåëèêі
îçåðà; Íіàãàðñüêèé âîäîñïàä; іíäіàíöі; åñêіìîñè.
Перевір себе
1. До якої частини світу належить Північна Америка?
2. Чому природа материка дуже різноманітна?
3. Який материк може мати подібні природні умови з Північною Америкою? Чому?
4. Як називають корінне населення Північної Америки? Чим
воно займається?
За допомогою політичної карти світу встанови, які великі
країни є на материку Північна Америка.
Бібліотечка природодослідника
Ніагарський водоспад (мал. 63) розташований приблизно
в середині річки Ніагара. Цей водоспад складається з двох частин: Американського і Підковоподібного водоспадів. Між ними
знаходиться Козячий острів, укритий деревами.

Мал. 63. Ніагарський водоспад
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ìåðçëèé ґðóíò òðîõè âіäìåðçàє. Òîäі
âñå äîâêîëà âêðèòå ìîõàìè, êóùèêàìè áðóñíèöü, áóÿõіâ, çàðîñòÿìè
êàðëèêîâîї áåðåçè і âіëüõè.
Ó òóíäðі ìåøêàþòü ïіâíі÷íі îëåíі êàðèáó (ìàë. 65, 1). Çðіäêà òðàïëÿєòüñÿ âіâöåáèê, òâàðèíà, ñõîæà
íà áèêà і áàðàíà (ìàë. 65, 2). Âіí
óêðèòèé ãóñòèì і äîâãèì õóòðîì
÷îðíî-áóðîãî êîëüîðó, ÿêèé çàõèùàє éîãî âіä ìîðîçіâ. Æèâèòüñÿ
òðàâ’ÿíèñòîþ ðîñëèííіñòþ, ìîõîì,
ãіëêàìè êàðëèêîâîї áåðåçè òà âåðáè.
Óëіòêó íà îçåðà òà áîëîòà ïðèëіòàþòü âîäîïëàâíі ïòàõè òà îáëàøòîâóþòü ãíіçäà. Çèìóâàòè çàëèøàþòüñÿ ñîâà áіëà, êóðіïêè òóíäðîâà і áіëà,
ïóíî÷êà.
Òàéãà. Ó òàéçі ðîñòóòü ÿëèíà,
ÿëèöÿ, ñîñíà, ìîäðèíà. Ïðèãàäàé,
ÿêі õâîéíі ðîñëèíè ðîñòóòü ó òàéçі
Єâðàçії.
Íà Òèõîîêåàíñüêîìó óçáåðåææі,
äå äîñòàòíüî âîëîãè é òåïëà,
ðîñòóòü õâîéíі ëіñè òóї òà äóãëàñії
(ìàë. 66). Öå âåëè÷åçíі äåðåâà
çàââèøêè 80 ì, âіê ÿêèõ ñÿãàє
1000 ðîêіâ.
Ó òàéçі âîäÿòüñÿ ÷îðíі âåäìåäі,
âåäìåäі ãðèçëі, âîâêè, ðèñі, ëèñèöі,
îëåíі âàïіòі, ëîñі, çàéöі. Іç ïòàõіâ
ïîøèðåíі äÿòëè, øèøêàðі, îìåëþõè,
îðëàí áіëîãîëîâèé.
Ìіøàíі òà ëèñòÿíі ëіñè. Ó ìіøàíèõ òà ëèñòÿíèõ ëіñàõ ðîñòóòü
äóá, áóê, ëèïà, îñèêà, áåðåçà. Äóæå
áàãàòî âèäіâ êëåíà – öóêðîâèé,
÷åðâîíèé, ñðіáëÿñòèé.
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1

2
Мал. 65. Тварини
тундри Північної
Америки:
олень карибу (1),
вівцебик (2)

1

2
Мал. 66. Дерева
туя (1) і дугласія (2)

Ó êðàїíàõ Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè óõâàëåíî çàêîíè ïðî îõîðîíó é âіäíîâëåííÿ ïðèðîäè. Іç öієþ ìåòîþ ñòâîðåíî çàïîâіäíèêè é íàöіîíàëüíі ïàðêè. Ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі ðîçòàøîâàíèé Єëëîóñòîíñüêèé íàöіîíàëüíèé ïàðê, çàñíîâàíèé
ó 1872 ðîöі. Âіí çíàõîäèòüñÿ â Êîðäèëüєðàõ і âіäîìèé
ãàðÿ÷èìè äæåðåëàìè, ãåéçåðàìè, ñêàì’ÿíіëèìè äåðåâàìè.
Ñëîâíè÷îê: àðêòè÷íі ïóñòåëі; äóãëàñіÿ.
Перевір себе
1. Чому рослинний і тваринний світ Північної Америки різноманітний?
2. Яка природа тундри Північної Америки?
3. Які рослини поширені у тайзі Північної Америки?
4. Назви тварин – мешканців тайги Північної Америки.
5. Які тварини мешкають у мішаних і листяних лісах Північної Америки?
6. Що ти знаєш про природу степу і пустель Північної
Америки?
7. Як охороняють природу в Північній Америці?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про тварину, яка живе лише в Північній Америці.
Бібліотечка природодослідника
Одним з найбільших дерев світу є секвоя вічнозелена – хвойне дерево з Каліфорнії. Воно може сягати 120 м заввишки. Одна
гігантська секвоя, яку американці називають «Генерал Шерман»,
виросла до 89 м, а окружність її стовбура на висоті півтора метра
над землею становить 24 м. Секвоя живе понад 3000 років.

Âèñíîâêè
Ïðèðîäà Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè äóæå ðіçíîìàíіòíà.
Ó çîíі àðêòè÷íèõ ïóñòåëü, òóíäðè, òàéãè, ìіøàíèõ і
øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ, ëіñîñòåïó é ñòåïó ðîñòóòü ðîñëèíè
і ìåøêàþòü òâàðèíè, ùî ïðèñòîñóâàëèñÿ äî ïðèðîäíèõ
óìîâ öèõ òåðèòîðіé. Ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі ïîøèðåíі
ðîñëèíè é òâàðèíè, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ.
Ïðèðîäà Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ðåòåëüíî îõîðîíÿєòñÿ.
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§ 26. ÏІÂÄÅÍÍÀ ÀÌÅÐÈÊÀ
Ìàòåðèê Ïіâäåííà Àìåðèêà
ïîâíіñòþ ðîçòàøîâàíèé ó Çàõіäíіé ïіâêóëі. Ñâîїìè êîíòóðàìè
âіí íàãàäóє òðèêóòíèê (ìàë. 69).
Áіëüøà ÷àñòèíà ìàòåðèêà ðîçìіùåíà íà ïіâäåíü âіä åêâàòîðà. Çà
ïëîùåþ ìàòåðèê ïîñіäàє ÷åòâåðòå ìіñöå. Ïіâäåííà Àìåðèêà îìèâàєòüñÿ âîäàìè Àòëàíòè÷íîãî і
Òèõîãî îêåàíіâ.
Ïîâåðõíþ ìàòåðèêà ìîæíà
óìîâíî ïîäіëèòè íà äâі ÷àñòèíè:
çàõіäíó – ãіðñüêó, äå âóçüêîþ
ñìóãîþ ïðîñòÿãíóëèñÿ ãîðè Àíäè,
òà øèðîêó ðіâíèííó òåðèòîðіþ.
Мал. 69. Материк
Àíäè âåëè÷åçíîþ ñòіíîþ âіäПівденна Америка
ìåæóâàëè ìàòåðèê âіä Òèõîãî
îêåàíó. Íàéâèùà âåðøèíà Àíä – ãîðà Àêîíêàãóà.
Знайди на фізичній карті півкуль атласу гори Анди і
найвищу їх вершину. Яка її висота?

Ìàòåðèê äóæå áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè: íàôòó,
ïðèðîäíèé ãàç, çàëіçíó ðóäó, ðóäè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ,
çîëîòî, àëìàçè.
Ïðèðîäà ìàòåðèêà. Ïіâäåííà Àìåðèêà – íàéáіëüø
äîùîâèé ìàòåðèê, îñêіëüêè çíà÷íà éîãî ÷àñòèíà ðîçìіùåíà ïîáëèçó åêâàòîðà. Òóò íàéâîëîãіøå ìіñöå íà
Çåìëі. Ïіâäåííó Àìåðèêó íàçèâàþòü ìàòåðèêîì êîíòðàñòіâ, àäæå íà ïіâäåííîìó çàõîäі çíàõîäèòüñÿ òàêîæ
ïóñòåëÿ Àòàêàìà. Öå îäíå ç íàéïîñóøëèâіøèõ ìіñöü
íà Çåìëі, îñêіëüêè ðîêàìè òóò ìîæå íå âèïàäàòè
æîäíîї êðàïëі äîùó.
Âîäè Ïіâäåííîї Àìåðèêè. Íà òåðèòîðії Ïіâäåííîї
Àìåðèêè ïðîòіêàє íàéáіëüøà ðі÷êà Çåìëі – Àìàçîíêà.
Äðóãà çà âåëè÷èíîþ ðі÷êà ìàòåðèêà – Ïàðàíà – óòâîðþє
âîäîñïàä Іãóàñó (ìàë. 70). Âîäîñïàäіâ íà ðі÷êàõ Ïіâäåí78

íîї Àìåðèêè áåçëі÷. Òóò çíàõîäèòüñÿ íàéâèùèé âîäîñïàä ó ñâіòі – Àíõåëü. Ðі÷êîâà âîäà, ùî
ïàäàє, ñïðèÿє ðîçâèòêó ãіäðîåíåðãåòèêè.
Ïіâäåííà Àìåðèêà áàãàòà íà
îçåðà. Íàéáіëüøå îçåðî öüîãî ìàòåðèêà – Ìàðàêàéáî. Íàéáіëüøå
âèñîêîãіðíå îçåðî, ðîçòàøîâàíå
Мал. 70. Водоcпад Ігуасу
â Àíäàõ, – Òіòіêàêà. Ó íüîìó ñîëі
áіëüøå, íіæ â іíøèõ ïðіñíîâîäíèõ îçåðàõ. Òåìïåðàòóðà
éîãî âîäè ïîñòіéíà і ñòàíîâèòü +14 Ñ.
Знайди на фізичній карті півкуль шкільного атласу річку Амазонку й озеро Тітікака.

Ïëîùà ëіñіâ і ðіçíîìàíіòíіñòü їõ ïîðіä äàþòü ïіäñòàâó íàçèâàòè Ïіâäåííó Àìåðèêó «ëåãåíÿìè ñâіòó».
Íàñåëåííÿ Ïіâäåííîї Àìåðèêè
ñêëàäàєòüñÿ ç іíäіàíöіâ, àôðèêàíñüêèõ íåãðіâ òà єâðîïåéöіâ.
Íàéáіëüø çàñåëåíі óçáåðåææÿ
îêåàíіâ. Çíà÷íó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ
çàëó÷åíî äî âèäîáóòêó êîðèñíèõ
êîïàëèí. Çàâäÿêè ñïðèÿòëèâèì
ïðèðîäíèì óìîâàì òóò âèðîùóþòü
áàíàíè, êàâîâі äåðåâà (ìàë. 71),
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êóëüòóðè,
çîêðåìà çåðíîâі, òà ðîçâîäÿòü òâàðèí.
Мал. 71. Збір кави
Ñëîâíè÷îê: Ïіâäåííà Àìåðèêà; ãîðè Àíäè; ãîðà Àêîíêàãóà; ïóñòåëÿ Àòàêàìà; ðі÷êà Àìàçîíêà; âîäîñïàäè Іãóàñó, Àíõåëü; îçåðà Ìàðàêàéáî, Òіòіêàêà.
Перевір себе
1. Покажи на фізичній карті півкуль шкільного атласу материк
Південна Америка. Води яких океанів омивають його береги?
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2. Чому Південну Америку називають материком контрастів?
3. Назви природні багатства, які є на цьому материку.
4. Що тобі відомо про місцеве населення?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй розповідь про ліси материка.
Бібліотечка природодослідника
Водоспад Анхель – найвищий у світі (979 м). Він розташований у тропічних лісах Венесуели, на території Національного парку «Канайма». Водоспад Анхель падає з вершини гори
Ауянтепуй. Названо його на честь Джеймса Енджела (іспанською мовою – Анхель). У 1935 році літак дослідника «Фламінго» застряг у болотистих джунглях на вершині, де він помітив
водоспад. Незабаром весь світ дізнався про це диво природи.

Âèñíîâêè
Ìàòåðèê Ïіâäåííà Àìåðèêà ðîçìіùåíèé ó Çàõіäíіé
ïіâêóëі. Éîãî áåðåãè îìèâàþòü âîäè Àòëàíòè÷íîãî
і Òèõîãî îêåàíіâ. Íà ïіâíî÷і ìàòåðèê ïåðåòèíàє åêâàòîð. Ïіâäåííó Àìåðèêó íàçèâàþòü ìàòåðèêîì êîíòðàñòіâ. Òóò є âèñîêі ãîðè é øèðîêі ðіâíèííі ïðîñòîðè,
íàéâîëîãіøå é íàéñóõіøå ìіñöÿ íà Çåìëі. Ìàòåðèê
áàãàòèé íà êîðèñíі êîïàëèíè, ëіñè, ãіäðîðåñóðñè.

§ 27. ÐÎÑËÈÍÍÈÉ І ÒÂÀÐÈÍÍÈÉ ÑÂІÒ
ÏІÂÄÅÍÍÎЇ ÀÌÅÐÈÊÈ
Покажи на фізичній карті Південну Америку. Що тобі
відомо про цей материк?

Íà òåðèòîðії Ïіâäåííîї Àìåðèêè є âîëîãі òðîïі÷íі
ëіñè, ñàâàíè, ñòåïè, ïóñòåëі.
Пригадай, де розташовані тропічні ліси в Африці. Які
там природні умови?

Âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè. Ïî îáèäâà áîêè âіä åêâàòîðà â
Ïіâäåííіé Àìåðèöі ðîçòàøîâàíі âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè.
Âîíè îõîïëþþòü áіëüøó ïëîùó, íіæ òàêі ñàìі ëіñè â
Àôðèöі. Ñåçîí äîùіâ òóò òðèâàє âåñü ðіê, òîìó é ëіñè
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Ó òðàâ’ÿíèñòèõ ñòåïàõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè ìåøêàє
ñòðàóñ íàíäó. Іç ññàâöіâ ïîøèðåíі êіøêè ïàìïàñüêі.
Ïóñòåëі. Ïðèðîäà ïóñòåëü áіäíà. Ïîäåêóäè ðîñòóòü
êàêòóñè é ÷àãàðíèêè. Іç òâàðèí íàéáіëüøå ÿùіðîê òà
çìіé. Ó áàãàòüîõ ðàéîíàõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè ëþäè òðèâàëèé ÷àñ ïåðåòâîðþþòü âåëèêі äіëÿíêè çåìëі íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ. Îñîáëèâî ïîìіòíî çìåíøóþòüñÿ ïëîùі ëіñіâ Àìàçîíії (ïðèáëèçíî íà 100 000 êì2
ùîðі÷íî). Íà âåëè÷åçíèõ òåðèòîðіÿõ âèðóáóþòü і âèïàëþþòü ëіñè. Òàêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè çàâäàє øêîäè íå
ëèøå âîëîãèì òðîïі÷íèì ëіñàì, à é ïðèëåãëèì òåðèòîðіÿì. Âîíà ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ îïàäіâ, îáìіëіííÿ
ðі÷îê, çáіäíåííÿ ðîñëèííîãî ïîêðèâó é òâàðèííîãî ñâіòó.
Óïåðøå ïðî îõîðîíó ïðèðîäè Ïіâäåííîї Àìåðèêè
çàãîâîðèëè ùå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., îäíàê ëèøå íåùîäàâíî â äåÿêèõ êðàїíàõ áóëî ñêëàäåíî ñïèñêè çíèêàþ÷èõ òâàðèí. Ïëîùà äіëÿíîê, ùî îõîðîíÿþòüñÿ, ñòàíîâèòü ëèøå 11 % її òåðèòîðії. Íèíі ñòâîðåíî áëèçüêî
200 çàïîâіäíèêіâ і íàöіîíàëüíèõ ïàðêіâ. Ñòàí ïðèðîäè
Ïіâäåííîї Àìåðèêè ìàє òóðáóâàòè ëþäåé óñüîãî ñâіòó.
Ñëîâíè÷îê:
àíàêîíäà.

äîùîâі

ëіñè;

âіêòîðіÿ-ðåãіÿ;

ÿãóàð;

Перевір себе
1. Чому природа вологих тропічних лісів Південної Америки
дуже багата й різноманітна?
2. Які рослини ростуть у вологих тропічних лісах Південної
Америки?
3. Назви тварин – мешканців вологих тропічних лісів.
4. Який рослинний і тваринний світ савани Південної
Америки? Порівняй його з рослинним і тваринним світом
африканської савани.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй
повідомлення про рідкісну рослину або тварину Південної
Америки.
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Бібліотечка природодослідника
У пустелях Мексики росте найбільший кактус – пахіцереус.
Діаметр його стовбура іноді перевищує 1,5 м. Прямі бічні гілки
сягають у висоту майже 20 м. Ці гіганти утворюють справжні
ліси. Вік найстаріших серед них – 300 років, а їхня маса
часто більша за 10 т. Корені пахіцереуса розростаються навколо стовбура на 15 м. Кактус може запасати до 10 т вологи і
протистояти засухам кілька років поспіль.

Âèñíîâêè
Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò Ïіâäåííîї Àìåðèêè íàéáàãàòøèé і íàéðіçíîìàíіòíіøèé íà ïëàíåòі Çåìëÿ.
Âîëîãі òðîïі÷íі ëіñè ìàòåðèêà áàãàòîÿðóñíі, ç ÷èñëåííèìè âèäàìè ðîñëèí òà ðіçíîìàíіòòÿì ðіäêіñíèõ òâàðèí. Ó ñàâàíàõ Ïіâäåííîї Àìåðèêè ïîøèðåíі ðîñëèíè é
òâàðèíè, ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Ïðèðîäà
Ïіâäåííîї Àìåðèêè ïåðåáóâàє ïіä çàãðîçîþ âèíèùåííÿ
і ïîòðåáóє îõîðîíè.

§ 28. ÀÂÑÒÐÀËІß – ÍÀÉÑÓÕІØÈÉ ÌÀÒÅÐÈÊ
Знайди й покажи на карті материк Австралія. Чим він
відрізняється від інших материків?

Àâñòðàëіÿ
–
íàéìåíøèé
ìàòåðèê íà Çåìëі (ìàë. 76). Íà
ñõîäі éîãî îìèâàþòü âîäè Òèõîãî
îêåàíó, à ç ïіâäíÿ, çàõîäó é
ïіâíî÷і – Іíäіéñüêèé îêåàí.
Àâñòðàëіÿ âіääàëåíà âіä іíøèõ
ìàòåðèêіâ. Íà öüîìó ìàòåðèêó
ðîçìіùåíà òіëüêè îäíà äåðæàâà – Àâñòðàëіéñüêèé Ñîþç.
Íà ïіâíî÷і ìàòåðèêà ðîçòàøîâàíèé îñòðіâ Íîâà Ãâіíåÿ, à íà
ïіâäíі – îñòðіâ Òàñìàíіÿ.

Мал. 76. Материк
Австралія

Знайди на фізичній карті півкуль шкільного атласу
острови Гвінея і Тасманія.
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Ïðèðîäà ìàòåðèêà. Ìàòåðèê çäåáіëüøîãî ñêëàäàєòüñÿ ç ïóñòåëü, ãëèáîêèõ êàíüéîíіâ і òðîïі÷íèõ ëіñіâ.
Â Àâñòðàëії ïåðåâàæàє ðіâíèííèé ðåëüєô. Íà ñõîäі
çíàõîäÿòüñÿ Áëàêèòíі ãîðè ç ïëîñêèìè âåðøèíàìè.
Íàéâèùà âåðøèíà Àâñòðàëії – ãîðà Êîñöþøêî.
Îñîáëèâіñòþ ìàòåðèêà є Âåëèêèé Áàð’єðíèé ðèô. Çíàéäè éîãî
íà ôіçè÷íіé êàðòі ïіâêóëü. Âіí є
íàéáіëüøèì íà Çåìëі ïðèðîäíèì
îá’єêòîì, óòâîðåíèì æèâèìè
îðãàíіçìàìè. Ðèô ñêëàäàєòüñÿ çі
ñêåëåòіâ ìіëüÿðäіâ êðèõіòíèõ
îðãàíіçìіâ – êîðàëîâèõ ïîëіïіâ
(ìàë. 77). Âіí ïðîñòÿãàєòüñÿ ç ïіâäíÿ íà ïіâíі÷. Âåëèêà ÷àñòèíà
Мал. 77. Корали
ðèôіâ ïåðåáóâàє ïіä âîäîþ.
Áàãàòèé ìàòåðèê íà êîðèñíі
êîïàëèíè: êàì’ÿíå âóãіëëÿ, íàôòó, ïðèðîäíèé ãàç, ðіçíîìàíіòíі ðóäè.
Àâñòðàëіÿ – íàéñóõіøèé ìàòåðèê Çåìëі. Òóò âèïàäàє îïàäіâ
ó 5 ðàçіâ ìåíøå, íіæ ó Àôðèöі.
Ñïåêîòíå òðîïі÷íå ñîíöå ñïðè÷èíèëî óòâîðåííÿ ïðîòÿæíèõ ïóñòåëü. Óëіòêó ìàòåðèê äóæå ïðîãðіâàєòüñÿ. Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ
âäåíü ñòàíîâèòü áëèçüêî +35 Ñ, à
â îêðåìі äíі – і âèùå +40 Ñ.
Мал. 78. Велика
Óçèìêó òåìïåðàòóðà âäåíü ñÿãàє
пустеля Вікторія
+20 Ñ, ó Âåëèêіé ïóñòåëі Âіêòîðії (ìàë. 78) – äî +10 Ñ.
Â Àâñòðàëії ìàëî ðі÷îê. Íàéáіëüøà ðі÷êà – Ìóððåé,
à íàéáіëüøå îçåðî – Åéð. Âîíî ìіëêå é çàñîëåíå. Çíàéäè їõ íà ôіçè÷íіé êàðòі ïіâêóëü.
Íàñåëåííÿ Àâñòðàëії. Êîðіííå íàñåëåííÿ Àâñòðàëії –
àáîðèãåíè – ìàє òåìíèé êîëіð øêіðè (ìàë. 79). Íà
ìàòåðèêó æèâóòü òàêîæ єâðîïåéöі – àíãëî-àâñòðàëіéöі.
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Íàñåëåííÿ Àâñòðàëії ðîçâîäèòü
îâåöü, ñâèíåé, ïòèöþ, áäæіë,
êîíåé і âåðáëþäіâ. Àâñòðàëіéöі
âèðîùóþòü ïøåíèöþ, æèòî, îâåñ,
ÿ÷ìіíü, êóêóðóäçó. Ó ñàäàõ çáèðàþòü àíàíàñè, áàíàíè, ìàíãî,
ïàïàþ, àïåëüñèíè, àáðèêîñè, ïåðñèêè, ñëèâè òîùî. Îäíàê êóëüòóðíі ðîñëèíè, ÿêі òóò âèðîùóþòü, çàâåçåíі ç іíøèõ ìàòåðèêіâ.

Мал. 79. Аборигени
Австралії

Ñëîâíè÷îê: Àâñòðàëіÿ; äåðæàâà Àâñòðàëіéñüêèé
Ñîþç; îñòðîâè Íîâà Ãâіíåÿ і Òàñìàíіÿ; Âåëèêèé
Áàð’єðíèé ðèô; ðі÷êà Ìóððåé; îçåðî Åéð; àáîðèãåíè.
Перевір себе
1. Знайди на фізичній карті півкуль шкільного атласу материк Австралія. Які океани його омивають? Зазнач на контурній
карті назву материка та океани, що його омивають.
2. Порівняй материк Австралія з іншими материками. Чим
він відрізняється?
3. Назви найхарактерніші риси материка Австралія.
4. Яке населення проживає на материку? Чим воно займається?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про острів Тасманія.
Бібліотечка природодослідника
Острів Нова Гвінея вкритий тропічними лісами, у яких водяться різноманітні тварини. Особливо гарні деякі
місцеві птахи. Вони так вразили європейців, що отримали назву райських
(мал. 80). Ці птахи охороняються законом, оскільки опинилися на межі повного вимирання.
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Мал. 80. Райський
птах

Дослідники виявили яскраво-зеленого коника з рожевими
очима, жабу з довгим хоботом (завбільшки з ніготь), а також
зібрали дані про майже 100 місцевих видів комах (мурашок,
бабок) і деякі види рослин.

Âèñíîâêè
Àâñòðàëіÿ – íàéìåíøèé і íàéñóõіøèé ìàòåðèê Çåìëі, áàãàòèé íà ïîêëàäè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, íàôòè, ïðèðîäíîãî ãàçó, ðіçíîìàíіòíèõ ðóä. Â Àâñòðàëії ìàëî
ðі÷îê. Íàéáіëüøà ðі÷êà – Ìóððåé. Êîðіííå íàñåëåííÿ –
àáîðèãåíè. Àâñòðàëіéöі ðîçâîäÿòü îâåöü, ñâèíåé, ïòàõіâ, áäæіë, êîíåé і âåðáëþäіâ. Âèðîùóþòü ïøåíèöþ,
æèòî, îâåñ, ÿ÷ìіíü, êóêóðóäçó, ÿêі â Àâñòðàëіþ áóëî
çàâåçåíî ç іíøèõ ìàòåðèêіâ.

§ 29. ÐÎÑËÈÍÍÈÉ І ÒÂÀÐÈÍÍÈÉ
ÑÂІÒ ÀÂÑÒÐÀËІЇ
Що тобі відомо про Австралію? Покажи на фізичній
карті цей материк.

Îñêіëüêè Àâñòðàëіÿ – íàéñóõіøèé ìàòåðèê íà Çåìëі,
ðіçíîìàíіòíіñòü її ðîñëèííîãî ñâіòó çàëåæèòü âіä êіëüêîñòі âîëîãè. Òóò є òðîïі÷íі ëіñè, ñàâàíè òà ïóñòåëі.
Òðîïі÷íі ëіñè ðîñòóòü âóçüêîþ ñìóãîþ íà ñõîäі Àâñòðàëії. Âîíè îõîïëþþòü ëèøå 2 % ïëîùі ìàòåðèêà. Âîëîãå,
ñïåêîòíå ëіòî òðèâàє òðè-÷îòèðè ìіñÿöі (æîâòåíü–ãðóäåíü),
çà öåé ÷àñ âèïàäàþòü ðÿñíі äîùі. Ðîñòóòü åâêàëіïòè, àðàóêàðії (õâîéíі äåðåâà), ðіçíі âèäè ïàëüì, äåðåâîïîäіáíі
ïàïîðîòі, áàìáóê, äóæå áàãàòî âèäіâ îðõіäåé.
Ó äàâíі ÷àñè Àâñòðàëіÿ áóëà âіääіëåíà âіä іíøèõ
÷àñòèí ñâіòó ìîðåì, òîìó òóò çáåðåãëèñÿ òâàðèíè, ÿêèõ
íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ. Íàéáіëüøå ñåðåä ññàâöіâ
ñóì÷àñòèõ. Äèòèí÷àòà â öèõ òâàðèí íàðîäæóþòüñÿ
ìàëåíüêèìè і íåäîðîçâèíåíèìè, ìàòåðі їõ íîñÿòü ó ñóìöі
íà ÷åðåâі, äîêè âîíè íå ïіäðîñòóòü.
Ó òðîïі÷íèõ ëіñàõ æèâå êîàëà, ÿêîãî íàçèâàþòü
ñóì÷àñòèì âåäìåäåì, îäíàê öå íå ðîäè÷ âåäìåäіâ
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Перевір себе
1. Які природні зони є на території Австралії?
2. Чим особливий рослинний світ цього материка?
3. Чим привабливий тваринний світ Австралії? Які тварини
живуть лише тут?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про будь-яку рослину або тварину, що трапляється тільки в Австралії.
Бібліотечка природодослідника

Мал. 86. Великий
Бар’єрний риф

Біля поверхні Коралового моря,
що омиває північний схід Австралії,
розташований Великий Бар’єрний
риф (мал. 86). Його внесено до списку Всесвітньої природної спадщини
через величезний масив коралів (понад 400 видів) найрізноманітніших
форм – довгі гіллясті роги, вилизані
хвилями тарілки, валуни. Ці корали дуже різнобарвні – жовті, різних
відтінків червоного, оранжевого та
коричневого, іноді білі, бузково-пурпурні.
Серед коралів мешкає майже
1500 видів морських риб, поміж яких
китова акула, безліч видів риб-папуг,
риб-метеликів, мурен та ін.

Âèñíîâêè
Ïðèðîäà Àâñòðàëії ðіçíîìàíіòíà. Òóò є òðîïі÷íі ëіñè,
ñàâàíè, ïóñòåëі. Ðîñëèííèé ñâіò ìàòåðèêà çàëåæèòü âіä
êіëüêîñòі âîëîãè. Â Àâñòðàëії ìåøêàє áàãàòî òâàðèí,
ÿêèõ íåìàє íà іíøèõ ìàòåðèêàõ: êîàëà, äåðåâíі êåíãóðó, òàñìàíіéñüêèé äèÿâîë, êà÷êîíіñ, єõèäíà. Ëþäè
äîêëàäàþòü çíà÷íèõ çóñèëü äëÿ çáåðåæåííÿ ðіäêіñíîї
ïðèðîäè ìàòåðèêà Àâñòðàëіÿ.
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§ 30. ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀ –
ÍÀÉÕÎËÎÄÍІØÈÉ ÌÀÒÅÐÈÊ
Знайди на карті материк Антарктида. Що ти знаєш
про нього?

Àíòàðêòèäà – íàéïіâäåííіøèé ìàòåðèê ïëàíåòè
Çåìëÿ. Її íàçèâàþòü êðèæàíîþ ïóñòåëåþ (ìàë. 87).
Êðèãîþ âêðèòî ìàéæå 100 % ïîâåðõíі Àíòàðêòèäè.
Àíòàðêòèêà. Ìàòåðèê Àíòàðêòèäà ðàçîì ç ïðèëåãëèìè äî íåї äіëÿíêàìè Àòëàíòè÷íîãî, Іíäіéñüêîãî і Òèõîãî îêåàíіâ óòâîðþþòü Ïіâäåííó ïîëÿðíó îáëàñòü Çåìëі – Àíòàðêòèêó (ìàë. 88).

Мал. 87. Крижана
пустеля – Антарктида

Мал. 88. Антарктика

Äàòà âіäêðèòòÿ Àíòàðêòèäè – 28 ñі÷íÿ 1820 ðîêó,
êîëè åêñïåäèöіÿ Ò.Ô. Áåëëіíñãàóçåíà ïîáà÷èëà êðèæàíó ïóñòåëþ. Іç öüîãî ÷àñó Àíòàðêòèäó âіäâіäóþòü äîñëіäíі ñóäíà ç ðіçíèõ êðàїí. Íà ìàòåðèêó çäіéñíþþòü íàóêîâі äîñëіäæåííÿ ìàéæå 40 ìіæíàðîäíèõ ñòàíöіé, íà
ÿêèõ ïåðåáóâàþòü 2–3 òèñ. îñіá. Ñåðåä íèõ є é óêðàїíñüêà íàóêîâî-äîñëіäíà ñòàíöіÿ «Àêàäåìіê Âåðíàäñüêèé». Çíàéäè öþ ñòàíöіþ íà ôіçè÷íіé êàðòі ïіâêóëü
øêіëüíîãî àòëàñó.
Ïðèðîäà Àíòàðêòèäè. Ìàòåðèê íå ìàє ÷іòêî îêðåñëåíèõ ìåæ, îñêіëüêè âêðèòèé òîâùåþ êðèãè, ùî «ñïà94

ÿíà» ç êðèãîþ îêåàíó. Òîâùèíà êðèæàíîãî ïîêðèâó
ñòàíîâèòü ìàéæå 2000 ì, à â äåÿêèõ ìіñöÿõ – ïîíàä
4000 ì (ìàë. 89). Òîìó Àíòàðêòèäà íàéâèùà ñåðåä
іíøèõ ìàòåðèêіâ. Â àíòàðêòè÷íèõ ëüîäàõ çíàõîäèòüñÿ
ïðèáëèçíî 80 % óñієї ïðіñíîї âîäè ïëàíåòè Çåìëÿ.
Íåçâàæàþ÷è íà òîâùó êðèãè,
â Àíòàðêòèäі іñíóþòü îçåðà, à â
ëіòíіé ÷àñ – і ðі÷êè. Ó íàäðàõ
ìіñòÿòüñÿ êîðèñíі êîïàëèíè:
êàì’ÿíå âóãіëëÿ, çàëіçíà ðóäà,
ñëþäà, ìіäü, ñâèíåöü, öèíê, ãðàôіò òîùî. Íà ìàòåðèêó çàáîðîíåíî ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü і
âèäîáóòîê êîðèñíèõ êîïàëèí.
Мал. 89. Пейзажі
Àíòàðêòèäà íå íàëåæèòü æîäíіé
Антарктиди
äåðæàâі ñâіòó.
Ïîãîäíі óìîâè Àíòàðêòèäè íàäçâè÷àéíî ñóâîðі. Òóò
çàðåєñòðîâàíî íàéíèæ÷ó (–89,2 Ñ) òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ
íà Çåìëі. Öåé ðàéîí äіñòàâ íàçâó Ïîëþñ õîëîäó Çåìëі.
Íàéâèùà òåìïåðàòóðà ó ïðèáåðåæíіé çîíі –11,6 Ñ. Òåìïåðàòóðà –40 Ñ ìîæå ïðîòðèìàòèñÿ âïðîäîâæ óñüîãî
ðîêó. Îïàäè âèïàäàþòü ëèøå ó âèãëÿäі ñíіãó. Äîù – óêðàé
ðіäêіñíå ÿâèùå. Äëÿ Àíòàðêòèäè õàðàêòåðíі âіòðè, ùî
іíîäі íàáóâàþòü óðàãàííîї ñèëè, òîáòî 80–90 ì/ñ.
Ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ íà ìàòåðèêó íåìàє. Ïîäóìàé
÷îìó. Àíòàðêòèäó âіäâіäóþòü ëèøå òóðèñòè і ñïіâðîáіòíèêè íàóêîâèõ åêñïåäèöіé.
Ñëîâíè÷îê: Àíòàðêòèäà; Àíòàðêòèêà.
Перевір себе
1. Доведи, що материк Антарктида дійсно крижана пустеля.
2. Опиши клімат Антарктиди. Як ти думаєш, чи існує там
життя?
3. Яку територію називають Антарктикою? Що більше за
площею: Антарктика чи Антарктида? Чому?
4. Чи є в Антарктиді постійне населення?
95

5. Чи є країни на материку Антарктида?
6. Чи хотілося б тобі побувати в Антарктиді? Що тебе найбільше приваблює?
Робота в парі. Запишіть слова з префіксом «най», які характеризують Антарктиду. Порівняйте, у кого більше слів.
Бібліотечка природодослідника
Найсухіше місце на Землі – не Сахара або інша пустеля,
а територія в Антарктиді під назвою Сухі долини. Ці долини
майже не вкриті кригою і снігом, оскільки волога випаровується
під дією найпотужніших вітрів, що сягають швидкості 320 км/год.
Учені вважають, що ці природні умови наближені до умов
Марса. Тому Сухі долини – місце для тренувань космонавтів.

Âèñíîâêè
Àíòàðêòèäà – íàéõîëîäíіøèé ìàòåðèê Çåìëі. Ðàçîì
ç ïðèëåãëèìè äî íåї äіëÿíêàìè Àòëàíòè÷íîãî, Іíäіéñüêîãî і Òèõîãî îêåàíіâ óòâîðþє Ïіâäåííó ïîëÿðíó
îáëàñòü Çåìëі – Àíòàðêòèêó. Àíòàðêòèäà âêðèòà òîâùåþ êðèãè. Òåìïåðàòóðà íà ìàòåðèêó íå ïіäíіìàєòüñÿ
âèùå âіä 0 Ñ. Àíòàðêòèäà íå íàëåæèòü æîäíіé äåðæàâі.
Ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ íà ìàòåðèêó íåìàє.

§ 31. ÐÎÑËÈÍÍÈÉ І ÒÂÀÐÈÍÍÈÉ
ÑÂІÒ ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÈ
Знайди на карті материк Антарктида. Чи існує там
життя?

Òè çíàєø, ùî Àíòàðêòèäà – íàéõîëîäíіøèé ìàòåðèê
Çåìëі. Áіëüøà ÷àñòèíà Àíòàðêòèäè – çîíà àíòàðêòè÷íîї
ïóñòåëі. Òóò íåìàє ðîñëèííîãî ïîêðèâó é íå ìåøêàþòü
òâàðèíè. Óëіòêó äå-íå-äå ïîáëèçó áåðåãіâ, íà ïіäâèùåíèõ
ìіñöÿõ ïîâåðõíÿ òðîõè ïðîãðіâàєòüñÿ і çâіëüíÿєòüñÿ âіä
ñíіãó. Öі äіëÿíêè íàçèâàþòü îàçèñàìè. Îàçèñè â Àíòàðêòèäі – öå ñóõі é õîëîäíі êàì’ÿíі ïóñòåëі. Ó òàêèõ ìіñöÿõ
ìîæíà íàòðàïèòè íà ìîõè òà ëèøàéíèêè.
Áіëüøіñòü òâàðèí ìåøêàє íà àíòàðêòè÷íîìó óçáåðåææі òà â îêåàíі. Ó ïîâåðõíåâèõ âîäàõ îêåàíó ïëàâàє
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Ó 1972 ðîöі ïðåäñòàâíèêè 80 äåðæàâ âèðіøèëè, ùî
Àíòàðêòèäà áóäå âñåñâіòíіì ïðèðîäíèì çàïîâіäíèêîì.
Ñëîâíè÷îê: îàçèñè; ïіíãâіíè Àäåëі; іìïåðàòîðñüêі
ïіíãâіíè.
Перевір себе
1. Які природні умови Антарктиди впливають на живу природу?
2. Які тварини мешкають в Антарктиді? Як вони пристосувалися до суворих природних умов? Відповідь ілюструй прикладами.
3. Чому природа Антарктиди потребує охорони?
4. Утвори ланцюг живлення тварин в Антарктиді.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про тварину, що трапляється на материку або в
прибережних водах Антарктиди.

Âèñíîâêè
Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà Àíòàðêòèäè – çîíà àíòàðêòè÷íîї
ïóñòåëі, ùî ïîçáàâëåíà ðîñëèííîãî ïîêðèâó і òâàðèí.
Áіëüøіñòü òâàðèí ìåøêàє íà àíòàðêòè÷íîìó óçáåðåææі
òà â îêåàíі é ïðèñòîñóâàëàñÿ äî æèòòÿ â ñóâîðèõ ïðèðîäíèõ óìîâàõ ìàòåðèêà. Ëþäè âñієї ïëàíåòè ìàþòü
äáàòè, ùîá Àíòàðêòèäà çàëèøèëàñÿ ïåðâîçäàííîþ òà
íåäîòîðêàííîþ çåìëåþ.
Навчальний проект
ЦІКАВИЙ СВІТ МАТЕРИКА, НА ЯКИЙ Я ХОЧУ
ПОТРАПИТИ
Використовуючи різні джерела інформації: фотографії, малюнки, інтернет-джерела, – здійсни віртуальну подорож до
материка, на який ти мрієш потрапити. Підготуй розповідь (презентацію, малюнок, буклет тощо) про побачене. Поділися отриманою інформацією і враженнями з однокласниками. Зверни
увагу на найбільш цікаві об’єкти, явища, місця.
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Êàðòà Óêðàїíè. Êðіì êàðòè ïіâêóëü і êàðòè ñâіòó,
іñíóþòü êàðòè îêðåìèõ êðàїí. Íà ôіçè÷íіé êàðòі Óêðàїíè äåòàëüíî ïîêàçàíî ðåëüєô, ðі÷êè, ìîðÿ, îçåðà, çàïîâіäíèêè, ðîäîâèùà êîðèñíèõ êîïàëèí, íàñåëåíі ïóíêòè,
äîðîãè, êîðäîíè òîùî. Ôіçè÷íó êàðòó Óêðàїíè òàêîæ
óìіùåíî â øêіëüíèé àòëàñ. Óìîâíі çíàêè äàþòü ìîæëèâіñòü äіçíàòèñÿ ïðî îñîáëèâîñòі ïðèðîäè òієї ÷è іíøîї
÷àñòèíè êðàїíè òà ñêëàñòè її õàðàêòåðèñòèêó. Êðіì
ôіçè÷íîї êàðòè Óêðàїíè, є àäìіíіñòðàòèâíі êàðòè, íà
ÿêèõ ðіçíèìè êîëüîðàìè ïîçíà÷åíî ðіçíі îáëàñòі.
Знайди на адміністративній карті України шкільного
атласу область, у якій ти проживаєш. Яким кольором її
позначено? Яке місто є обласним центром?

Ïðàöþþ÷è çі øêіëüíèì àòëàñîì, òè ïîìіòèø, ùî є
êàðòè ґðóíòіâ, ïðèðîäíèõ çîí, ðîñëèííîãî і òâàðèííîãî
ñâіòó, ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè.
Ñëîâíè÷îê: êàðòà Óêðàїíè; àäìіíіñòðàòèâíà êàðòà.
Перевір себе
1. Назви й покажи на адміністративній карті країни, з якими
межує Україна.
2. Покажи на фізичній карті України гори Карпати, Кримські
гори, Чорне й Азовське моря.
3. Яку інформацію можна отримати з фізичної карти України?
4. Що позначають на адміністративних картах? Знайди
й покажи на адміністративній карті столицю України та свій
обласний центр.
5. Які області є «сусідами» тієї області, де ти мешкаєш?
Практична робота
Робота з фізичною та адміністративною картою України
1. Розглянь умовні знаки на карті України.
2. Кордони країн позначають червоною широкою лінією. Знайди її на карті та покажи межі (кордон) України.
3. Назви країни, з якими межує Україна. Кордон з якою країною найдовший?
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4. Яка особливість південного кордону України?
5. Червоним або чорним кружечком на карті позначають
міста. Знайди на карті столицю України і свій обласний центр.
6. Територія України поділена на області. Їх межі позначено
лініями червоного кольору, тоншими, ніж лінії державного кордону. Знайди на карті свою область. Покажи її межі.
7. Знайди на карті річку Дніпро.
8. Як на карті позначають гори? Покажи на ній Українські
Карпати і Кримські гори.
Практична робота. Познач на контурній карті України
столицю та міста.
Бібліотечка природодослідника
Річка Дунай – одна з найбільших річок Європи. На її берегах
розташовані більш ніж 15 європейських країн, де живуть понад
80 млн осіб. Для них Дунай – джерело води й важлива транспортна магістраль.
Дунай багатий на рибу. Тут водяться білуга, осетер, севрюга,
стерлядь, сом, лин, короп, щука, судак, оселедець. Дунай має
важливе значення як потужне джерело гідроенергії.

Âèñíîâêè
Óêðàїíà – íåçàëåæíà äåðæàâà, íàéáіëüøà ç êðàїí, ùî
ïîâíіñòþ çíàõîäÿòüñÿ ó Єâðîïі. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè
ðîçêèíóëèñÿ ãîðè Êðèìó é Êàðïàò. Íà ïіâäíі її îìèâàþòü
òåïëі âîäè ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Ïðèðîäà íàøîї
Áàòüêіâùèíè ðіçíîìàíіòíà. Íà ïіâíî÷і ïåðåâàæàþòü ãóñòі
ëіñè, à íà ïіâäíі – ñòåïè. Îçíàéîìèòèñÿ ç ïðèðîäîþ
Óêðàїíè ìîæíà çà êàðòàìè øêіëüíîãî àòëàñó.

§ 33. ÔÎÐÌÈ ÇÅÌÍÎЇ ÏÎÂÅÐÕÍІ ÓÊÐÀЇÍÈ
І ÑÂÎÃÎ ÊÐÀÞ
Пригадай, як на карті позначають гори і рівнини.

Ïîâåðõíÿ íàøîї ïëàíåòè Çåìëÿ íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíà. Â îäíèõ ìіñöÿõ ðîçêèíóëèñÿ ðіâíèíè, à â
іíøèõ çäіéìàþòüñÿ âåëåòåíñüêі ãîðè. Ðіâíèíè і ãîðè –
öå îñíîâíі ôîðìè ïîâåðõíі ñóõîäîëó (ìàë. 93).
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Форми земної поверхні
Гори

Рівнини
плоскі або горбисті
Височини

Низовини
Мал. 93. Форми земної поверхні

Ðіâíèíè. Íàéáіëüøå íà ïîâåðõíі Çåìëі ðіâíèí –
íåîñÿæíèõ ïðîñòîðіâ, ãîðè íà ÿêèõ âіäñóòíі. Ðіâíèíè
áóâàþòü ðіçíі. Іíîäі âîíè òàêі âåëèêі, ùî äîáðå âèäíî
ãîðèçîíò. Òàêà ðіâíèíà íàçèâàєòüñÿ ïëîñêîþ.
Іñíóþòü ðіâíèíè, íà ÿêèõ òðàïëÿþòüñÿ ïіäâèùåííÿ –
ãîðáè. Òàêі ðіâíèíè íàçèâàþòü ãîðáèñòèìè. Ãîðáè áóâàþòü
ðіçíîї âèñîòè. Ó íèõ ðîçðіçíÿþòü ïіäîøâó, ñõèë і âåðøèíó
(ìàë. 94). Ñõèëè áóâàþòü ïîëîãі òà êðóòі.
Розглянь малюнок 94. Поміркуй, який схил горба:
пологий чи крутий.

Є ðіâíèíè, íà ÿêèõ çíèæåííÿ
Âåðøèíà ÷åðãóþòüñÿ ç ïіäâèùåííÿìè. Öå
õâèëÿñòі ðіâíèíè. Їõ ïîâåðõíÿ
çàçâè÷àé ìàє íàõèë. Ðі÷êè òå÷óòü
Ñõèë
ó òîìó ñàìîìó íàïðÿìêó, ó ÿêîìó éäå íàõèë.
Ðіâíèíè òàêîæ ïîäіëÿþòü íà
Ïіäîøâà
âèñî÷èíè і íèçîâèíè. Âèñî÷èíàìè íàçèâàþòü ïіäâèùåíі ðіâíèМал. 94. Будова горба
íè. Âîíè çàçâè÷àé ìàþòü ãîðáèñòó àáî õâèëÿñòó ïîâåðõíþ. Òàêîþ є, íàïðèêëàä, Ïîäіëüñüêà âèñî÷èíà. Íà êàðòі âèñî÷èíè ïîçíà÷àþòü æîâòèì
êîëüîðîì. Ùî âèùà âèñî÷èíà, òî íàñè÷åíіøèé (ñâіòëîêîðè÷íåâèé) êîëіð.
Знайди на карті України Подільську височину. Визнач,
які ще височини є на території нашої держави.
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Гори

Низькі
(до 1000 м)

Середні
(від 1000 до 2000 м)

Високі
(понад 2000 м)

Мал. 97. Різновиди гір

Знайди на карті Українські Карпати і Кримські гори. Визнач їхні найвищі вершини.

Ñëîâíè÷îê: ðіâíèíè; âèñî÷èíè; íèçîâèíè; ãîðáè; ãîðè;
ãіðñüêі õðåáòè; äîëèíè.
Перевір себе
1. Чим подібні гори і горби? Чим вони різняться?
2. Яким кольором позначають гори на фізичній карті?
3. Які бувають рівнини? Назви форми поверхні, що належать до рівнин. Наведи приклади.
4. Які форми поверхні суходолу трапляються там, де ти живеш?
Практична робота. Познач на контурній карті основні
форми земної поверхні України.
Бібліотечка природодослідника
Найбільшою низовиною є Українське Полісся, що охоплює
крайню північно-західну та північну території України і є складовою
Поліської низовини. На заході Українське Полісся складається з
найзаболоченішої його частини – Волинського та Рівненського
Полісся. Висоти цього регіону не перевищують 150–200 м.

Âèñíîâêè
Çåìíà ïîâåðõíÿ íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíà. Íà íіé
÷іòêî âèäіëÿþòüñÿ ðіâíèíè і ãîðè. Áіëüøó ÷àñòèíó Óêðàїíè çàéìàþòü ðіâíèíè, ÿêі ïîäіëÿþòü íà íèçîâèíè (íàïðèêëàä, Ïðè÷îðíîìîðñüêà і Ïîëіñüêà) і âèñî÷èíè (íàïðèêëàä, Ïîäіëüñüêà). Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ðîçìіùåíі ãîðè
ñåðåäíüîї âèñîòè – Óêðàїíñüêі Êàðïàòè і Êðèìñüêі ãîðè.
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§ 34. ÊÎÐÈÑÍІ ÊÎÏÀËÈÍÈ, ЇÕ ÂÈÄÈ
Наведи приклади корисних копалин. Як їх використовують люди?

Çíà÷åííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí. Íà ðіçíèõ ãëèáèíàõ ó
çåìëі çàëÿãàþòü ðіçíîìàíіòíі êîðèñíі êîïàëèíè. Їõ
âèäîáóòêîì ëþäè çàéìàëèñÿ çäàâíà. Íà òåðèòîðії íàøîї
êðàїíè äіє áàãàòî êàð’єðіâ і øàõò, äå âèäîáóâàþòü òâåðäі êîðèñíі êîïàëèíè. Âîíè íàäçâè÷àéíî âàæëèâі
â ñó÷àñíîìó ãîñïîäàðñòâі. Êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ áóäіâíèöòâà ìîñòіâ, äîðіã, áóäèíêіâ, ÿê
ïàëèâî, ÿê ñèðîâèíó äëÿ âèðîáíèöòâà ñêëà, ïëàñòìàñè,
ôàðá, ìåòàëó, ÿê äîáðèâî òîùî.
Пригадай, на які групи поділяють корисні копалини.

Âèäè êîðèñíèõ êîïàëèí. Ïåðøó ãðóïó ñòàíîâëÿòü
ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè (ìàë. 98). Їõ íàçèâàþòü ùå
ðóäàìè ìåòàëіâ, òîìó ùî âñі âîíè ìіñòÿòü ó ñâîєìó
ñêëàäі ìåòàë – çàëіçî é ðіçíі äîìіøêè. Çàçâè÷àé ðóäíі
êîðèñíі êîïàëèíè ìàþòü òåìíî-áóðèé êîëіð, òîìó їõ
âàæêî ðîçðіçíèòè. Іç öèõ ðóä îòðèìóþòü çàëіçî і éîãî
ñïëàâè: ÷àâóí і ñòàëü.
Корисні копалини

Рудні, або руди металів
Залізні руди

Горючі (паливні)

Будівельні

Кольорові руди
Мал. 98. Види корисних копалин

Çàëіçíі ðóäè, àáî ðóäè ÷îðíèõ ìåòàëіâ, óòâîðþþòü
ó ïðèðîäі âåëèêі ñêóï÷åííÿ, äóæå áàãàòі íà ìåòàë. Íàéêðàùà і íàéáàãàòøà çàëіçíà ðóäà – öå ìàãíіòíèé çàëіçíÿê (ìàë. 99, 1). Âіí ìàє ìåòàëі÷íèé áëèñê і âëàñòèâîñòі
ìàãíіòó. Ó ÷åðâîíîãî і áóðîãî çàëіçíÿêіâ (ìàë. 99, 2 і 3)
107

Ñâèíåöü íàé÷àñòіøå âèïëàâëÿþòü ç ðóäè, ùî íàçèâàþòü ñâèíöåâèì áëèñêîì, à öèíê – іç öèíêîâîї
îáìàíêè.
Ó ïðèðîäі ìåòàëè ìîæóòü çóñòðі÷àòèñÿ ó ÷èñòîìó
âèãëÿäі. Ñåðåä ãіðñüêèõ ïîðіä ìîæíà çíàéòè ÷èñòå çîëîòî, ñðіáëî, ìіäü òà іíøі ìåòàëè. Çàçâè÷àé ðóäè ìіñòÿòü
äåêіëüêà ìåòàëіâ. Â Óêðàїíі є çíà÷íі ðîäîâèùà çîëîòà,
íіêåëåâèõ, ìіäíèõ, îëîâ’ÿíèõ, öèíêîâèõ, ðòóòíèõ òà
іíøèõ ðóä.
Ñëîâíè÷îê: ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè; çàëіçíі ðóäè;
ðóäè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ.
Перевір себе
1. Як називають корисні копалини, з яких виплавляють метали?
2. Назви чорні метали. З яких руд їх виплавляють?
3. Наведи приклади кольорових металів. З яких руд їх виплавляють?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй розповідь про те, що виробляють з руд кольорових металів.
Бібліотечка природодослідника
У яких регіонах України видобувають золото? Це Карпати, Придніпров’я, Донбас, Крим. Деякі географічні назви України вказують
на наявність у цій місцевості золота. Так, дорогоцінний метал
виявлено в розсипному стані в Закарпатті, в річищах Золотий
Потік, недалеко від гори Золотухи, біля села Яблуневе.

Âèñíîâêè
Êîðèñíі êîïàëèíè ïîäіëÿþòü íà ãðóïè: ðóäíі, ãîðþ÷і (ïàëèâíі) і áóäіâåëüíі. Äî ðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí
íàëåæàòü çàëіçíі ðóäè і ðóäè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ. Çàëіçíі ðóäè ìіñòÿòü ó ñâîєìó ñêëàäі ìåòàë – çàëіçî. Ç ðóä
êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ îòðèìóþòü ìіäü, àëþìіíіé, öèíê,
ñâèíåöü, ñðіáëî, çîëîòî òà іíøі ìåòàëè.
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§ 35. ÏÐÈÐÎÄÍÅ ÏÀËÈÂÎ ÒÀ ÉÎÃÎ ÇÀÏÀÑÈ
Â ÓÊÐÀЇÍІ
Пригадай, яке ти знаєш природне паливо.

Óêðàїíà áàãàòà íà ïðèðîäíå
ïàëèâî. Öå òîðô, êàì’ÿíå âóãіëëÿ, íàôòà і ïðèðîäíèé ãàç. Ïіä
÷àñ ãîðіííÿ âîíè âèäіëÿþòü áàãàòî åíåðãії ó âèãëÿäі òåïëà, òîìó
їõ âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïàëèâî.
Òîðô. Íà ïіâíî÷і Óêðàїíè є
ïîêëàäè òîðôó áóðîãî і êîðè÷íå- Мал. 101. Торфозаготівля
âîãî êîëüîðó (ìàë. 101). Âіí äóæå
êðèõêèé, ìîæå ìіñòèòè çàëèøêè íàïіâçãíèëèõ ðîñëèí.
Òîðô ëåãøèé çà âîäó, íå ðîç÷èííèé. Îñíîâíèé éîãî
íåäîëіê – ìіñòèòü áàãàòî âîëîãè і ïðè çãîðÿííі âèäіëÿє
ìåíøå òåïëà, íіæ âóãіëëÿ, ïðîòå óòâîðþє áàãàòî äèìó
і êіïòÿâè. Äîáóâàþòü òîðô ìåõàíіçîâàíèì ñïîñîáîì.
×èìàëі çàïàñè òîðôó є íà òåðèòîðії Âîëèíñüêîї
і Ðіâíåíñüêîї îáëàñòåé.
Òîðô çàñòîñîâóâàëè ïåðåâàæíî äëÿ îïàëþâàííÿ
áóäèíêіâ і ñïàëþâàííÿ â ïå÷àõ åëåêòðîñòàíöіé. Íèíі
òîðô âèêîðèñòîâóþòü ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ÿê
äîáðèâî äëÿ ðîñòó ðîñëèí, êîðìîâі äîáàâêè äëÿ òâàðèí
і äëÿ ïіäñòèëêè íà ôåðìàõ. Äëÿ âèðîùóâàííÿ ñàäæàíöіâ і ðîçñàäè â òåïëèöÿõ ðîáëÿòü ñïåöіàëüíі ãîðùèêè,
ùî ñêëàäàþòüñÿ іç ñóìіøі òîðôó і ïåðåãíèëîãî ïîñëіäó.
Êàì’ÿíå âóãіëëÿ – òâåðäà ãіðñüêà ïîðîäà ÷îðíîãî êîëüîðó
(ìàë. 102), ùî ìàє áëèñê і âàæ÷à
âіä âîäè. Âîíî íå ðîç÷èííå. Íàéáіëüøå âóãіëëÿ çàëÿãàє â Ëóãàíñüêіé îáëàñòі. Çíà÷íі éîãî çàïàñè
є â Äîíåöüêіé і Äíіïðîïåòðîâñüêіé
îáëàñòÿõ. Âèäîáóòîê âåäåòüñÿ ç
Мал. 102. Перевезення âåëèêèõ ãëèáèí øàõòíèì ñïîвугілля залізницею
ñîáîì.
110

Знайди на фізичній карті України райони видобутку
кам’яного вугілля. Яким умовним знаком його позначають?

Êàì’ÿíå âóãіëëÿ çàñòîñîâóþòü ÿê ïàëèâî. Íå ìåíø
âàæëèâà éîãî ïåðåðîáêà, ïіä ÷àñ ÿêîї îòðèìóþòü òàêі
öіííі ðå÷îâèíè, ÿê: ñìîëè, áàðâíèêè, ëіêàðñüêі ïðåïàðàòè, çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí, âèáóõîâі ðå÷îâèíè òîùî. Òîìó
êàì’ÿíå âóãіëëÿ êðàùå ïåðåðîáëÿòè, íіæ ñïàëþâàòè.
Íàôòà. Ïðèãàäàé, ÷èì íàôòà âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ. Íàôòà äîáðå ãîðèòü. Ïðè çãîðÿííі
âîíà äàє áіëüøå òåïëà, íіæ êàì’ÿíå âóãіëëÿ àáî òîðô.
Íàôòó ùå íàçèâàþòü ÷îðíèì çîëîòîì. Її âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîáíèöòâà ìàçóòó, ïàðàôіíó, âàçåëіíó, ïàðôóìіâ, ãóìè, áåíçèíó òîùî.
Ïðèðîäíèé ãàç ëåãøèé çà ïîâіòðÿ, ãîðèòü áåç äèìó
ñèíþâàòèì ïîëóì’ÿì, âèäіëÿþ÷è òåïëî. Âіí äóæå îòðóéíèé і âèáóõîíåáåçïå÷íèé. Òîìó ïîâîäèòèñÿ ç íèì
ïîòðіáíî âêðàé îáåðåæíî.
Â Óêðàїíі íàéáіëüøі ðîäîâèùà íàôòè і ïðèðîäíîãî
ãàçó ðîçòàøîâàíі â ×åðíіãіâñüêіé, Õàðêіâñüêіé, Ïîëòàâñüêіé, Ñóìñüêіé òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé îáëàñòÿõ. Âåäóòü
ïîøóêè íàôòè é ãàçó â ×îðíîìó é Àçîâñüêîìó ìîðÿõ.
Ïðèðîäíèé ãàç çäåáіëüøîãî âèêîðèñòîâóþòü ç ìåòîþ
îòðèìàííÿ òåïëà, à òàêîæ ó ïîáóòі äëÿ ïðèãîòóâàííÿ
їæі. Éîãî ïåðåðîáëÿþòü íà ðіçíі öіííі ïðîäóêòè. Âіí є
ñèðîâèíîþ äëÿ âèãîòîâëåííÿ äðóêàðñüêîї ôàðáè, ãóìîâèõ âèðîáіâ, ïëàñòìàñ, äîáðèâ òîùî. Ïðèðîäíèé ãàç
âèêîðèñòîâóþòü íàâіòü äëÿ îïðіñíåííÿ ìîðñüêîї âîäè.
Îòæå, ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëèíè âіäіãðàþòü çíà÷íó
ðîëü ó æèòòі ëþäèíè. Êðіì òîãî, ùî їõ âèêîðèñòîâóþòü
ÿê ïàëèâî, ç íèõ âèãîòîâëÿþòü âåëèêå ðіçíîìàíіòòÿ
ïðîäóêòіâ, ÿêі є íåçàìіííèìè äëÿ ëþäñòâà.
Ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè òàêîæ ðîçìіùåíі çíà÷íі
ïîêëàäè áóäіâåëüíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí: ïіñêó, ãëèíè,
âàïíÿêó, ãіïñó, ãðàíіòó òà іí.
Наведи приклади використання людиною будівельних
корисних копалин.
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Ñëîâíè÷îê: òîðô; êàì’ÿíå âóãіëëÿ; íàôòà; ïðèðîäíèé ãàç; áóäіâåëüíі êîðèñíі êîïàëèíè.
Перевір себе
1. Наведи приклади природного палива. Яке з них є на території України?
2. Пригадай, як ще, крім палива, можна використовувати торф.
3. Де і яким способом видобувають в Україні кам’яне вугілля?
4. Яке природне паливо і як використовує твоя сім’я?
5. Покажи на карті, де в Україні добувають нафту і газ.
6. Використовуючи фізичну карту України, з’ясуй, яким знаком позначають родовища торфу. Поясни, чому він має таку
форму.
7. Подумай, яке паливо при згорянні найменше забруднює
повітря: кам’яне вугілля, нафта, природний газ чи торф.
Познач на контурній карті умовним знаком райони видобутку кам’яного вугілля в Україні.
Бібліотечка природодослідника
Кам’яне вугілля утворилося з решток давніх рослин, що зростали у вологому теплому кліматі багато мільйонів років тому.
Коли ці рослини гинули, то потрапляли в заболочені води. Бактерії перетворювали деревину на чорну масу. Із часом товстий
шар землі та піску своєю вагою майже повністю витіснив з чорної пастоподібної рослинної речовини всю рідину, і вона стала
тверднути, перетворюючись на кам’яне вугілля.

Âèñíîâêè
Â Óêðàїíі є ðîäîâèùà ïðèðîäíîãî ïàëèâà: òîðôó,
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó. Ïðèðîäíå
ïàëèâî øèðîêî çàñòîñîâóþòü ó ãîñïîäàðñòâі. Ïðè çãîðÿííі âîíî âèäіëÿє òåïëî é åíåðãіþ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü
íà âèðîáíèöòâі òà â ïîáóòі. Ç íüîãî âèãîòîâëÿþòü âåëèêå
ðіçíîìàíіòòÿ ïðîäóêòіâ, ÿêі є íåçàìіííèìè äëÿ ëþäèíè.
Òîìó ïðèðîäíå ïàëèâî ïîòðіáíî âèêîðèñòîâóâàòè çàîùàäëèâî.
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§ 36. ÂÎÄÎÉÌÈ ÓÊÐÀЇÍÈ
Пригадай, що називають водоймами. Які водойми є на
території України?

Íà ïîâåðõíі Çåìëі çóñòðі÷àєòüñÿ âåëè÷åçíà êіëüêіñòü
âîäîéì: îêåàíè, ìîðÿ, ðі÷êè, îçåðà, áîëîòà, ïіäçåìíі
âîäè.
Ðі÷êè, їõíÿ áóäîâà. Ïіñëÿ äîùó ÷àñòèíà âîäè ïðîõîäèòü êðіçü øàðè ґðóíòó é ïіñêó äî øàðó ãëèíè, ùî íå
ïðîïóñêàє öþ âîäó. Òóò óòâîðþþòüñÿ ïіäçåìíі ñòðóìî÷êè, ùî òå÷óòü òóäè, êóäè íàõèëåíèé øàð ãëèíè. Òàì,
äå ãëèíà ïіäõîäèòü áëèçüêî äî ïîâåðõíі çåìëі – áіëÿ
êðó÷і, âèñîêîãî áåðåãà, â ÿðó, – âîäà âèòіêàє íà ïîâåðõíþ é óòâîðþє äæåðåëî. Äæåðåëüíà âîäà ÷èñòà, ïðîçîðà
і õîëîäíà. Ïîäóìàé ÷îìó.
Іç äæåðåëà âèòіêàє ñòðóìîê.
Ó íüîãî ìîæóòü âïàäàòè іíøі
ñòðóìêè, âîäè ñòàâàòèìå áіëüøå.
Òàê óòâîðþєòüñÿ ðі÷êà. Ìіñöå, äå
âîíà áåðå ïî÷àòîê, íàçèâàþòü
âèòîêîì. Âèòîêîì ðі÷êè ìîæå
áóòè äæåðåëî, îçåðî, áîëîòî.
Çàãëèáèíó, â ÿêіé òå÷å ðі÷êà,
íàçèâàþòü ðóñëîì (ìàë. 103).
Мал. 103. Річкове русло
Ó äåÿêèõ ðі÷îê ãëèáèíà ðóñëà
íåçíà÷íà, à â іíøèõ – ç äåñÿòèïîâåðõîâèé áóäèíîê.
Ðі÷êîâà âîäà ïðîòіêàє ïî ñóõîäîëó òàê øâèäêî, ùî ðîç÷èíÿє â ñîáі çîâñіì ìàëî ñîëåé. Òîìó, íà âіäìіíó âіä
îêåàíó, âîíà íå ñòàє ãіðêî-ñîëîíîþ, à çàëèøàєòüñÿ ïðіñíîþ. Òіëüêè òàêà âîäà ïðèäàòíà äëÿ ïèòòÿ, ïðèãîòóâàííÿ їæі òà çðîøåííÿ ïîëіâ.
Ðі÷êè òå÷óòü çíèæåííÿìè – äîëèíàìè (ìàë. 104).
Äîëèíè ðіâíèííèõ ðі÷îê çäåáіëüøîãî øèðîêі. Íàïðèêëàä, äîëèíà Äíіïðà â äåÿêèõ ìіñöÿõ çàâøèðøêè 18 êì.
Ìіñöå, äå ðі÷êà âïàäàє â ìîðå, îçåðî àáî іíøó ðі÷êó,
íàçèâàþòü ãèðëîì.
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долина

ліві притоки

витік

море

гирло

праві притоки
Мал. 104. Схема будови річки

Ó âåëèêі ðі÷êè âïàäàþòü ìåíøі – ïðèòîêè. Òàê, ðі÷êè Ïðèï’ÿòü і Äåñíà є ïðèòîêàìè Äíіïðà. Çíàéäè їõ íà
ôіçè÷íіé êàðòі Óêðàїíè ó øêіëüíîìó àòëàñі.
Ùîá âèçíà÷èòè, äå ëіâèé áåðåã, à äå – ïðàâèé, ñòàþòü îáëè÷÷ÿì çà òå÷ієþ ðі÷êè. Ïðàâîðó÷ áóäå ïðàâèé
áåðåã, ëіâîðó÷ – âіäïîâіäíî ëіâèé. Ó íàøèõ ðі÷îê ïðàâèé áåðåã çäåáіëüøîãî âèñîêèé і êðóòèé, à ëіâèé – íèçüêèé і ïîëîãèé.
Розглянь фізичну карту України у шкільному атласі.
Визнач праві й ліві притоки Південного Бугу.

Ðіâíèííі é ãіðñüêі ðі÷êè. Ðі÷êè ïîäіëÿþòü íà ðіâíèííі
é ãіðñüêі. Ó ðіâíèííèõ ðі÷îê òå÷іÿ ïîâіëüíà, ïëàâíà. Ãіðñüêі ðі÷êè ìàþòü øâèäêó é áóðõëèâó òå÷іþ. Âîíè ìіëêîâîäíі, їõíі äîëèíè âóçüêі é ãëèáîêі. Ïіä ÷àñ äîùó àáî
òàíåííÿ ñíіãó öі ðі÷êè ñòàþòü ïîâíîâîäíèìè, ïîòîêè
âîäè â íèõ âèðóþòü, ïіäõîïëþþ÷è é ïåðåíîñÿ÷è êàìіííÿ
ç ìіñöÿ íà ìіñöå. Áіëüøіñòü ðі÷îê Óêðàїíè – ðіâíèííі. Äî
íèõ íàëåæàòü Äíіïðî, Äíіñòåð, Ïіâäåííèé Áóã. Âèçíà÷
çà ôіçè÷íîþ êàðòîþ, ÿêі ùå ðі÷êè є ðіâíèííèìè.
Äíіïðî – íàéáіëüøà â êðàїíі é òðåòÿ çà âåëè÷èíîþ
ðі÷êà â Єâðîïі. Ïðîòіêàє âîíà òåðèòîðієþ òðüîõ äåðæàâ:
Óêðàїíè, Áіëîðóñі òà Ðîñії. Äîâæèíà її 2201 êì. Ó ìåæàõ Óêðàїíè äîâæèíà Äíіïðà ñòàíîâèòü 1121 êì. Íà
Äíіïðі ïîáóäîâàíî áàãàòî ãіäðîåëåêòðîñòàíöіé.
За допомогою фізичної карти України назви праві й ліві
притоки Дніпра.
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Äíіñòåð – îäíà ç íàéáіëüøèõ ïîâíîâîäíèõ ðі÷îê
Óêðàїíè. Ïî÷àòîê áåðå â Êàðïàòàõ і âïàäàє â ×îðíå
ìîðå. Äîâæèíà ðі÷êè 1363 êì. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè â
Äíіñòåð âïàäàє ìàéæå 500 ðі÷îê.
Ïіâäåííèé Áóã áåðå ñâіé ïî÷àòîê íà Ïîäіëüñüêіé
âèñî÷èíі íà òåðèòîðії Õìåëüíèöüêîї îáëàñòі òà âïàäàє
â ×îðíå ìîðå. Äî âåëèêèõ ðіê
íàëåæàòü
òàêîæ
Ñіâåðñüêèé
Äîíåöü, Äóíàé. Çíàéäè öі ðі÷êè
íà ôіçè÷íіé êàðòі Óêðàїíè ó
øêіëüíîìó àòëàñі.
Ãіðñüêі ðі÷êè õàðàêòåðíі äëÿ
Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò. Öå, íàïðèêëàä, Òèñà і Ïðóò (ìàë. 105).
Íåâåëè÷êі ãіðñüêі ðі÷êè є і â
Êðèìñüêèõ ãîðàõ.
Ðі÷êè Óêðàїíè æèâëÿòüñÿ
òàëèìè ñíіãîâèìè òà äîùîâèìè
âîäàìè.
Мал. 105. Річка Прут
у Карпатах
Ðі÷êè – öå áàãàòñòâî Óêðàїíè.
Ñëîâíè÷îê: âèòіê; ðóñëî; äîëèíà ðі÷êè; ãèðëî; ïðèòîêè; Äíіïðî, Äíіñòåð, Ïіâäåííèé Áóã.
Перевір себе
1. Розкажи, як утворюється річка.
2. Чому річкова вода прісна?
3. Як називається місце, звідки бере свій початок річка?
4. Що таке притока? Як визначити лівий і правий береги річки?
5. Схематично зобрази будову річки. Підпиши її частини.
6. Чим відрізняється рівнинна річка від гірської? За допомогою фізичної карти України наведи приклади рівнинної і гірської
річок.
7. Яка річка протікає через твій обласний центр? Назви її і
познач на контурній карті.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй розповідь про річку твого населеного пункту.
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Практична робота. Познач на контурній карті річки
України: Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай.
Бібліотечка природодослідника
Типовими мешканцями гірських річок є бичок-головач і
форель струмкова. Головач веде нічний спосіб життя і більшу
частину часу ховається серед каміння, не витрачаючи зусиль
на боротьбу з течією. Харчується він
личинками комах, а також дрібною
рибкою.
Інший мешканець стрімких вод –
форель струмкова (мал. 106). Вона
щоосені вирушає на нерест на ділянки з кам’янистим дном, пливучи
проти течії. Кожна форель має свою
кормову територію, яку вона захищає
Мал. 106. Форель
від вторгнення чужаків.
струмкова

Âèñíîâêè
Ðі÷êà áåðå ïî÷àòîê ç âèòîêó, ÿêèì ìîæå áóòè äæåðåëî, îçåðî, áîëîòî. Çàãëèáèíó, ó ÿêіé òå÷å ðі÷êà, íàçèâàþòü ðóñëîì. Ðі÷êè òå÷óòü çíèæåííÿìè – äîëèíàìè.
Ìіñöå, äå ðі÷êà âïàäàє â ìîðå, îçåðî àáî іíøó ðі÷êó,
íàçèâàþòü ãèðëîì. Ó âåëèêі ðі÷êè âïàäàþòü ìåíøі –
ïðèòîêè. Ðі÷êè ïîäіëÿþòü íà ðіâíèííі (Äíіïðî, Äíіñòåð, Ïіâäåííèé Áóã) òà ãіðñüêі (Òèñà, Ïðóò).

§ 37. ÎÇÅÐÀ І ÁÎËÎÒÀ. ÎÕÎÐÎÍÀ ÂÎÄÎÉÌ
Чи доводилося тобі бувати на озері? Пригадай, які
озера є на території України.

Îçåðîì íàçèâàþòü âîäîéìó, ÿêà âèíèêëà â ïðèðîäíèõ
çàïàäèíàõ íà ïîâåðõíі Çåìëі. Â Óêðàїíі íàëі÷óþòü ïîíàä
3000 îçåð. Îçåðà âіäðіçíÿþòüñÿ ðîçìіðàìè, ãëèáèíîþ,
ñîëîíіñòþ âîäè, âіêîì.
Íàéáіëüøèì çà ïëîùåþ ïðіñíèì îçåðîì Óêðàїíè
є îçåðî ßëïóã. Îçåðî Ñâіòÿçü ðîçòàøîâàíå â ïіâíі÷íî116

çàõіäíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè. Ñåðåäíÿ ãëèáèíà – 7 ì,
íàéáіëüøà – 58 ì. Â îçåðі ìåøêàє ïîíàä 20 âèäіâ ðèá.
×èìàëî íåâåëèêèõ, àëå ãëèáîêèõ ãіðñüêèõ îçåð ìîæíà ïîáà÷èòè
â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ. Íàéáіëüø
âіäîìå – Ñèíåâèð. Íà ïіâäíі Óêðàїíè є ñîëîíі îçåðà. Íàéâіäîìіøèì
îçåðîì є Ñèâàø (ìàë. 107), ç ÿêîãî
äîáóâàþòü êóõîííó ñіëü.
Знайди озера Синевир і Сиваш на
фізичній карті України у шкільному атласі.

Мал. 107. Озеро
Сиваш

Áîëîòà. Íåâåëèêі òà ïðіñíîâîäíі îçåðà ïîñòóïîâî
çàðîñòàþòü òðàâ’ÿíèñòèìè ðîñëèíàìè. Âіäìèðàþ÷è, öі
ðîñëèíè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ìóë, ÿêèé ç ðîêàìè íàêîïè÷óєòüñÿ íà äíі. Ó ðåçóëüòàòі òàêå îçåðî ïîñòóïîâî ìіëіє і
ñòàє áîëîòîì. Є îçåðà, ÿêі çàðîñòàþòü ìîõîì âіä áåðåãà äî
ñåðåäèíè. Çàëèøàþòüñÿ òіëüêè íåâåëèêі ïëîùі âіäêðèòîї
âîäè – «âіêíà», ùî іç ÷àñîì çàðîñòàþòü. Áîëîòà
îñóøóþòü, ïðîêîïóþ÷è êàíàâè, êóäè çáèðàєòüñÿ âîäà. Íà
ìіñöі îñóøåíèõ áîëіò âèðîùóþòü äîáðі âðîæàї ðîñëèí.
Â Óêðàїíі áîëîòà ïîøèðåíі íà ïіâíî÷і. Âîíè ïåðåâàæíî íåâåëèêі çà ïëîùåþ. Ç áîëіò áåðóòü ïî÷àòîê
і æèâëÿòüñÿ áàãàòî ðі÷îê. Âîíè òàêîæ æèâëÿòü ïіäçåìíі âîäè, ùî є âàæëèâèì äæåðåëîì âîäîïîñòà÷àííÿ.
Øòó÷íі âîäîéìè. Íà Çåìëі, êðіì çâîëîæåíèõ òåðèòîðіé, є áàãàòî ìіñöü, íàñåëåííÿ ÿêèõ ïîòåðïàє âіä íåñòà÷і
âîäè. Òàì ëþäè ñòâîðþþòü øòó÷íі âîäîéìè. Äî íèõ íàëåæàòü êàíàëè, ñòàâêè, âîäîñõîâèùà. Êàíàë – öå øòó÷íà
ðі÷êà, ÿêó ñïðÿìîâóþòü òóäè, äå âîäà íàéíåîáõіäíіøà,
òîáòî «ïåðåêèäàþòü» âîäó ç îäíієї ðі÷êó â іíøó. Â Óêðàїíі âіäîìèé Ïіâíі÷íîêðèìñüêèé êàíàë. Ñòàâêè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ðîçâåäåííÿ ðèáè, óòðèìàííÿ âîäîïëàâíîї
ïòèöі, âîäîïîþ õóäîáè, çðîøåííÿ ïîëіâ. Ó ìіñòàõ ñòàâêè
є îêðàñîþ ïàðêіâ і çîí âіäïî÷èíêó. Âîäîñõîâèùà çà ñâîїìè ðîçìіðàìè íàãàäóþòü âåëèêі îçåðà àáî íàâіòü ìîðÿ.
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Їõ áóäóþòü ïåðåâàæíî íà ðі÷êàõ. Íàïðèêëàä, Êèїâñüêå і
Êàõîâñüêå âîäîñõîâèùà ðîçòàøîâàíî íà Äíіïðі.
Çíà÷åííÿ âîäîéì òà їõ îõîðîíà. Âàæêî ïåðåîöіíèòè
çíà÷åííÿ âîäîéì ó ïðèðîäі. Ó íèõ ìіñòÿòüñÿ çíà÷íі
çàïàñè âîäè, áåç ÿêîї íå ìîæëèâå æèòòÿ íà Çåìëі.
Ó âîäîéìàõ ìåøêàє ïåðåâàæíà êіëüêіñòü ïðåäñòàâíèêіâ
ðîñëèííîãî і òâàðèííîãî ñâіòó.
Âàãîìó ðîëü âіäіãðàþòü âîäîéìè é ó æèòòі ëþäèíè.
Ç äàâíіõ-äàâåí їõ âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñóäíîïëàâíі øëÿõè. Íà ðі÷êàõ ïîáóäîâàíî ãіäðîåëåêòðîñòàíöії.
Ïðіñíі âîäîéìè – äæåðåëî ïèòíîї âîäè. Âîäó âèêîðèñòîâóþòü ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâі, íà çàâîäàõ
і ôàáðèêàõ. Äëÿ î÷èùåííÿ її ñïî÷àòêó ïîäàþòü ïî òðóáàõ íà âîäîî÷èñíó ñòàíöіþ, à âæå ïîòіì âîäîïðîâîäîì –
ó áóäèíêè. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі âîäó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çðîøóâàííÿ.
Âîäîéìè є îêðàñîþ íàøîї Çåìëі é ìіñöåì âіäïî÷èíêó.
Ëþäè ó ñåçîí ïîëþâàííÿ ëîâëÿòü ðèáó, ïîëþþòü íà
âîäîïëàâíèõ ïòàõіâ і òâàðèí іç öіííèì õóòðîì. Ùîá
ðèáîëîâëÿ òà ïîëþâàííÿ íå ïðèçâåëè äî çìåíøåííÿ
÷èñåëüíîñòі òâàðèí, ïðèéíÿòî çàêîíè ïðî ðàöіîíàëüíå
âèêîðèñòàííÿ é îõîðîíó âîäîéì.
Ìåøêàíöі âîäîéì äóæå ÷óòëèâі äî çàáðóäíåííÿ.
Ó âîäîéìè ÷àñòî âèêèäàþòü âіäõîäè âèðîáíèöòâà.
Ç ïîòîêàìè òàëèõ âîä àáî ïіñëÿ çëèâ ó íèõ ïîòðàïëÿþòü îòðóòîõіìіêàòè é ìіíåðàëüíі äîáðèâà. Çàáðóäíþþòü
âîäîéìè é ïîáóòîâèì ñìіòòÿì. Óñå öå ïðèçâîäèòü äî
çàãèáåëі æèâèõ іñòîò, ÿêі ìåøêàþòü ó âîäîéìàõ.
×èñòîòà âîäîéì çàëåæèòü і âіä òåáå, òâîєї ïîâåäіíêè
ó ïðèðîäі. Ïîäóìàé, ùî òè ìîæåø çðîáèòè äëÿ çáåðåæåííÿ âîäîéìè.
Ñëîâíè÷îê: îçåðî; áîëîòî; êàíàë; ñòàâîê; âîäîñõîâèùå.
Перевір себе
1. Що таке озеро? Наведи приклади озер України.
2. Як утворюються болота?
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3. Розкажи про значення водойм у природі та житті людини.
4. Які річки й озера України потребують охорони? Запропонуй заходи щодо їх охорони.
5. Що є причиною забруднення водойм і які їх наслідки?
6. Як забруднення води в річках і озерах впливає на рослинний і тваринний світ?
7. Які водойми є у твоєму населеному пункті? Назви їх. Це
штучні чи природні водойми?
Дізнайся, які рослини і тварини мешкають у водоймах твоєї
місцевості. Які з них потребують охорони? Підготуй розповідь про одну з них.
Бібліотечка природодослідника
Поблизу села Рудка розташоване Біле озеро. Це друге за
величиною озеро в Рівненській області. Вода озера містить гліцерин, фосфор і сірководень. Такий склад води свідчить про її
цілющі властивості. Біля Білого озера ростуть рідкісні рослини.
На берегах гніздяться дикі качки, гуси, живуть бобри та ондатри. В озері налічується 22 види риб.

Âèñíîâêè
Äî ïðèðîäíèõ âîäîéì, êðіì ðі÷îê, íàëåæàòü îçåðà і
áîëîòà. Îçåðî – öå âîäîéìà, ùî âèíèêëà â ïðèðîäíèõ çàïàäèíàõ íà ïîâåðõíі Çåìëі. Îçåðà áóâàþòü ïðіñíі òà ñîëîíі.
Îçåðî, ÿêå çàðîñòàє òðàâ’ÿíèñòèìè ðîñëèíàìè, ïîñòóïîâî
ïåðåòâîðþєòüñÿ íà áîëîòî.
Äî øòó÷íèõ âîäîéì íàëåæàòü: êàíàëè (íàïðèêëàä,
Ïіâíі÷íîêðèìñüêèé); ñòàâêè; âîäîñõîâèùà (íàïðèêëàä,
Êèїâñüêå і Êàõîâñüêå). Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè
çãóáíî âïëèâàє íà ïðèðîäíі âîäîéìè, òîìó âîíè ïîòðåáóþòü îõîðîíè.

§ 38. ×ÎÐÍÅ ÌÎÐÅ
Які моря омивають територію України? Знайди їх на
карті України.

Îñîáëèâîñòі ×îðíîãî ìîðÿ. ×îðíå ìîðå îäíå ç íàéãëèáøèõ ó ñâіòі. Çíàõîäèòüñÿ âîíî íà ïіâäíі Óêðàїíè.
Çà ôîðìîþ ñõîæå íà îâàë. Éîãî íàéáіëüøà øèðèíà –
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Україна
Азовське
море

Румунія

Росія

Болгарія
Чорне море

Грузія
Туреччина
Мал. 108. Чорноморське узбережжя

580 êì. Çíà÷íà ÷àñòèíà ×îðíîìîðñüêîãî óçáåðåææÿ
ïðèïàäàє íà òåðèòîðії Óêðàїíè і Òóðå÷÷èíè (ìàë. 108).
Користуючись малюнком 108, з’ясуй, які ще країни знаходяться на узбережжі Чорного моря.

×îðíå ìîðå ç óñіõ áîêіâ îòî÷åíå ñóõîäîëîì, àëå âîíî
âñå-òàêè ç’єäíóєòüñÿ çі Ñâіòîâèì îêåàíîì. Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі ×îðíå ìîðå ñïîëó÷àєòüñÿ ç Àçîâñüêèì ìîðåì.
Íà ïіâäåííîìó çàõîäі ×îðíå ìîðå òàêîæ ìàє çâ’ÿçîê іç
Ñåðåäçåìíèì ìîðåì. Óçäîâæ áåðåãîâîї ëіíії ×îðíîãî
ìîðÿ ðîçòàøîâàíі ïіùàíі ïëÿæі.
Ó ×îðíîìó ìîðі íåáàãàòî îñòðîâіâ. Îñòðіâ – öå
äіëÿíêà ñóõîäîëó, îòî÷åíà ç óñіõ áîêіâ âîäîþ. Íàéáіëüøèìè îñòðîâàìè ×îðíîãî ìîðÿ є Äæàðèëãà÷ і Çìіїíèé.
Êðіì îñòðîâіâ, ó ìîðі є ïіâîñòðîâè. Ïіâîñòðіâ – íåâåëèêà ÷àñòèíà ñóõîäîëó, ùî âäàєòüñÿ ó âîäíèé ïðîñòіð і
ñïîëó÷àєòüñÿ ç ìàòåðèêîì. Íàéáіëüøèì ïіâîñòðîâîì
×îðíîãî ìîðÿ є Êðèìñüêèé, ÿêèé âèñòóïàє â ×îðíå
ìîðå ç ïіâíî÷і.
Ó ×îðíå ìîðå âïàäàє áåçëі÷ ðі÷îê. Ðàçîì ç âîäîþ
âîíè íåñóòü ó ×îðíå ìîðå і ìóë, óíàñëіäîê öüîãî éîãî
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âîäà òåìíіøà, íіæ â іíøèõ ìîðÿõ. Ïîâåðõíåâà âîäà
×îðíîãî ìîðÿ ìåíø ñîëîíà і çà òåìïåðàòóðîþ áëèçüêà
äî òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ: óëіòêó ïðîãðіâàєòüñÿ, óçèìêó
îõîëîäæóєòüñÿ. Ó âîäі ×îðíîãî ìîðÿ íà ãëèáèíі ïîíàä
200 ì êèñåíü âіäñóòíіé, òâàðèíè і ðîñëèíè òàì æèòè íå
ìîæóòü, àëå æèâóòü äåÿêі áàêòåðії. Âîäà íà òàêіé
ãëèáèíі äóæå íàñè÷åíà ñіðêîâîäíåì.
Користуючись фізичною картою України, з’ясуй, які річки впадають у Чорне море.

Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò. Ó ×îðíîìó ìîðі іñíóє
áàãàòî âèäіâ âîäîðîñòåé. Ñåðåä íèõ òðàïëÿþòüñÿ ìіêðîñêîïі÷íі âîäîðîñòі – çåëåíі, ñèíüî-çåëåíі, áóðі, ÷åðâîíі, ùî
ïðèêðіïëÿþòüñÿ äî ґðóíòó ÷è ÿêèõîñü ïðåäìåòіâ ó âîäі.
Òâàðèííèé ñâіò ×îðíîãî ìîðÿ íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíèé (ìàë. 109). Òóò ìåøêàþòü ìåäóçè àóðåëіÿ і êîðåíåðîò. Ñåðåä ìîëþñêіâ øèðîêî ðîçïîâñþäæåíі ìіäії,
òðàïëÿþòüñÿ óñòðèöі, ãðåáіíöі. Ç ðàêîïîäіáíèõ є êðàáè – êàì’ÿíèé і çåëåíèé, ðіçíі âèäè êðåâåòîê. Âîäè
×îðíîãî ìîðÿ áàãàòі íà ðіçíîìàíіòíó ðèáó, çîêðåìà
õàìñó, øïðîòè, êåôàëü, ñòàâðèäó, ñêóìáðіþ, òóíöÿ,
êàìáàëó, ñêàòà, àêóëó òà іí.
Ó ×îðíîìó ìîðі æèâóòü і îñåòðîâі ðèáè – îñåòåð і
ñåâðþãà. Òðàïëÿєòüñÿ áіëóãà – íàéáіëüøà ç îñåòðîâèõ
(її âàãà ñÿãàє ïîíàä 1 ò). Öÿ ðèáà-õèæàê õàð÷óєòüñÿ
äðіáíèìè ðèáàìè, ìîëþñêàìè, ðàêîïîäіáíèìè, ëè÷èíêàìè êîìàõ. Äî íåáåçïå÷íèõ ðèá íàëåæèòü ìîðñüêèé
êіò, àáî õâîñòîêіë.
×îðíîìîðñüêà àêóëà êàòðàí – єäèíèé ïðåäñòàâíèê
öèõ õèæèõ òâàðèí ó ×îðíîìó ìîðі. Ó äîâæèíó àêóëà
ñÿãàє 150 ñì, à її âàãà ìàéæå 14 êã. Öÿ àêóëà íå
íàïàäàє íà ëþäèíó і ââàæàєòüñÿ áåçïå÷íîþ.
Äî öіííèõ âèäіâ ÷îðíîìîðñüêèõ ðèá íàëåæèòü ÷îðíîìîðñüêà êàìáàëà êàëêàí. Âîíà íå ñõîæà íà іíøèõ
ðèá. Òіëî â íåї ãîðèçîíòàëüíî-ïëîñêå, ïðèñòîñîâàíå äî
äîííîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Íèæíÿ ÷àñòèíà òіëà áіëà, çâåðõó âîíî òåìíî-ñіðîãî êîëüîðó, ïîêðèòå êіñòêîâèìè ãîð121

Перевір себе
1. Які країни розміщені на узбережжі Чорного моря? Покажи
їх на карті.
2. Які рослини трапляються в Чорному морі?
3. Які тварини мешкають у водах Чорного моря, а які – на
його узбережжі?
4. Від чого залежить стан природи Чорного моря?
Склади декілька ланцюгів живлення, що сформувалися в
Чорному морі.
Бібліотечка природодослідника
У зимовий період Чорне море практично не замерзає, лише
невелика ділянка поблизу Одеси на незначний час укривається
кригою. Однак у візантійських літописах згадується, що в 401
і в 762 роках н. е. Понта, або Чорне море, повністю замерзла.

Âèñíîâêè
×îðíå ìîðå ðîçòàøîâàíå íà ïіâäíі Óêðàїíè. Íà éîãî
óçáåðåææі ðîçêèíóëîñÿ øіñòü äåðæàâ. Íàéáіëüøèìè îñòðîâàìè ×îðíîãî ìîðÿ є Äæàðèëãà÷ òà Çìіїíèé. Êðіì
îñòðîâіâ, є ïіâîñòðîâè.
Ó ×îðíîìó ìîðі іñíóє áàãàòî âèäіâ âîäîðîñòåé. Òâàðèííèé ñâіò ×îðíîãî ìîðÿ íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíèé.
Æèâà ïðèðîäà ×îðíîãî ìîðÿ òà éîãî óçáåðåææÿ îõîðîíÿþòüñÿ â ×îðíîìîðñüêîìó áіîñôåðíîìó çàïîâіäíèêó.

§ 39. ÀÇÎÂÑÜÊÅ ÌÎÐÅ
Де розміщене Азовське море? З яким морем воно сполучається? Покажи ці моря на карті.

Îñîáëèâîñòі Àçîâñüêîãî ìîðÿ. Àçîâñüêå ìîðå – îäíå
ç íàéìåíøèõ ó ñâіòі. Âîíî ìåíøå âіä ×îðíîãî ìîðÿ â
10 ðàçіâ. Éîãî ïëîùà – ìàéæå 40 000 êì2. Àçîâñüêå
ìîðå ìіëêîâîäíå. Ñåðåäíÿ éîãî ãëèáèíà 8 ì, à íàéáіëüøà – ëèøå 14 ì. ×åðåç Êåð÷åíñüêó ïðîòîêó і ×îðíå
ìîðå Àçîâñüêå ìîðå ñïîëó÷àєòüñÿ çі Ñâіòîâèì îêåàíîì.
Ñîëîíіñòü âîäè â Àçîâñüêîìó ìîðі íàáàãàòî íèæ÷à,
íіæ ó ×îðíîìó ìîðі. Öå òàêîæ ñïðè÷èíåíî éîãî íåâåëè124

ñòâîðåíî
Êàçàíòèïñüêèé
ïðèðîäíèé
çàïîâіäíèê
(ìàë. 112). Òóò є òâàðèíè і ðîñëèíè, ùî çàíåñåíі äî
×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè. Çîêðåìà, îñîáëèâó öіííіñòü
ìàє äіëÿíêà ñòåïó, äå ðîñòå ðіäêіñíèé òþëüïàí Øðåíêà.
Ñëîâíè÷îê: êîñà.
Перевір себе
1. З якими морями сполучається Азовське море?
2. Що таке коси? Як вони утворюються?
3. Наведи приклади кіс, користуючись картою атласу.
4. Подумай, чому температура води Азовського моря тепліша, ніж Чорного.
5. Охарактеризуй рослинний і тваринний світ Азовського
моря. Розкажи, як він охороняється.
Бібліотечка природодослідника
Азовське море в різні часи і в різних народів мало різноманітні назви. Наприклад, меоти й інди, які жили на його узбережжі ще до нашої ери, називали його Тамарунда – Годувальниця
Чорного моря; стародавні греки – Меотида; римляни – Меотійське болото (від назви племені), слов’яни – Сурозьке,
або Синє, море, араби – Бар-ель-Азов – Темно-синє море;
татари – Азов – кінець, гирло (за розташуванням у гирлі Дону).

Âèñíîâêè
Àçîâñüêå ìîðå ìåíøå âіä ×îðíîãî ìîðÿ â 10 ðàçіâ.
Ñîëîíіñòü éîãî âîäè íàáàãàòî íèæ÷à, íіæ ó ×îðíîìó
ìîðі. Íàéáіëüøі îñòðîâè Àçîâñüêîãî ìîðÿ – Ïіùàíі,
Áèðþ÷èé і ×åðåïàõà.
Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò Àçîâñüêîãî ìîðÿ âðàæàє
ñâîїì ðіçíîìàíіòòÿì. Ç 1998 ðîêó äіє Êàçàíòèïñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâіäíèê.
Навчальний проект
ВОДОЙМИ РІДНОГО КРАЮ. ЇХ СТАН ТА ОХОРОНА
Разом з дорослими здійсни екскурсію до водойм рідного
краю. Опиши їх, давши відповіді на запитання:
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● Які водойми є у твоєму краї?
● Які річки найвідоміші у твоєму краї? Розкажи про одну з
них.
● Чи є у твоєму краї озера? Якої вони форми (округлої,
витягнутої, серпоподібної тощо)? Яка в них вода (прісна чи солона)? Яке найбільше озеро твого краю? Як його
використовують у господарській діяльності?
● Розкажи про рослинний і тваринний світ водойм твого
краю.
● Чи дбають люди про водойми у твоєму краї? Які способи
охорони водойм можеш запропонувати?

§ 40. ҐÐÓÍÒÈ ÓÊÐÀЇÍÈ, ЇÕ ÎÕÎÐÎÍÀ
Пригадай основну властивість ґрунту. Що руйнує
ґрунти?

Âèäè ґðóíòіâ. Ґðóíòè âêðèâàþòü ïîâåðõíþ ñóõîäîëó
Çåìëі øàðîì âіä êіëüêîõ ñàíòèìåòðіâ äî 1–3 ì і áіëüøå.
Ïðèðîäà Çåìëі ðіçíîìàíіòíà, à îòæå, ðіçíîìàíіòíі
é ґðóíòè. Ïіä ÷àñ ïðîãóëÿíîê çâåðíè óâàãó íà ґðóíòè
â ëіñі, áіëÿ ðі÷êè, íà ëóöі, íà áîëîòі, íà äà÷íіé äіëÿíöі.
Óñі âîíè ðіçíі. Ðіçíîìàíіòòÿ ґðóíòіâ çàëåæèòü âіä áàãàòüîõ ÷èííèêіâ. Íàïðèêëàä, âіä âìіñòó â ґðóíòі ïіñêó
àáî ãëèíè, âіä êіëüêîñòі â íüîìó ïåðåãíîþ і âîäè, âіä
òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ. Ùî áіëüøå â ґðóíòі ïåðåãíîþ, òî
áіëüøå â íüîìó ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, íåîáõіäíèõ äëÿ ðîñòó é ðîçâèòêó ðîñëèí.
Âîäà, ÿê і ïîâіòðÿ, є â áóäü-ÿêîìó ґðóíòі, íàâіòü
íàéñóõіøîìó íà âèãëÿä. Ñóõі ґðóíòè ïîëèâàþòü, òîäі
ðîñëèíè äîáðå ðîñòóòü і ðîçâèâàþòüñÿ. Ùî âèùà òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ, òî áіëüøå âîäè âèïàðîâóєòüñÿ ç ґðóíòó
і ÷àñòіøå éîãî äîâîäèòüñÿ ïîëèâàòè. ßêùî â ґðóíòі íàäëèøîê âîäè, óòâîðþþòüñÿ áîëîòíі ґðóíòè.
Ó íàøіé êðàїíі ïîøèðåíі ÷îðíîçåìíі ґðóíòè. Âîíè
óòâîðþþòüñÿ òàì, äå ðîñòå áàãàòî òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí
і ÷àãàðíèêіâ, äîñòàòíüî òåïëà і âèïàäàє íåâåëèêà êіëüêіñòü îïàäіâ. Çà òàêèõ óìîâ ïåðåãíіé íàãðîìàäæóєòüñÿ
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Çíà÷åííÿ ґðóíòіâ. Ґðóíòè ïðîíèçàíі êîðіííÿì ðîñëèí, ÿêèì äàþòü ïîæèâíі ðå÷îâèíè äëÿ ðîñòó, òåïëî і
âîëîãó – öå їõíє îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ. Âîíè – ñåðåäîâèùå іñíóâàííÿ òâàðèí. Ó ґðóíòі æèâóòü ìóðàøêè, æóêè,
ïîëüîâі ìèøі, õîâðàõè, õîì’ÿêè, çåìëåðèéêè. Îäíі
ç íèõ ïåðåáóâàþòü ó ґðóíòі ïîñòіéíî, іíøі òіëüêè çèìóþòü òàì, à äåÿêі õîâàþòüñÿ âіä ñïåêè. Êðіì òâàðèí, ó
ґðóíòі ìåøêàþòü ìіêðîîðãàíіçìè, ÿêèõ íå ìîæíà ïîáà÷èòè íåîçáðîєíèì îêîì. Âîíè ðîçêëàäàþòü çàëèøêè
ðîñëèí і òâàðèí, çàâäÿêè ÷îìó óòâîðþєòüñÿ ïåðåãíіé.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ґðóíòè ìàþòü äëÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Íà ðîäþ÷èõ ґðóíòàõ âèðîùóþòü âåëèêі
âðîæàї ðіçíèõ êóëüòóðíèõ ðîñëèí. Ñîêîâèòі òðàâè, ùî
ðîñòóòü íà ґðóíòàõ, є êîðìîì äëÿ òâàðèí. Ëþäèíà ñïîæèâàє і ðîñëèííó, і òâàðèííó їæó. Îòæå, ґðóíòè ìàþòü
âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîñëèí, òâàðèí і ëþäèíè.
Ðîëü ëþäèíè ó çáåðåæåííі é ïîëіïøåííі ґðóíòіâ.
Ґðóíòè – âàæëèâå ïðèðîäíå áàãàòñòâî, ÿêå íåîáõіäíî
áåðåãòè. Íàäçâè÷àéíî âàæëèâî ïðàâèëüíî îáðîáëÿòè
ґðóíò. Ïіä ÷àñ îáðîáіòêó éîãî ðîçïóøóþòü, çâîëîæóþòü àáî îñóøóþòü. Âèðîùóâàííÿ êóëüòóðíèõ ðîñëèí ç
ðîêó â ðіê ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ êіëüêîñòі ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ó ґðóíòі. Òîìó ëþäè ïîñòіéíî âíîñÿòü ðіçíі äîáðèâà: ãíіé, òîðô і ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè.
Ëіñîâі ñìóãè çàõèùàþòü ґðóíòè âіä âèäóâàííÿ
âіòðîì, çàòðèìóþòü íà ïîëÿõ ñíіã, ó ðåçóëüòàòі ÷îãî
âîíè îòðèìóþòü áіëüøå âîëîãè. Ïåðø íіæ ðîçïî÷àòè
áóäіâíèöòâî àáî ðîçðîáêó ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí,
îáåðåæíî çíіìàþòü ðîäþ÷èé øàð ґðóíòó íà öèõ äіëÿíêàõ і òðàíñïîðòóþòü éîãî â іíøå ìіñöå.
Ñëîâíè÷îê: ÷îðíîçåìíі, ïіäçîëèñòі, ñіðі ëіñîâі ґðóíòè.
Перевір себе
1. Які є види ґрунтів? Які з них поширені на території України?
2. Чим відрізняються чорноземи від підзолистих ґрунтів?
3. Яке значення мають ґрунти для природи?
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4. Поясни, чому ґрунти необхідно оберігати.
5. Запропонуй правила бережливого ставлення до ґрунтів.
6. Які ґрунти характерні для твоєї місцевості?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй розповідь про солончаки або торф’яно-болотні ґрунти.
Проведи дослідження. Визнач, як різні ґрунти утримують
воду.
У дві склянки помісти лійки. Закрий отвори в лійках ватою.
В одну з них насип піщаний ґрунт, а в другу – глинистий. Налий
у лійки однакову кількість води.
Порівняй, через який ґрунт пройшла більша кількість води.
Який ґрунт утримав воду?
Бібліотечка природодослідника
Підживлюючи рослини, слід пам’ятати, що надмірна кількість добрив небезпечна. Вода в такому ґрунті стає дуже солоною і «спалює» коріння рослин. Зайві розчинні солі мають
вигляд білого нальоту на поверхні ґрунту або біля краю горщика
з рослиною.
Що краще освітлено рослину, то частішого підживлення
вона потребує. Під час росту рослини добриво треба вносити
частіше, невеликими порціями. Якщо ріст припинився, можна
зменшити кількість його внесення. Узимку потреба рослин у
добривах зменшується, а влітку підживлювати їх треба частіше.

Âèñíîâêè
Ðіçíîìàíіòòÿ ґðóíòіâ çàëåæèòü âіä áàãàòüîõ ïðè÷èí:
âìіñòó ïіñêó àáî ãëèíè; êіëüêîñòі ïåðåãíîþ і âîäè;
òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ïîøèðåíі
÷îðíîçåìè, ïіäçîëèñòі òà ñіðі ëіñîâі ґðóíòè. Ґðóíòè –
âàæëèâå ïðèðîäíå áàãàòñòâî. Їõ ïîòðіáíî ïðàâèëüíî
îáðîáëÿòè é îõîðîíÿòè.
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§ 41. ÏÐÈÐÎÄÍІ ÇÎÍÈ ÓÊÐÀЇÍÈ.
ÊÀÐÒÀ ÏÐÈÐÎÄÍÈÕ ÇÎÍ
Скільки теплових поясів існує на земній кулі?

Ïðèðîäíі çîíè. Òè âæå çíàєø, ùî ïðèðîäíі óìîâè
ðіçíèõ îáëàñòåé çåìíîї êóëі çíà÷íî ðіçíÿòüñÿ. Ó öèõ
âіäìіííîñòÿõ ìîæíà ïîìіòèòè òàêó çàêîíîìіðíіñòü: ïðèðîäíі óìîâè ïîñòóïîâî çìіíþþòüñÿ âіä åêâàòîðà äî
ïîëþñіâ.
Äëÿ æèâèõ іñòîò, ÿêі ìåøêàþòü íà ñóõîäîëі, äóæå
âàæëèâèìè є òåïëî і âîëîãà. Æàáè íå ìåøêàþòü ó
ïîñóøëèâèõ ìіñöÿõ, à âåðáëþäè íå æèâóòü ó âîëîãîìó
ëіñі. Ïàëüìó íà ïіâíî÷і ìîæíà ïîáà÷èòè òіëüêè â ïðèìіùåííÿõ, ó âàçîíі, à íàøà óëþáëåíà ÿëèíêà íå ðîñòå â
òðîïіêàõ.
Ñîíÿ÷íå ñâіòëî і òåïëî, îïàäè, âіòðè ñòâîðþþòü îñîáëèâі óìîâè â ðіçíèõ ìіñöÿõ íàøîї ïëàíåòè. Âåëèêі
äіëÿíêè çåìíîї êóëі, ùî ðіçíÿòüñÿ ñâîїìè ïðèðîäíèìè
óìîâàìè, ґðóíòàìè, ðîñëèííèì і òâàðèííèì ñâіòîì,
íàçèâàþòü ïðèðîäíèìè çîíàìè.
Розглянь карту природних зон світу (мал. 114). Назви
природні зони в порядку розміщення їх з півночі на південь. Що ти помітив?

Ìіæ ïðèðîäíèìè çîíàìè íåìàє ÷іòêèõ ìåæ. Ïðèðîäíі çîíè çìіíþþòüñÿ ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Ïðè÷èíà їõ
ïîñëіäîâíîї çìіíè – çìіíà êіëüêîñòі ñâіòëà, òåïëà і âîëîãè, ùî îòðèìóє çåìíà ïîâåðõíÿ. Ùî äàëі íà ïіâíі÷, òî
íèæ÷å ïåðåáóâàє Ñîíöå íàä ãîðèçîíòîì і êîðîòøå òà
ïðîõîëîäíіøå ëіòî, òðèâàëіøà і õîëîäíіøà çèìà. Íàéíèæ÷å ïîëîæåííÿ Ñîíöå çàéìàє áіëÿ Ïіâíі÷íîãî ïîëþñà. Ùî áëèæ÷å äî åêâàòîðà, òî âèùå ïіäíіìàєòüñÿ Ñîíöå
íàä ãîðèçîíòîì і òî òðèâàëіøå і ñïåêîòíіøå ëіòî, êîðîòøà é òåïëіøà çèìà.
Ïðèðîäíі çîíè Óêðàїíè. Ó ìåæàõ Óêðàїíè ðîçìіùåíî òðè ïðèðîäíі çîíè: çîíà ìіøàíèõ ëіñіâ, çîíè ëіñîñòåïó і ñòåïó. Âîíè òàêîæ çìіíþþòüñÿ ç ïіâíî÷і íà
ïіâäåíü. Ïîäóìàé ÷îìó.
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цю карту, охарактеризуй за планом природну зону,
у якій ти живеш.

Ñëîâíè÷îê: òåïëîâі ïîÿñè; ïðèðîäíà çîíà; çîíà ìіøàíèõ ëіñіâ; çîíè ëіñîñòåïó і ñòåïó.
Перевір себе
1. Що таке природні зони? Що впливає на зміну їх з півночі
на південь?
2. Назви природні зони України. Покажи їх на карті.
3. На контурній карті України підпиши назви природних зон.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй розповідь про пристосування тварин до життя в зоні степів або
мішаних лісів (на вибір).
Бібліотечка природодослідника
Природні умови на планеті Земля помітно змінені людиною.
Подекуди природну рослинність майже цілком винищено і заміщено культурною. Особливо постраждали зони степу і лісостепу. У природі відбулися незворотні зміни: знищено багато видів
рослин і тварин, виснажено ґрунти.
Для збереження природи створюють національні парки,
заповідники й інші охоронні території.

Âèñíîâêè
Ïðèðîäíі çîíè – äіëÿíêè çåìíîї êóëі, ïîäіáíі çà ïðèðîäíèìè óìîâàìè. Ïðèðîäíі çîíè çìіíþþòüñÿ ç ïіâíî÷і
íà ïіâäåíü. Ó ìåæàõ Óêðàїíè ðîçìіùåíî òðè ïðèðîäíі
çîíè: ìіøàíèõ ëіñіâ, ëіñîñòåïó і ñòåïó.

§ 42. ÌІØÀÍІ ËІÑÈ (ÏÎËІÑÑß)
Знайди на карті природних зон України зону мішаних
лісів. Які форми земної поверхні в зоні мішаних лісів? Які
водойми є на її території?

Ïіâíі÷íà ÷àñòèíà Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â çîíі ìіøàíèõ ëіñіâ. Її ùå íàçèâàþòü Óêðàїíñüêèì Ïîëіññÿì.
Çîíà ìіøàíèõ ëіñіâ ïðîñòÿãàєòüñÿ іç çàõîäó íà ñõіä íà
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750 êì, à ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü – äî 180 êì. Ïîâåðõíÿ
çîíè ðіâíèííà і äîáðå íàãðіâàєòüñÿ Ñîíöåì. Ëіòî äîâãå і
òåïëå, çèìà ñíіæíà і íå äóæå õîëîäíà, іç ÷àñòèìè âіäëèãàìè. Óçèìêó і âëіòêó âèïàäàє äîñòàòíÿ êіëüêіñòü
îïàäіâ.
Íàéáіëüøі ðі÷êè Ïîëіññÿ – Äíіïðî, Äåñíà, Ïðèï’ÿòü,
Ãîðèíü. Çíàéäè їõ íà êàðòі. Íà Ïîëіññі áàãàòî îçåð,
çàáîëî÷åíèõ äіëÿíîê, òîðôîâèù, âåëèêі çàïàñè ïіäçåìíèõ âîä. Ïîäåêóäè âîíè ðîçòàøîâàíі áëèçüêî äî ïîâåðõíі çåìëі. Ґðóíòè òóò ìіñòÿòü äîñòàòíþ êіëüêіñòü âîëîãè,
îäíàê ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ó íèõ ìàëî.
Ðîñëèíè ìіøàíèõ ëіñіâ. Ó çîíі ìіøàíèõ ëіñіâ íàéáіëüø ïîøèðåíі ñîñíîâі (ìàë. 115) òà äóáîâî-ñîñíîâі
(ìàë. 116) ëіñè. Ó ñîñíîâèõ ëіñàõ çðîñòàє ñîñíà çâè÷àéíà, ïіä äåðåâàìè ґðóíò óêðèòèé ìîõàìè. Íà ãàëÿâèíàõ
ðîñòóòü ÷åáðåöü, çîëîòóøíèê, îñîêà, êóùèêè ÷îðíèöü
òà áðóñíèöü.

Мал. 115. Сосновий ліс

Мал. 116. Дубово-сосновий ліс

Ó äóáîâî-ñîñíîâèõ ëіñàõ äåðåâà ðîçìіùåíі äâîìà ÿðóñàìè: âèùèé – ñîñíè, íèæ÷èé – äóáè. Ïіä äåðåâàìè –
ïіäëіñîê іç æîñòåðó ëàìêîãî, áðóñëèíè єâðîïåéñüêîї.
Ïіä êóùàìè – ãóñòèé òðàâ’ÿíèé ïîêðèâ ç îðëÿêà, êóïèíè ëіêàðñüêîї, êîíâàëії. Òàêîæ є ìîõè.
Ó ìіøàíîìó ëіñі ðàííüîї âåñíè ïåðøèìè çàöâіòàþòü
ïіäñíіæíèêè, ïðîëіñêè, ïåðâîöâіò, ñîí-òðàâà. Ïіçíіøå –
êîíâàëіÿ, âåñíіâêà äâîëèñòà, êâàñåíèöÿ. Ó ãóùèíі äåðåâ
і ÷àãàðíèêіâ ðîçðîñòàþòüñÿ êîïèòíÿê і çіðî÷íèê. Òóò
ðîñòå áàãàòî ãðèáіâ.
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Навесні разом з однокласниками проведіть акцію «Вирости зеленого друга» (посадка саджанців кущів, дерев, розсади
квітів).

§ 43. ËІÑÎÑÒÅÏ
Знайди на карті природних зон України лісостеп. Які
великі річки перетинають лісостеп?

Íà ïіâäåíü âіä Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ ëåæèòü ëіñîñòåïîâà çîíà, àáî ëіñîñòåï. Òàê íàçèâàþòü òåðèòîðіþ, íà ÿêіé
÷åðãóþòüñÿ äіëÿíêè ëіñó і ñòåïó. Ëіñîñòåïîâà çîíà ïðîñòÿãëàñÿ ìàéæå íà 1100 êì. Âîíà îõîïëþє âñþ öåíòðàëüíó
÷àñòèíó òåðèòîðії Óêðàїíè. Øèðèíà çîíè ðіçíà. Ó ðàéîíі
ìіñòà Ãëóõîâà ñÿãàє 330 êì. Ïîâåðõíÿ çîíè ðіâíèííà.
Ó ëіñîñòåïîâіé çîíі òåïëå ëіòî é ïîìіðíî õîëîäíà
çèìà. Ïðîòÿãîì ðîêó âèïàäàє äîñòàòíÿ êіëüêіñòü îïàäіâ – óçèìêó âñå äîâêîëà âêðèòå òîâñòèì øàðîì ñíіãó,
óëіòêó ÷àñòî áóâàþòü çëèâè, ïîäåêóäè ç ãðàäîì.
Ó ëіñîñòåïîâіé çîíі ïåðåâàæàþòü ðîäþ÷і ÷îðíîçåìè.
Òàêі ïðèðîäíі óìîâè ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçâèòêó ðîñëèííîãî ñâіòó ëіñó é ëóêіâ, âèðîùóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð.
Ðîñëèíè і òâàðèíè ëіñîñòåïîâîї çîíè. Ó ëіñîñòåïó ïåðåâàæàþòü ëèñòÿíі ëіñè. Òóò ðîñòóòü äóá, ÿñåí, ëèïà, îñèêà, êëåí (ìàë. 120, 1), ãðóøà äèêà, ÿáëóíÿ ëіñîâà. Ïіä
äåðåâàìè – ïіäëіñîê ç ëіùèíè, øèïøèíè, êàëèíè, áóçèíè
÷îðíîї. Áàðâèñòèì êèëèìîì ñòåëÿòüñÿ òðàâè – êîíâàëіÿ,
çіðî÷íèê, êóïèíà øèðîêîëèñòà (ìàë. 120, 2–4).
Ñïðèÿòëèâèé êëіìàò, ðіçíîìàíіòòÿ äåðåâ, êóùіâ,
òðàâ, ùî óòâîðþþòü ðіçíі ÿðóñè â ëіñі, ãàëÿâèíè, äîñòàòíÿ êіëüêіñòü êîðìó – óñå öå äîáðі óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ ðіçíèõ òâàðèí (ìàë. 121). Íà ëіñîâіé ãàëÿâèíі ìîæíà
ïîáà÷èòè êîñóëþ. Ó ëіñі òðàïëÿþòüñÿ õèæàêè: òõіð
÷îðíèé, ãîðíîñòàé, ëàñêà, êóíèöÿ ëіñîâà і êàì’ÿíà.
Ïîáëèçó óðâèù àáî êðóòîñõèëіâ æèâóòü áîðñóêè. Æèâëÿòüñÿ âîíè ðîñëèííîþ і òâàðèííîþ їæåþ. Ó ÷àãàðíèêàõ õîâàþòüñÿ äèêі ñâèíі. Âîíè òðèìàþòüñÿ íåâåëèêè139

4. Які тварини мешкають у лісах лісостепу?
5. Які тварини і птахи мешкають у заплавах річок лісостепової зони?
6. Як використовують лісостеп у господарській діяльності?
7. Які природні чинники сприяють різноманітності тваринного світу лісостепу?
Склади кілька ланцюгів живлення, що сформувалися в лісостеповій зоні.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про будь-яку рослину чи тварину зони лісостепу.
Бібліотечка природодослідника
Походження багатьох назв річок, які течуть у лісостеповій
зоні, ще досі не розгадано. Так, назва річки Сула, ймовірно,
означає «мокре місце»; Ворскла – «біла вода», оскільки берегові кручі утворені білими пісками і крейдяними відкладами;
Псел – «луки, вологе місце»; Рось – «волога, роса»; Тясмин –
«камінь», бо в руслі річки кристалічні породи подекуди виходять
на поверхню.

Âèñíîâêè
Ëіñîñòåï ðîçòàøîâàíèé ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè. Ïðèðîäíі óìîâè öієї çîíè ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîñëèí
і òâàðèí. Ëіñè ëіñîñòåïó ïåðåâàæíî ëèñòÿíі. Òâàðèííèé
ñâіò ëіñîñòåïîâîї çîíè ïðåäñòàâëåíî ÷èñëåííèìè âèäàìè ññàâöіâ, ïòàõіâ, çåìíîâîäíèõ, êîìàõ. Íà ðîäþ÷èõ
÷îðíîçåìàõ ëіñîñòåïó ëþäè âèðîùóþòü ðіçíîìàíіòíі
çåðíîâі, ïëîäîâî-îâî÷åâі òà ÿãіäíі êóëüòóðè.

§ 44. ÑÒÅÏ
На карті природних зон України знайди зону степу.
Які форми земної поверхні тут є? Які великі річки перетинають зону степу? Покажи їх на карті.

Íà ïіâäåíü âіä ëіñîñòåïó äî ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ
ìàéæå íà 500 êì ïðîñòÿãàєòüñÿ çîíà ñòåïó. Ïîâåðõíÿ
ñòåïіâ ðіâíèííà, ç ãîðáàìè, ÿðàìè é áàëêàìè. Ñòåïîâîþ
çîíîþ äî ìîðіâ òå÷óòü âåëèêі ðі÷êè Óêðàїíè: Äíіïðî,
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çðîøåííþ – ðèñ. Âåëèêі ïëîùі âіäâåäåíî ïіä ñàäè, âèíîãðàäíèêè, áàøòàíè.
Ðîñëèííіñòü ñòåïіâ – äîáðèé êîðì äëÿ ñâіéñüêèõ òâàðèí. Òîìó òóò áàãàòî ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ÿêі òðèìàþòü âåëèêó ðîãàòó õóäîáó, ñâèíåé, îâåöü, ïòàõіâ.
Ó âîäîéìàõ ðîçâîäÿòü ðèáó. Íèíі ìàéæå âñі ñòåïè
â Óêðàїíі ðîçîðàíî. Çàâäàííÿ ëþäèíè ïîëÿãàє â òîìó,
ùîá çáåðåãòè íåçàéìàíі äіëÿíêè ñòåïó õî÷à á ó òàêèõ
çàïîâіäíèêàõ, ÿê Àñêàíіÿ-Íîâà.
Перевір себе
1. Де розташована зона степу в Україні?
2. Які форми земної поверхні є в степовій зоні? Які є
водойми?
3. Охарактеризуй пори року зони степу.
4. Які рослини ростуть у степовій зоні? Як вони пристосувалися до життя в степу? Відповідь проілюструй прикладами.
5. Які тварини мешкають у степовій зоні? Як вони пристосувалися до життя в степу? Наведи приклади.
6. Як люди використовують степ у господарській діяльності?
7. Які існують взаємозв’язки між рослинами і тваринами
степу?
Склади кілька ланцюгів живлення, що сформувалися в
степу.

Âèñíîâêè
Ñòåï ïðîñòÿãàєòüñÿ íà ïіâäåíü âіä ëіñîñòåïó äî ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Ëіòî â ñòåïàõ ñïåêîòíå é ïîñóøëèâå; çèìà õîëîäíà і ìàëîñíіæíà; ÷àñòî áóâàþòü ñèëüíі
âіòðè. Ó çîíі ñòåïó ïåðåâàæàє òðàâ’ÿíèñòà ðîñëèííіñòü.
Òâàðèíè ñòåïó ïðèñòîñîâàíі äî æèòòÿ íà âіäêðèòèõ
ïðîñòîðàõ. Ëþäè âèêîðèñòîâóþòü ñòåï ó ãîñïîäàðñüêіé
äіÿëüíîñòі.
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§ 45. ÃÎÐÈ ÊÀÐÏÀÒÈ
На фізичній карті України знайди Карпатські гори.
У якій частині України вони розташовані? Які річки беруть початок у Карпатах?

Íà çàõîäі Óêðàїíè ðîçòàøîâàíі Êàðïàòñüêі ãîðè, ÿêі
ùå íàçèâàþòü Óêðàїíñüêèìè Êàðïàòàìè (ìàë. 127).
Ãîðè ñêëàäàþòüñÿ ç êіëüêîõ õðåáòіâ, ðîçäіëåíèõ ãіðñüêèìè äîëèíàìè. Êàðïàòè íàëåæàòü äî ìîëîäèõ ãіð,
їõíє óòâîðåííÿ òðèâàє і äîñі.
Óêðàїíñüêі Êàðïàòè – ãîðè ñåðåäíüîї âèñîòè. Íàéâèùà âåðøèíà Êàðïàò â Óêðàїíі – Ãîâåðëà. Її âèñîòà 2061 ì.
Ëüîäîâèêіâ ó Êàðïàòàõ íåìàє, àëå ñíіã ó ãîðàõ ëåæèòü
äîâãî. Âіí ÷àñòî ñõîäèòü ëàâèíàìè, ùî çàãîðîäæóþòü
ðіêè, ëàìàþòü äåðåâà. Ó Êàðïàòàõ ì’ÿêà çèìà і íåñïåêîòíå ëіòî. Îïàäіâ òóò âèïàäàє íàéáіëüøå â Óêðàїíі.

Мал. 127. Панорама Карпат

Ó Êàðïàòàõ áåðå ïî÷àòîê ÷èìàëî ðі÷îê. Íàéáіëüøі
ðі÷êè: Äíіñòåð, Ïðóò, Ñåðåò, Òèñà. Äåÿêі ç íèõ òå÷óòü
ó âóçüêèõ ãіðñüêèõ óùåëèíàõ, óòâîðþþ÷è âîäîñïàäè
(ìàë. 128). Íà ïî÷àòêó ëіòà, êîëè â ãîðàõ òàíå ñíіã, і ïіä
÷àñ çëèâ ðіêè ñòàþòü ïîâíîâîäíèìè, çàòîïëþþòü ïðèáåðåæíі ìіñöèíè, íàíîñÿòü êàìіííÿ.
×àðіâíîї êðàñè Êàðïàòàì íàäàþòü îçåðà. Íàéáіëüøèì ãіðñüêèì îçåðîì є Ñèíåâèð (ìàë. 129). Âіäîìі
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Мал. 128. Карпатський водоспад

Мал. 129. Озеро Синевир

òàêîæ îçåðà Íåñàìîâèòå і Ëèïîâåöüêå. Є â Êàðïàòàõ і
áîëîòà.
Ðîñëèíè Êàðïàò. Ó ïåðåäãіð’ї Êàðïàò ïîøèðåíі äóá,
ÿëèöÿ áіëà, ãðàá, îñèêà, êëåí ãîñòðîëèñòèé. Ïіä äåðåâàìè ðîñòóòü ÷àãàðíèêè ç ëіùèíè, êðóøèíè ëàìêîї, áóçèíè ÷îðíîї, êàëèíè. Ãóñòèé òðàâ’ÿíèé ïîêðèâ óòâîðþє
îñèêà, øàâëіÿ, ìàðåíêà.
Ùî äàëі âãîðó, òî ñòàє ïðîõîëîäíіøå. Ó öèõ ìіñöÿõ
ïîøèðåíі áóêîâі ëіñè. Âîíè äóæå ãóñòі, òîìó ïіäëіñîê і
òðàâ’ÿíèé ïîêðèâ òóò áіäíі. Íà ãàëÿâèíàõ є âîâ÷å ëèêî,
áðóñëèíà áîðîäàâ÷àñòà, áóçèíà ÷åðâîíà, à ç òðàâ –
ìàðåíêà, ïðîëіñêè, öèáóëÿ âåäìåæà, âîðîíÿ÷å îêî.
Ùå âèùå â ãîðàõ âèñî÷іþòü ñìåðåêîâі ëіñè. Òóò ïàíóє
íàïіâòåìðÿâà, àëå äåіíäå ñîíÿ÷íі ïðîìåíі êðіçü êðîíè
äåðåâ ñÿãàþòü ëіñîâîї ïіäñòèëêè ç ïîîäèíîêèõ ÷àãàðíèêіâ – öå æèìîëîñòü, áóçèíà ÷åðâîíà, ãîðîáèíà, ÿëіâåöü.
Òðàâ’ÿíèé ïîêðèâ íà öèõ ãàëÿâèíàõ óòâîðþþòü íå÷óéâіòåð, êâàñåíèöÿ òðåìòëèâà, ðіçíі âèäè ìîõіâ.
Äàëі, íà âèñîòі 1800 ì, ñìåðåêè ïîñòóïàþòüñÿ ãіðñüêіé ñîñíі, âіëüñі, ÿëіâöþ. Ïîäåêóäè òðàïëÿþòüñÿ
êóùèêè ÷îðíèöü òà áðóñíèöü. Áàãàòî çåëåíèõ ìîõіâ.
Ùå âèùå ðîçêèíóëèñÿ ãіðñüêі ëóêè – ïîëîíèíè. Öå
öàðñòâî êâіòó÷èõ ðîñëèí: äçâîíèêіâ, íàðöèñіâ, àðíіêè.
Âèùå 1800 ì – òàì, äå çíà÷íî õîëîäíіøå, ðîñòóòü
ñіðóâàòî-çåëåíі òðàâè êîñòðèöі, îñîêè, ñèòíèêó òà ñëàíêі ÷àãàðíèêè.
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3. Які рослини ростуть тільки в Карпатах?
4. Назви тварин, які мешкають у Карпатах. Які з них водяться тільки там?
5. Чим займається населення в гірській місцевості?
Підготуй і презентуй у класі повідомлення про цікавий природний об’єкт Карпат.
Бібліотечка природодослідника
Дивовижним місцем Українських Карпат вважається високогірний хребет Чорногора, на якому міститься найвища точка
України – гора Говерла (2061 м).
У перекладі з угорської мови Говерла означає «снігова вершина». Клімат тут суворий, тому сніг на Говерлі серед літа – не
дивина. Звідси бере початок один з витоків річки Прут. Гора Говерла – один з найпопулярніших об’єктів туризму.

Âèñíîâêè
Óêðàїíñüêі Êàðïàòè ðîçòàøîâàíі íà çàõîäі Óêðàїíè.
Êàðïàòè – ìîëîäі ãîðè, їõ óòâîðåííÿ ïðîäîâæóєòüñÿ.
Ðîñëèííèé ñâіò Êàðïàò çìіíþєòüñÿ âіä ïіäíіææÿ äî
âåðøèí ãіð. Òâàðèííèé ñâіò Êàðïàò äóæå ðіçíîìàíіòíèé. Äåÿêі òâàðèíè âîäÿòüñÿ ëèøå â Êàðïàòàõ. Ïðèðîäà Êàðïàò âèêîðèñòîâóєòüñÿ â ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі.

§ 46. ÊÐÈÌÑÜÊІ ÃÎÐÈ
Знайди на фізичній карті України Кримські гори. Де
вони розташовані? З якою природною зоною межують?

Êðèìñüêі ãîðè ðîçòàøîâàíі íà ïіâäíі Óêðàїíè, íà
Êðèìñüêîìó ïіâîñòðîâі (ìàë. 133).
Êðèìñüêі ãîðè ìîëîäі. Ó äàëåêîìó ìèíóëîìó Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ ïåðåáóâàâ ïіä âîäîþ. Ïðî öå ñâіä÷èòü
òå, ùî ÷àñòèíà Êðèìñüêèõ ãіð ñêëàäàєòüñÿ ç âàïíÿêó,
ãëèíè, ïіùàíèêіâ. Óòâîðåííÿ їõ ïðîäîâæóєòüñÿ, ïðî öå
íàãàäóþòü çåìëåòðóñè.
151

Мал. 133. Панорама Кримських гір

Êðèìñüêі ãîðè íåâèñîêі é ñêëàäàþòüñÿ ç ïëàñêèõ
ïîâåðõîíü, âіäîêðåìëåíèõ óùåëèíàìè. Öі óòâîðåííÿ äіñòàëè íàçâó ÿéëè (ç òþðêñüêîї – ïàñîâèùå) (ìàë. 134).
Íàéâèùà âåðøèíà Êðèìñüêèõ ãіð – Ðîìàí-Êîø (1545 ì) –
çíàõîäèòüñÿ íà ìàñèâі Áàáóãàí-ßéëà.
Óçèìêó â ãîðàõ âèïàäàє áàãàòî ñíіãó, âèðóþòü çàâіðþõè.
Íàâåñíі éäóòü äîùі, óëіòêó – ãðîçîâі çëèâè. Îñіíü ñóõà і òåïëà.
Ðі÷êè Êðèìó áåðóòü ïî÷àòîê
ó ãîðàõ. Ó íèõ øâèäêà òå÷іÿ,
îñîáëèâî ïіä ÷àñ òàíåííÿ ñíіãó.
Íà îêðåìèõ äіëÿíêàõ ðі÷êè óòâîðþþòü âîäîñïàäè. Óëіòêó îïàäіâ
ìàëî, òîìó ðі÷êè ïåðåñèõàþòü.
Мал. 134. Панорама
Ðîñëèíè Êðèìñüêèõ ãіð. Ó ïåяйли
ðåäãіð’ї ïîøèðåíі òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè: òîíêîíіã, ïіâîíіÿ âóçüêîëèñòà, ãîðèöâіò âåñíÿíèé,
÷åáðåöü. Âèùå â ãîðàõ ðîñòóòü ëіñè ç äóáà ïóõíàñòîãî і
äóáà ñêåëüíîãî, ÿëіâöÿ äåðåâîïîäіáíîãî, ñóíè÷íèêà äðіáíîïëіäíîãî, ôіñòàøêè, ìèãäàëþ (ìàë. 135, 1–3). Ñòåëÿòüñÿ âі÷íîçåëåíі ÷àãàðíèêè іãëèöі, ÷èñòó êðèìñüêîãî,
êèçèëó, äåðæèäåðåâà êîëþ÷îãî, ñêóìïії.
Âåëèêі ïëîùі çàéìàþòü ëіñè іç ñîñíè êðèìñüêîї –
äåðåâà ç ÿñêðàâî-êîðè÷íåâèì ñòîâáóðîì çàââèøêè
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Ó ëіñîâіé ïіäñòèëöі æèâóòü çåìëåðèéêè, ïіä õìèçîì
òðàïëÿþòüñÿ їæàêè. Ó ãîðàõ Êðèìó ÷èìàëî ïå÷åð, äå
çíàõîäÿòü ïðèòóëîê êàæàíè.
Ó ãîðàõ ìåøêàє áàãàòî ïòàõіâ: ñèíèöі, ñîéêè, äðîçäè –
äåðÿáà òà êàì’ÿíèé, ïèùóõè, ÿñòðóáè-ïåðåïåëÿòíèêè,
âîäîïëàâíі.
Òóò є æàáè, ÿùіðêè, çìії і ÷åðåïàõè. Ó ðі÷êàõ і îçåðàõ âîäÿòüñÿ ôîðåëü, êîðîï, êàðàñü, ñóäàê, ëÿù òà іí.
Áàãàòî âèäіâ ðîñëèí і òâàðèí Êðèìó çàíåñåíî äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè.
Ó ãîðàõ Êðèìó áàãàòî ìіíåðàëüíèõ äæåðåë і öіëþùèõ îçåð.
Ïðèðîäíі óìîâè Êðèìñüêèõ ãіð ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâі
âèíîãðàäàðñòâà і ñàäіâíèöòâà.
Ñëîâíè÷îê: Êðèìñüêі ãîðè; ÿéëà.
Перевір себе
1. Де розташовані Кримські гори?
2. Що свідчить про те, що в давні часи Кримський півострів
перебував під водою?
3. Які рослини ростуть у горах Криму?
4. Які тварини водяться в Кримських горах? Які з них рідкісні?
5. Як люди використовують природу гір Криму в господарській діяльності?
6. Порівняй, як змінюються ліси від підніжжя до вершин
у Карпатських і Кримських горах.
7. Чи є тварини, що водяться і в Карпатських, і в Кримських
горах?
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про цікавий природний об’єкт Кримських гір.

Âèñíîâêè
Êðèìñüêі ãîðè ðîçòàøîâàíі íà ïіâäíі Óêðàїíè, íà
Êðèìñüêîìó ïіâîñòðîâі. Ãîðè Êðèìó íåâèñîêі, їõ óòâîðåííÿ òðèâàє і äîñі. Ðîñëèííèé ñâіò Êðèìñüêèõ ãіð íàäçâè÷àéíî áàãàòèé. ×èìàëî ðîñëèí çàíåñåíî äî ×åðâîíîї
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êíèãè Óêðàїíè. Òâàðèííèé ñâіò Êðèìó òàêîæ ðіçíîìàíіòíèé. Áàãàòî âèäіâ òâàðèí ïåðåáóâàє ïіä îõîðîíîþ
äåðæàâè.

§ 47. ÇÀÏÎÂІÄÍІ ÒÅÐÈÒÎÐІЇ
ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÈÐÎÄÈ ÊÀÐÏÀÒ
І ÊÐÈÌÑÜÊÈÕ ÃІÐ
Пригадай, що призводить до зникнення багатьох видів рослин і тварин. Що тобі відомо про заповідники?

Ó íàøіé äåðæàâі äëÿ çáåðåæåííÿ îêðåìèõ âèäіâ ðîñëèí і òâàðèí, ìіñöü їõ ïðîæèâàííÿ, îá’єêòіâ íåæèâîї
ïðèðîäè ñòâîðþþòü çàïîâіäíèêè. Ïðèðîäíі çàïîâіäíèêè – öå äіëÿíêè çåìëі, âîäíîãî ïðîñòîðó, äå ïåðåáóâàþòü ðіäêіñíі òà öіííі ðîñëèíè і òâàðèíè. Ó çàïîâіäíèêàõ
ïðîâîäÿòü íàóêîâó ðîáîòó ç âèâ÷åííÿ ÿâèù ïðèðîäè,
ðîçðîáëÿþòü çàõîäè îõîðîíè äîâêіëëÿ òà åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ.
Â Óêðàїíі çàïîâіäíèêè є â êîæíіé ïðèðîäíіé çîíі:
ìіøàíèõ ëіñіâ, ëіñîñòåïó, ñòåïó, â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ і Êðèìó.
Ïîëіñüêèé çàïîâіäíèê. Íà ðіâíèíі ëіñîâîї çîíè ó ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ ñòâîðåíî Ïîëіñüêèé çàïîâіäíèê (ìàë. 137, 1). Îñíîâíó éîãî ïëîùó
çàéìàþòü ñîñíîâі òà áåðåçîâі ëіñè. Ó çàïîâіäíèêó íàëі÷óєòüñÿ ïîíàä 600 âèäіâ ðîñëèí, ó òîìó ÷èñëі 40 ðіäêіñíèõ. Òóò îõîðîíÿþòüñÿ âîäÿíèé ãîðіõ ïëàâàþ÷èé,
ðîñè÷êà ïðîìіæíà, æóðàâëèíà äðіáíîïëіäíà (ìàë. 137,
2–4).
Ó Ïîëіñüêîìó çàïîâіäíèêó ìåøêàє 40 âèäіâ òâàðèí,
ç íèõ 14 âèäіâ çàíåñåíî äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè. Öå
ññàâöі – áîðñóê, ãîðíîñòàé, ðèñü єâðîïåéñüêà, âèäðà
ðі÷êîâà, çàєöü-áіëÿê. Ñåðåä ïòàõіâ – ëåëåêà ÷îðíèé,
æóðàâåëü ñіðèé, çìієїä (ìàë. 138).
Ó çàïîâіäíèêó âïðîâàäæóþòü çàõîäè îõîðîíè òà
ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ çîíè ìіøàíèõ ëіñіâ.
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Практичне завдання. Розпитай батьків, рідних і старожилів про місцеві назви окремих гаїв, струмків, джерел.
Віднайди пов’язані з ними легенди і перекази. Поділися здобутою інформацією з однокласниками.
Бібліотечка природодослідника
До природних чудес України належить Дністровський
каньйон – глибока ущелина зі скелястими стінами. Це найбільший каньйон в Україні та один з найбільших у Європі. Він
простягнувся на 250 км. Тут протікає Дністер – друга за величиною річка в Україні. Дністровський каньйон цінний своїми
скельними утвореннями, печерами, водоспадами, джерелами.

Âèñíîâêè
Äëÿ çáåðåæåííÿ ðîñëèííîãî і òâàðèííîãî ñâіòó ñòâîðþþòüñÿ ïðèðîäíі çàïîâіäíèêè. Äî íàéâèçíà÷íіøèõ
çàïîâіäíèêіâ â Óêðàїíі íàëåæàòü: Ïîëіñüêèé, Êàíіâñüêèé, Àñêàíіÿ-Íîâà, Êàðïàòñüêèé, Êðèìñüêèé.
Навчальний проект
ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ
В МОЄМУ КРАЇ?
Головними причинами негативного впливу на живу природу
є: забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами – побічними продуктами виробництва; використання
територій, де раніше існували живі організми, під будівництво
або зміна цих територій, створення на них пасовиськ чи полів;
часом цілеспрямоване знищення тварин і рослин у великих
кількостях, порушення правил полювання та норм вирубування
лісів.
Використовуючи інформацію місцевих засобів масової інформації та Інтернету, з’ясуй, які з визначених причин спостерігаються у твоїй місцевості. Яких заходів для усунення цих причин
вживають люди? Як ці заходи можна реалізувати у твоїй місцевості? Що можеш зробити ти сам і разом з однокласниками?
Підготуй повідомлення про дану проблему та розмісти його у
шкільній стінгазеті або розроби листівку. Проведи агітаційну роботу щодо розповсюдження листівок разом з однокласниками.
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Òіëà ìîæóòü áóòè óòâîðåíі îäíієþ, êіëüêîìà àáî
âåëèêîþ êіëüêіñòþ ðå÷îâèí. Òіëà æèâîї ïðèðîäè ñêëàäàþòüñÿ ç âåëèêîї êіëüêîñòі ðå÷îâèí. Íàïðèêëàä, ó ðîñëèíàõ є âîäà, öóêîð, êðîõìàëü òà іíøі ðå÷îâèíè. Òіëà
ëþäèíè і òâàðèí òàêîæ ñêëàäàþòüñÿ ç áàãàòüîõ ðå÷îâèí.
Ñëîâíè÷îê: òіëî; ðå÷îâèíà.
Перевір себе
1.
2.
3.



Що називають тілами? Наведи приклади.
Що таке речовини? Наведи приклади.
Поміркуй, чи правильні твердження:
 Будь-який предмет чи організм називається тілом.
 Речовина – це те, із чого складається тіло.
Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про будь-яку речовину (наприклад, про воду,
залізо).

Бібліотечка природодослідника
Були часи, коли цукор вважали ліками і продавали в аптеках. Так тривало доти, доки німецький хімік Андреас Сигизмунд
Маргофф не виділив перший «європейський» цукор із цукрового буряку. Сталося це в 1747 році. Нині цукор одержують з найдоступнішої рослинної сировини. На півдні Америки, на Кубі,
в Африці і в Азії – це цукрова тростина, у прохолодній Європі –
цукровий буряк, а в Канаді – солодкий кленовий сік.

Âèñíîâêè
Áóäü-ÿêèé ïðåäìåò, îðãàíіçì íàçèâàþòü òіëîì. Óñі
òіëà ñêëàäàþòüñÿ ç ðå÷îâèí.

§ 49. ÀÃÐÅÃÀÒÍІ ÑÒÀÍÈ ÐÅ×ÎÂÈÍ
ÒÀ ЇÕÍß ÇÌІÍÀ
Що називають речовиною?

Îäíà é òà ñàìà ðå÷îâèíà ìîæå ïåðåáóâàòè â ðіçíèõ
ñòàíàõ: ðіäêîìó, òâåðäîìó òà ãàçîïîäіáíîìó. Òàêі ñòàíè ðå÷îâèíè íàçèâàþòü àãðåãàòíèìè.
163

Ïіä ÷àñ îõîëîäæåííÿ ãàçîïîäіáíі ðå÷îâèíè ìîæóòü
ïåðåéòè â ðіäêèé і íàâіòü ó òâåðäèé ñòàí. Íàïðèêëàä,
ÿêùî ïîâіòðÿ äóæå îõîëîäèòè і ïðè öüîìó ñòèñíóòè, òî
âîíî ïåðåòâîðèòüñÿ íà ðіäèíó. ßêùî éîãî îõîëîäæóâàòè äàëі, òî âîíî ñòàíå òâåðäèì. Íàïåâíî, òîáі äîâîäèëîñÿ áà÷èòè «ñóõèé ëіä» ó ÿùèêàõ ç ìîðîçèâîì. Öå âóãëåêèñëèé ãàç ó òâåðäîìó ñòàíі.
Ñëîâíè÷îê: àãðåãàòíèé ñòàí.
Перевір себе
1. Які є агрегатні стани речовини?
2. Наведи приклади речовини, яка найчастіше буває у трьох
агрегатних станах. Назви ці стани.
Знайди у переліку речовину в різних агрегатних станах:
чай, вода, вуглекислий газ, лід, скло, крейда, «сухий лід»,
повітря, пара.

Âèñíîâêè
Îäíà é òà ñàìà ðå÷îâèíà ìîæå ïåðåáóâàòè â ðіçíèõ
àãðåãàòíèõ ñòàíàõ: òâåðäîìó, ðіäêîìó, ãàçîïîäіáíîìó.

§ 50. ÁÓÄÎÂÀ ÐÅ×ÎÂÈÍ
Наведи приклади речовин.

Ó÷åíі äîâåëè, ùî ðå÷îâèíè ñêëàäàþòüñÿ ç äóæå äðіáíèõ
÷àñòèíîê, ÿêі íå ìîæíà ïîáà÷èòè íåîçáðîєíèì îêîì. ßê
ïåðåêîíàòèñÿ, ùî öі ÷àñòèíêè іñíóþòü? Ïðîâåäåìî äîñëіä.
Âіçüìåìî òіëî, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç îäíієї ðå÷îâèíè, – ãðóäî÷êó öóêðó (ìàë. 148). Ïîêëàäåìî її ó ñêëÿíêó ç âîäîþ,
ïåðåìіøàєìî ëîæêîþ. Ñïî÷àòêó öóêîð äîáðå ïîìіòíèé,
ïîòіì ñòàє íåâèäèìèì. Ñïðîáóєìî ðіäèíó íà ñìàê. Âîíà
ñîëîäêà. Îòæå, öóêîð íå çíèê. ×îìó æ ìè íå áà÷èìî
éîãî? Ãðóäî÷êà öóêðó ðîçïàëàñÿ íà äóæå äðіáíі ÷àñòèíêè, ç ÿêèõ ñêëàäàëàñÿ. Öі ÷àñòèíêè ïåðåìіøàëèñÿ (ðîç÷èíèëèñÿ) іç ÷àñòèíêàìè âîäè.
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Великі прозорі або зафарбовані в ніжні кольори алмази
огранюють і перетворюють на діаманти (мал. 152, 2).
Проведи дослідження. Знайди інформацію про дуже
тверду природну речовину. Зазнач, як її використовують.
Де добувають? Повідом здобуту інформацію в класі.

Âèñíîâêè
Òâåðäі òіëà çáåðіãàþòü âëàñíó ôîðìó òà îá’єì. Âîíè
ìîæóòü áóòè êðèõêèìè, ïëàñòè÷íèìè і ïðóæíèìè.
Навчальний проект
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ ТІЛ
НА ПРИКЛАДІ ГРАНІТУ, КРЕЙДИ (ЗА ВИБОРОМ УЧИТЕЛЯ)
Для дослідження тобі знадобляться: граніт, крейда.
1. Використовуючи шкільну колекцію корисних копалин, досліди й порівняй властивості граніту і крейди. Для цього розглянь тіла і проведи досліди:
Дослід 1. Візьми шматок граніту й опусти його у склянку з
водою. Зафіксуй ниткою або фломастером рівень води. Вийми
граніт зі склянки. Удар по ньому молотком. Чи змінилася його
форма? Опусти знову у склянку з водою шматки розбитого граніту. Чи зміниться при цьому рівень води у склянці? Зроби висновки і відповідний запис у таблицю.
Дослід 2. Опусти у склянку з водою шматок крейди. Розмішай і спостерігай. Що ти помітив? Зроби висновки. Запиши
результати в таблицю.
Основні ознаки
Міцність (твердість, крихкість)
Колір
Блиск
Форма
Об’єм (зберігає, не зберігає)
Розчиняється чи не розчиняється у воді
2. Зроби висновки.
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Граніт

Крейда

Ìîëåêóëè ïåðåìіùóþòüñÿ çі çíà÷íîþ øâèäêіñòþ і ðіäêî çіøòîâõóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ. Îñü ÷îìó ãàçè ëåãêî çìіíþþòü ôîðìó òà îá’єì і çàéìàþòü óâåñü íàäàíèé їì ïðîñòіð.
Ñëîâíè÷îê: òåêó÷іñòü ðіäèíè; îá’єì ðіäèíè.
Перевір себе
1. Назви властивості рідин. Чим вони зумовлені?
2. Чому рідину зберігають у посудині?
3. Назви властивості газів. Чим вони зумовлені?
4. Чи можна газ зберігати у відкритій посудині?
5. Наповнену повітрям кульку можна легко стиснути. Про
що це свідчить?

Âèñíîâêè
Ðіäèíè ìàþòü âëàñíèé îá’єì, àëå íå ìàþòü âëàñíîї
ôîðìè. Âîíè íàáóâàþòü ôîðìè ïîñóäèíè, ó ÿêó їõ íàëèòî. Ãàçè íå ìàþòü íі âëàñíîãî îá’єìó, íі âëàñíîї ôîðìè.
Âîíè çàéìàþòü óâåñü íàäàíèé їì ïðîñòіð.
Навчальний проект
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИН
НА ПРИКЛАДІ ВОДИ І МОЛОКА
Для дослідження тобі знадобляться: келишок води, склянка
молока.
1. Проведи досліди.
Дослід 1. Налий воду в келишок. Яку форму має вода? Вилий воду в склянку. Чи змінилася форма? Проведи такий самий
дослід з молоком.
Дослід 2. Налий молоко у пластикову склянку і постав у морозильну камеру. Через годину вийми склянку. Що ти помітив?
2. Зроби висновки.
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âèí – êèñëèé ñìàê. Ïàì’ÿòàé: íå âñі êèñëîòè ìîæíà
êóøòóâàòè íà ñìàê. Áàãàòî ç íèõ íåáåçïå÷íі – ðîç’їäàþòü
øêіðó ëþäèíè, îäÿã, ïàïіð, äåðåâèíó. Òîìó ïîâîäèòèñÿ
ç êèñëîòàìè ïîòðіáíî äóæå îáåðåæíî. Ó ïîáóòі ìè
çàñòîñîâóєìî îöòîâó êèñëîòó àáî її ðîç÷èí – îöåò. Öå íåáåçïå÷íà êèñëîòà. Її ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè òіëüêè ðîçâåäåíîþ. Äіòÿì íå ìîæíà áðàòè äî ðóê ïëÿøå÷êó ç îöòîì.
×åðåç çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà êèñëîòè ïî÷àëè óòâîðþâàòèñÿ â ïîâіòðі. ×àñòî âîíè âèïàäàþòü
íà çåìëþ ðàçîì іç äîùåì. Òàêå ÿâèùå íàçèâàþòü êèñëîòíèìè äîùàìè. Âîíè çãóáíî âïëèâàþòü íà âñå æèâå, ïñóþòü áóäіâëі, ñòàðîâèííі ïàì’ÿòêè àðõіòåêòóðè é êóëüòóðè.
Ç ðîçâèòêîì íàóêè і òåõíіêè íèíі çðîñòàє ïîòðåáà â
íîâèõ ìàòåðіàëàõ ç íàéðіçíîìàíіòíіøèìè âëàñòèâîñòÿìè. Òàê, ñòâîðåíî ðіçíі ïëàñòìàñè, øòó÷íó ãóìó òà
àëìàçè, âîãíåòðèâêå ñêëî, øòó÷íі âîëîêíà, ç ÿêèõ âèãîòîâëÿþòü îäÿã äëÿ ïîæåæíèêіâ òà ñêàôàíäðè äëÿ
êîñìîíàâòіâ (ìàë. 158).
Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ëіòàêіâ, êîðàáëіâ, àâòîìîáіëіâ,
âåëîñèïåäіâ òà іíøèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ âèíàéäåíî
ëåãêі é ìіöíі ìàòåðіàëè, äëÿ àòîìíèõ ðåàêòîðіâ, ãàçîâèõ òóðáіí, ðåàêòèâíèõ äâèãóíіâ – ìіöíі é æàðîñòіéêі
ìàòåðіàëè, ùî âèòðèìóþòü íàäâèñîêі òåìïåðàòóðè і íå
âòðà÷àþòü ìіöíîñòі.
Ñëîâíè÷îê: õіìіÿ; êóõîííà ñіëü; öóêîð; êðîõìàëü;
êèñëîòè; êèñëîòíі äîùі.
Перевір себе
1. Назви основні властивості кухонної солі й цукру.
2. Де сіль і цукор наявні в природі?
3. Що тобі відомо про крохмаль?
4. Які кислоти існують у природі?
5. Чому з кислотами треба поводитися дуже обережно?
6. Розкажи, чим небезпечні кислотні дощі.
7. Наведи приклади штучних матеріалів. Де їх використовують?
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Робота в парі. Поміркуйте, чи можна в хімічному кабінеті школи куштувати речовини на смак. Якщо ні, то чому?
Чому в людей виникла потреба створювати штучні матеріали?
Бібліотечка природодослідника
Деякі тварини й рослини за допомогою кислоти захищаються
від ворогів. Так, кислота міститься у бджолиній отруті й жалких
волосках кропиви. Тропічний павук стріляє у ворогів рідиною,
що містить оцтову кислоту.
Щавлева кислота є в таких рослинах, як щавель, карамболь.
Лимонна кислота у природі міститься в багатьох цитрусових,
ягодах, хвої.

Âèñíîâêè
Ðå÷îâèí ó ïðèðîäі äóæå áàãàòî. Ñòâîðåíі øòó÷íî
ðå÷îâèíè âèâ÷àє õіìіÿ. Ó ïîáóòі ëþäè âèêîðèñòîâóþòü
êóõîííó ñіëü, öóêîð, êðîõìàëü, ðіçíі êèñëîòè. Äëÿ
çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá ëþäèíà ñòâîðèëà âåëè÷åçíó êіëüêіñòü øòó÷íèõ ìàòåðіàëіâ.
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