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Умовні позначення 

 

— пригадай, віднови свої здобуті знання 

 

— поміркуй, зроби висновок 

 
— цікаві факти про природу 

 

— запам’ятай, це важливо 

 

— працюємо разом (у парі, у групі) 

 

— завдання та запитання 
для перевірки знань 

 

— виконай навчальний проект 
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ВСТУП 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ У ПРИРОДІ 

 

Що таке природа? Що належить до природи? 

Якою буває природа? 

Усе довкола, крім того, що зроблено людиною, нале-
жить до природи. Природа — це повітря, вода, рослини, 
тварини, люди, хмари, гірські породи, ґрунт, Місяць, зорі.  

У природі все взаємопов’язано. Тісні зв’язки існують 
між тілами неживої природи, між неживою і живою приро-
дою, між тілами живої природи. 

 

Які вам відомі приклади взаємозв’язків у при-
роді? 

Під впливом сонячного тепла з поверхні океанів випаро-
вується вода. З водяної пари високо над земною поверхнею 
утворюються хмари, з яких випадають опади. Опади, що 
випадають над суходолом, поповнюють річки та озера. Якби 
не було Сонця, не було б хмар. Не було б опадів — не було б 
річок та озер. 

Живим організмам для життя потрібне сонячне світло і 
тепло, повітря, вода. Природа — домівка для рослин, тва-
рин і людини. 

 

Розгляньте мал. 1 і розкажіть, де живуть 
зображені тварини. 

 

   
Білка Акула Кріт 

Мал. 1. Тварини різних середовищ існування 
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Організми впливають на неживу природу. Рослини в 

процесі живлення поглинають з повітря вуглекислий газ і 
виділяють кисень. Рослини і тварини беруть участь в утво-
ренні ґрунту і гірських порід. Рослини є кормом для тва-
рин, а тварини запилюють квітки і поширюють насіння. 

Людина бере значно більше від природи, ніж інші орга-
нізми. Вона добуває корисні копалини, вирощує культурні 
рослини, розводить свійських тварин. Природа є джерелом 
енергії для людини. Людина не лише використовує приро-
ду, а й змінює її, часто завдаючи шкоди. 

 

Якої шкоди завдає природі людина? Наведіть 
приклади. 

Сміттєві звалища, шкідливі гази в повітрі, виснажений 
ґрунт, забруднені водойми, вирубані ліси, збіднілий рос-
линний і тваринний світ — це те, що отримує природа внас-
лідок діяльності людини. 

 
Яким має бути ставлення людини до природи? 

Людина — це лише частинка природи, яка дала їй жит-
тя. Пам’ятайте: піклуючись про природу, ми дбаємо про себе! 

 

У природі всі тіла між собою взаємопов’язані 
та впливають одне на одне. Живі організми не 
зможуть існувати без неживої природи та одне 
без одного. Берегти природу — головний обов’язок 
кожної людини.  

 

 

1. Що таке природа? 2. Які взаємозв’язки існують 
у неживій природі? 3. Які взаємозв’язки існують у жи-
вій природі? 4. Як живі організми впливають на нежи-
ву природу? 5. Як людина змінює природу? 6. Як люди 
повинні ставитися до природи?  
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ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА 

УЯВЛЕННЯ ДАВНІХ ЛЮДЕЙ 
ПРО ЗЕМЛЮ І ВСЕСВІТ 

 

Які небесні тіла вам відомі? Які прилади люди 

використовують для вивчення небесних тіл? 

Ми живемо на планеті, яка має назву Земля. Удень ми 
можемо бачити на небі Сонце, а вночі — Місяць і зорі. Сон-
це, Земля, Місяць, зорі — це небесні тіла Всесвіту.  

Всесвіт — це весь світ, що нас оточує. Основними небес-
ними тілами Всесвіту є зорі. Їх у ньому надзвичайно багато. 

З давніх-давен люди замислювалися над тим, як влаш-
тований величезний і різноманітний навколишній світ. 
Спостерігаючи за рухом Місяця, Сонця, планет та зірок, 
люди багато чого про них дізналися. Поступово накопичу-
валися знання про Всесвіт і місце Землі в ньому. Так вини-

кла наука про небесні тіла — астрономія.  

Різні народи по-різному 
уявляли світ, що їх оточу-
вав. Наприклад, у Стародав-
ній Індії вважали, що плос-
кий диск Землі розташова-
ний на спинах гігантських 
слонів. Слони стоять на че-
репасі, а черепаха — на змії, 
яка огортає навколоземний 
простір (мал. 2). 

Уявлення стародавніх 
єгиптян про Всесвіт зводи-
лися до того, що над плос-

кою Землею розташований небесний купол, який спираєть-

 
Мал. 2. Всесвіт в уявленні 

давніх індійців 
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ся на чотири високі гори. На небесному куполі підвішені 

небесні тіла (мал. 3).  
Плоскою уявляли Землю й давні греки. У їхньому уяв-

ленні плоский диск Землі був оточений величезним морем, 
із-за якого в золотій колісниці щоранку піднімався бог Сон-
ця і рухався небом. Увечері на небо виходили зорі та розмі-
щувалися на ньому (мал. 4). 

  
Мал. 3. Всесвіт в уявленні 

давніх єгиптян 
Мал. 4. Всесвіт в уявленні 

давніх греків 

З часом у людей накопичувалися докази кулястості Зе-
млі й змінювалися їхні уявлення про Всесвіт.  

Давньогрецький учений Арі-
стотель ще понад 2 тисячі років 
тому, спостерігаючи за затем-
неннями Місяця, звернув увагу 
на те, що тінь від Землі, яка па-
дає на повний Місяць, завжди 
кругла (мал. 5). Кругла тінь мо-
же бути лише від кулі, отже, Зе-
мля — куля. 

Давньогрецький астроном 
Клавдій Птолемей уперше створив систему побудови Всесві-
ту. За його вченням, усі небесні тіла рухаються навколо не-
рухомої Землі. Тривалий час люди справді вважали, що 

 
Мал. 5. 

Затемнення Місяця 
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центром Всесвіту є Земля, навколо якої 

обертаються Сонце, зорі та планети. 
Минуло майже 1000 років, перш ніж 

польському астроному Миколі Коперни-
ку вдалося довести, що Земля й усі пла-
нети обертаються навколо Сонця. 

Винайдення понад 400 років тому 
телескопа дало змогу людям більше ді-
знатися про Всесвіт та небесні тіла, ро-
зташовані в ньому. Першим, хто вдос-

коналив телескоп і спрямував його в небо, був італійський 
учений Галілео Галілей (мал. 6). 

 

З давніх-давен люди цікавилися світом, що їх 
оточував, і вивчали його. Давні люди уявляли Зе-
млю нерухомим плоским тілом, навколо якого 
рухаються небесні тіла. Упродовж тисячоліть 
поступово змінювалися уявлення людей про Зем-
лю і Всесвіт. 

 

 

1. Якими були уявлення давніх людей про Землю і 
Всесвіт? 2. Який внесок у розвиток уявлень про Землю 
і Всесвіт зробили давньогрецькі вчені? 3. Який внесок 
у розвиток уявлень про Всесвіт зробив Микола Копер-
ник? 4. Який винахід дав змогу людям збагатити знан-
ня про Всесвіт? 

 

 

В одних місцях Всесвіт має значну густину, 
утворюючи космічні тіла, в інших його густина 
дуже мала. Основна маса Всесвіту міститься в зір-
ках у вигляді розжареного газу. Міжзоряний прос-
тір заповнений дуже розрідженим газом і дрібним 
пилом, утворюючи місцями величезні газово-
пилові туманності. 

 

Мал. 6. Телескоп 
Галілео Галілея 
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СОНЯЧНА СИСТЕМА, ЇЇ СКЛАД 

 
Що вам відомо про Сонце та Землю? 

Однією із зір Всесвіту є Сонце. Сонце разом з небесними 

тілами, які навколо нього обертаються, утворюють Сонячну 
систему. Центральним і наймасивнішим тілом Сонячної 

системи є Сонце.  
Навколо Сонця обертаються 8 планет, супутники пла-

нет, астероїди, комети, метеороїди.  

Планети — це великі кулеподібні небесні тіла, що обер-

таються навколо Сонця на різних відстанях. Планети — хо-
лодні тіла, вони світяться відбитим сонячним світлом. Сон-
це освітлює і нагріває планети. Шлях, яким планета руха-

ється навколо Сонця, називають орбітою. 

 

1. Прочитайте назви планет у порядку їх 
віддаленості від Сонця (мал. 7). 2. Знайдіть 
небесне тіло, розташоване в центрі. 3. Визна-
чте, котрою за віддаленістю від Сонця є Зем-
ля. 4. Яку форму мають орбіти планет? 

 
Мал. 7. Будова Сонячної системи 
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Яка планета має найдовшу орбіту, а яка — 
найкоротшу? Чому? 

Вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, 
Сатурн, Уран — рухаються навколо Сонця орбітами різної 
довжини, які мають вигляд витягнутих кіл. Що далі роз-
ташована від Сонця планета, то довша в неї орбіта. 

У більшості планет є супутники — небесні тіла, які 
рухаються навколо планет. Наша планета Земля має 1 су-
путник — Місяць, Марс — 2, а в Юпітера їх понад 60.  

Планети та їхні супутники — це найбільші, після Сон-
ця, тіла Сонячної системи. Значно меншими за розмірами є 
астероїди, комети та метеороїди. 

Астероїди — це значно менші за планети небесні тіла, 
які рухаються навколо Сонця. Відомо тисячі астероїдів. 
Астероїди — це холодні тіла, які світяться відбитим соня-
чним світлом. Найбільші астероїди — Паллада і Веста — 
мають у поперечнику близько 500 км. Астероїди мають не-
правильну форму (мал. 8). 

  

Мал. 8. Астероїди 

Комети — це небесні тіла, які рухаються навколо Сонця 
дуже витягнутими орбітами. Вони складаються із замерзлих 
газів, льоду та дрібних уламків. Із наближенням до Сонця 
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комета починає танути. Її частинки від-
кидаються променями Сонця і у неї 
з’являється хвіст із розріджених газів.  

Найвідомішою і найкраще дослідже-
ною є комета Галлея.  

Повний оберт навколо Сонця комета 
Галлея робить за 76 років. Останній раз її 
бачили на небі в 1986 році (мал. 9). 

 

Коли люди зможуть знову побачити комету 
Галлея? 

Метеороїди — це небесні тіла, розміри яких менші за 
1 км. Уламки метеороїдів, які впали на Землю, називають 
метеоритами. 

 

Сонячна система складається із Сонця та 
небесних тіл (планет, супутників планет, ас-
тероїдів, комет, метеороїдів), які обертаються 
навколо Сонця. Центральним та наймасивнішим 
тілом Сонячної системи є Сонце. 

 

 

1. Що називають Сонячною системою? 2. Які небе-
сні тіла входять до її складу? 3. Яке небесне тіло є 
центральним тілом Сонячної системи? 4. Що таке пла-
нета? 5. Що таке орбіта? 6. Перелічіть планети в по-
рядку їх віддаленості від Сонця. 7. Що таке астероїди, 
комети та метеороїди? 8. Знайдіть інформацію і підго-
туйте повідомлення про одне з тіл Сонячної системи та 
його дослідження. 

 

 

Найбільший у світі метео-
рит було знайдено в 1920 році в 
Африці. Це залізний метеорит 
Гоба, маса якого 66 тонн. Ува-
жають, що він упав на Землю 
приблизно 80 тисяч років тому. 

 
Мал. 9. 

Комета Галлея 
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СОНЦЕ — ЗОРЯ, 
ЦЕНТРАЛЬНЕ ТІЛО СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Що вам відомо про Сонце? Яке значення має 
Сонце для нашої планети? 

Сонце — це найближча до Землі зоря. Відстань від Землі 

до Сонця становить приблизно 150 мільйонів кілометрів. Як 
і усі зорі, Сонце — це велетен-
ська розжарена газова куля. 

Температура на поверхні Со-
нця становить 6 тисяч градусів, 
а в глибині сягає 15 000 000 °C. 

За такої температури речовина 
Сонця перебуває в розжареному 
стані та випромінює в навколи-
шній простір величезну кіль-
кість світла й тепла (мал. 10). 

Розміри Сонця вражаючі, 
проте із Землі воно не видається великим. 

 

Чому, якщо дивитися на Сонце із Землі, воно 
не видається великим? 

Через те, що Сонце розташоване далеко від Землі, роз-
міри його видаються незначними. Насправді його розміри 
велетенські.  

Наприклад, куля таких розмірів, як Сонце, може вміс-
тити в себе більше мільйона куль завбільшки із Землю 
(мал. 11). 

Сонце — основне природне джерело світла й тепла на 

Землі.  

 
Мал. 10. Сонце 
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Сонячне світло потрапляє на Землю у вигляді променів 

(мал. 12).  

Сонце

Земля
  

Мал. 11. 
Розміри Сонця і Землі 

Мал. 12.  
Сонячні промені в лісі 

Промені Сонця, дійшовши до Землі, освітлюють і нагрі-
вають її. Лише маленька часточка світла й тепла, що ви-
промінює Сонце доходить до Землі. 

Але і тієї кількості світла й тепла, яка потрапляє на на-
шу планету, вистачає для того, щоб освітити та обігріти її. 

 

Що сталося б, якби Сонце стало холодним і пе-
рестало випромінювати світло й тепло? 

Якби Сонце стало холодним, то Земля поринула б у тем-
ряву. Лише далекі зорі давали б їй мерехтливе світло. Від 
холоду загинуло б усе живе. Завдяки сонячному світлу й 
теплу на Землі існує життя. 

Сонячні промені неоднаково нагрівають різні ділянки 
земної поверхні. 

 

Від чого залежить нагрівання земної поверхні 
сонячними променями? 

Нагрівання земної поверхні сонячними променями за-

лежить від висоти Сонця на небосхилі. Коли Сонце перебу-
ває високо на небосхилі, промені падають прямовисно на 
земну поверхню і сильно її нагрівають. Коли Сонце перебу-
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ває низько на небосхилі, промені падають під кутом і слабо 

нагрівають земну поверхню (мал. 13). 

 

Мал. 13. Залежність нагрівання земної поверхні 
від висоти Сонця 

 

Сонце — найближча до Землі зоря. Це веле-
тенська розжарена газова куля, яка випромінює в 
навколишній простір світло й тепло. Завдяки 
сонячному світлу й теплу на Землі існує життя. 
Що вище Сонце на небосхилі, то більше нагріва-
ється земна поверхня. 

 

 

1. Яким небесним тілом є Сонце? 2. Яка відстань 
від Землі до Сонця? 3. У скільки разів Сонце більше за 
Землю? Чому розміри Сонця видаються незначними? 
4. Яка температура на поверхні та всередині Сонця? 
5. Яке значення має Сонце для Землі? 6. Від чого за-
лежить нагрівання земної поверхні? 7. Знайдіть інфо-
рмацію і підготуйте повідомлення про Сонце та його 
дослідження. 

 

 

На Сонці час від часу відбува-
ються спалахи — сильні вибухи, 
які тривають декілька хвилин. Під 
час таких спалахів виділяється 
дуже багато енергії. Випроміню-
вання, яке утворюється внаслідок спалахів, спричи-
нює на Землі магнітні бурі та полярні сяйва. 
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ПЛАНЕТИ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Які рухи здійснює Земля у Всесвіті? Що таке 
вісь Землі? Що таке планета? 

Найбільшими тілами, які обертаються навколо Сонця, є 

планети. Усі планети Сонячної системи рухаються навколо 

Сонця й обертаються навколо своєї осі. 

 

1. Розгляньте планети Сонячної системи 
(мал. 14). 2. Визначте, які планети розташо-
вані ближче до Сонця, ніж Земля, а які — 
далі. 3. Які планети великі за розмірами, а 
які — малі? 

Земля

Уран

Нептун

Юпітер

Меркурій
Венера

Марс
Сатурн

 
Мал. 14. Планети Сонячної системи 

Меркурій, Венера, Земля і Марс — невеликі за розмі-
рами планети, розташовані на невеликій віддалі від Сонця.  

Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун — великі планети. 
Вони розташовані на значній віддалі від Сонця. 

Меркурій — найближча до Сонця і найменша за розмі-
рами планета (мал. 15). Через близьке розташування до Со-

нця поверхня Меркурія нагрівається до температури 
+400 °C.  
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Венера — найяскравіша планета, яку можна добре ба-
чити на небі неозброєним оком (мал. 16). Температура на 
Венері дещо вища, ніж на Меркурії. 

  
Мал. 15. Меркурій Мал. 16. Венера 

Земля — єдина планета Сонячної системи, на якій іс-
нує життя (мал. 17).  

Марс — четверта планета Сонячної системи. Темпера-

тура на Марсі не піднімається вище від 0 °C. Марс назива-

ють «червоною планетою» через червонуватий колір повер-
хні (мал. 18). 

  
Мал. 17. Земля Мал. 18. Марс 

Юпітер — найбільша планета Сонячної системи. Через 

значну віддаленість від Сонця, температура на ньому не пі-
днімається вище від –120 °C. У телескоп Юпітер має вигляд 

«смугастої планети» (мал. 19).  

Сатурн — планета Сонячної системи, оточена кільця-

ми, утвореними з твердих уламків різних розмірів, які ру-
хаються навколо неї (мал. 20). Температура на Сатурні не 

піднімається вище від –150 °C. 
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Мал. 19. Юпітер Мал. 20. Сатурн 

Уран і Нептун — найвіддаленіші від Сонця і найхолод-

ніші планети Сонячної системи (мал. 21, 22).  

  
Мал. 21. Уран Мал. 22. Нептун 

Усі планети, крім Меркурія та Венери, мають супутники.  

 

Є вісім планет Сонячної системи: Меркурій, 
Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Не-
птун. Вони відрізняються розмірами, віддаленіс-
тю від Сонця, температурою на поверхні та кі-
лькістю супутників. 

 

 

1. Яка планета Сонячної системи є найбільшою, а 
яка — найменшою? 2. Які планети розташовані ближче 
до Сонця? 3. Які планети розташовані далеко від Сон-
ця? 4. Опишіть особливості планет Сонячної системи. 
5. Від чого залежить температура на поверхні планет? 

 

 

Для дослідження поверхні 

Марса використовують марсо-
ходи — космічні апарати. Їх до-
ставляють на планету космічні 
кораблі. За час досліджень Ма-
рса на його поверхні працювали чотири марсоходи. 
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ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. 
ТЕПЛОВІ СМУГИ ЗЕМЛІ 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИРОДУ 

 

Якою уявляли Землю давні люди? Яку форму 
має Земля? Які вам відомі докази кулястості Землі?  

Земля — третя від Сонця планета в Сонячній системі. 

Як і всі планети Сонячної системи, вона має форму кулі й 
обертається навколо Сонця і навколо своєї осі. Діаметр Зем-
лі 12 тисяч 742 км.  

Ще в давнину люди помічали, що корабель у відкритому 
морі поступово зникає та з’являється з-за горизонту. На рі-
вній місцевості (у степу, в полі) поверхня Землі прогляда-

ється у формі круга (мал. 23).  

  
Мал. 23. Докази кулястості Землі 

Якщо підніматися вгору, то горизонт розширюється. Це 
можливо тому, що поверхня Землі не плоска, а опукла і до-
водить, що Земля має форму кулі. 

Головним доказом того, що Земля має форму кулі, є фо-
тографії, зроблені з космічних кораблів. Першим космонав-
том, який у 1961 році облетів навколо Землі на космічному 
кораблі та побачив Землю з космосу, був Юрій Гагарін. Пе-
ршим українським космонавтом став Леонід Каденюк. 
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Як нагрівають земну поверхню сонячні проме-

ні, що падають на неї прямовисно? Як нагрівають її 
сонячні промені, що падають косо? 

 

 

1. Розгляньте мал. 24 і визначте, як па-
дають сонячні промені на поверхню Землі. 
2. Зробіть висновок про те, де земна поверхня 
нагрівається найбільше, а де — найменше. 

 
Мал. 24. Розподіл сонячних променів на земній поверхні 

Оскільки Земля має форму кулі, то сонячні промені па-
дають на її поверхню по-різному. Біля екватора сонячні 
промені падають майже весь час прямовисно. Сонце підні-
мається високо на небосхилі. Ця частина Землі отримує 
найбільше тепла. Від екватора до полюсів сонячні промені 
падають на земну поверхню косо, під певним нахилом. Кі-
лькість тепла, яку отримує поверхня Землі від екватора до 
полюсів, зменшується.  

Отже, унаслідок того, що Земля має форму кулі, її пове-
рхня нагрівається неоднаково. Кількість сонячного тепла, 
яку отримує поверхня Землі, поступово зменшується від 
екватора до полюсів. 

Земну поверхню між екватором і полюсами умовно по-
ділили на теплові смуги залежно від кількості тепла, яку 
вона отримує.  
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Розгляньте мал. 25 і визначте, які теплові 
смуги є на Землі та де вони розташовані.  

Жарка смуга розта-
шована по обидві сторо-
ни від екватора. Тут со-
нячні промені падають 
прямовисно, земна по-
верхня отримує багато 
тепла, протягом усього 
року жарко. 

Холодні смуги в обох 
півкулях розташовані біля полюсів. Тут сонячні промені 
падають косо, земна поверхня отримує дуже мало тепла, 
протягом усього року холодно.  

Помірні смуги простягаються між жарким та холодни-
ми. Тут сонячні промені падають під певним нахилом, зем-
на поверхня отримує менше тепла, ніж у жаркій смузі, але 
більше, ніж у холодній. Відбувається зміна пір року.  

Теплові смуги відрізняються між собою природними 
умовами. 

 

Земля має форму кулі, унаслідок чого її повер-
хня нагрівається неоднаково. Кількість сонячного 
тепла від екватора до полюсів зменшується. На 
Землі виділяють 5 теплових смуг: жарку, дві по-
мірні і дві холодні. 

 

 

1. Охарактеризуйте Землю як одну з планет Соняч-
ної системи. 2. Яку форму має Земля? Наведіть докази 
кулястості Землі. 3. Як змінюється кількість сонячно-
го тепла, яке отримує земна поверхня, від екватора до 
полюсів? Чому? 4. На які теплові смуги поділяють Зе-
млю? 5. Як впливає нерівномірний розподіл тепла на 
Землі на її природу? 

 

Холодна смуга

Помірна смуга

Жарка смуга

Холодна смуга

Помірна смуга

 
Мал. 25. Теплові смуги Землі 
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ДОБОВИЙ РУХ ЗЕМЛІ 

 

Які рухи здійснює Земля у Всесвіті? Що таке 
вісь Землі? Що відбувається на Землі внаслідок 
обертання її навколо осі? Що таке доба? 

Земля у Всесвіті здійснює два основні рухи: обертається 
навколо своєї осі та рухається навколо Сонця. Унаслідок 
цих рухів на Землі відбуваються певні природні явища. Роз-
почнемо вивчення рухів Землі та їх наслідків з обертання 
Землі навколо осі. 

Наша планета постійно обертається навколо осі.  

 

Чому ми не помічаємо того, що Земля рухаєть-
ся навколо осі? 

Ми не помічаємо руху Землі навколо осі, тому що вона 
обертається плавно, а ра-
зом з нею обертаємося ми і 
все, що нас оточує. 

Нам здається, що Сон-
це, Місяць та зорі руха-
ються по небу. Кажуть, що 

Сонце сходить зранку на 
сході та заходить ввечері 
на заході (мал. 26). Насправді це Земля обертається із захо-
ду на схід проти годинникової стрілки.  

Планета Земля — не-
прозоре тіло. Обертаючись 
навколо осі, Земля підста-
вляє сонячним променям 
то один бік, то інший. На 
тому боці Землі, який 
освітлений сонячними 

 
Мал. 26. Видимий рух Сонця 

над горизонтом 

 
Мал. 27. 

Обертання Землі навколо осі 
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променями, — день. На протилежному боці, який перебуває 

в тіні, — ніч (мал. 27).  
Унаслідок постійного обертання Землі навколо осі там, 

де була ніч, — настає день, а там, де був день, — настає ніч.  

 

Що сталося б, якби Земля перестала обертатися 
навколо осі? 

Якби Земля перестала обертатися навколо осі, то вона 
була б повернута до Сонця завжди одним боком. Цей бік 
завжди був би освітлений, і на ньому завжди був би день та 
сильна спека. На протилежному боці завжди була б ніч та 
було б холодно. 

Повний оберт навколо осі Земля робить за проміжок ча-

су, який називають добою. Доба триває 24 години. 

 

1. Розмістіть глобус навпроти будь-якого 
джерела світла. 2. Розгляньте, який бік гло-
буса освітлений, а який залишається в тіні. 
Поясніть чому. 3. Обертайте глобус навколо 
осі та спостерігайте, як будуть переміщувати-
ся світло й тінь на його поверхні. 

 

 

Унаслідок обертання Землі навколо осі відбу-
вається зміна дня і ночі: на освітленому боці — 
день, а на протилежному, неосвітленому — ніч. 
Повний оберт навколо осі Земля робить за добу, 
яка триває 24 години. 

 

 

1. Які рухи здійснює Земля у Всесвіті? 2. Що від-
бувається на Землі внаслідок обертання її навколо осі? 
3. Що таке доба? Яка її тривалість? 4. Продемонструй-
те за допомогою глобуса та джерела світла зміну дня і 
ночі на Землі. 
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РІЧНИЙ РУХ ЗЕМЛІ 

 

Що таке орбіта? Як розташована у просторі вісь 
Землі? Що відбувається на Землі внаслідок руху її 
навколо Сонця? Що таке рік? 

Земля рухається навколо Сонця. Повний оберт навколо 

Сонця вона робить за проміжок часу, який називають ро-
ком. Тривалість року майже 365 діб 6 годин. 

Рахувати роки з такою кількістю неповних діб незручно. 
Тому календарним роком вважають рік, який має 365 діб. Із 
годин, що залишились, кожні 4 роки в лютому додають одну 
добу. Такий рік називають високосним. У ньому 366 діб. 

Вісь Землі постійно нахилена. Коли Земля рухається 
навколо Сонця, земна вісь не змінює свого положення. Саме 
тому, рухаючись навколо Сонця, Земля повертається до 
нього то Північною, то Південною півкулею. Сонячні про-
мені освітлюють і нагрівають більше то Північну, то Пів-
денну півкулю. 

 

1. Розгляньте рух Землі навколо Сонця 
(мал. 28). 2. Визначте, яка півкуля повернута 

до Сонця в червні, а яка — у грудні. 3. Як роз-
ташовані півкулі у вересні та березні? 

 
Мал. 28. Річний рух Землі навколо Сонця 
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Як залежить нагрівання земної поверхні від ви-
соти Сонця на небосхилі? 

У червні до Сонця повер-
нута Північна півкуля (мал. 
29).  

Сонце тут піднімається ви-
соко на небосхилі, сильно осві-
тлює і нагріває земну поверх-
ню. 

У Північній півкулі в цей 

час настає літо. Південна пів-

куля в цей час відхилена від 
Сонця. Сонце тут стоїть низь-

ко на небосхилі, слабо освітлює й нагріває земну поверхню. 

У Південній півкулі в цей час — зима.  

Рухаючись по орбіті, Земля поступово повертається до 
Сонця Південною півкулею, а Північна півкуля поступово 

від Сонця відхиляється.  
У вересні Земля займає таке 

положення, що сонячні промені 
однаково освітлюють і нагріва-
ють обидві півкулі (мал. 30). 

У Північній півкулі Сонце пі-
днімається нижче на небосхилі, 
ніж улітку, стає холодніше, на-

стає осінь. У Південній півкулі 

Сонце піднімається вище на небо-

схилі, ніж узимку, стає тепліше, настає весна. 

Рухаючись далі по орбіті, Земля повністю повертається 
до Сонця Південною півкулею, а Північна півкуля від Сон-
ця повністю відхиляється.  

Пн

Пд
С

он
яч

н
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Літо
Зима

 
Мал. 29. Положення 

Землі в червні 

Пн

Пд

Осінь
Весна

 
Мал. 30. Положення 

Землі у вересні 
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У грудні до Сонця повер-

нута Південна півкуля 
(мал. 31). Сонце тут підніма-
ється високо на небосхилі, 
сильно освітлює і нагріває 
земну поверхню.  

У Південній півкулі на-

стає літо. Північна півкуля 

у грудні відхилена від Сон-
ця. Сонце тут стоїть низько 
на небосхилі, дає мало світла 

й тепла. У Північній півкулі — зима. 

Рухаючись по орбіті далі, Земля поступово повертаєть-
ся до Сонця Північною півкулею, а Південна півкуля від-
хиляється.  

У березні Земля займає таке саме положення, як і у ве-
ресні. Сонячні промені однаково освітлюють і нагрівають 
обидві півкулі. У Південній півкулі Сонце піднімається ни-

жче на небосхилі, ніж улітку, стає холодніше, настає осінь. 

У Північній півкулі Сонце піднімається вище на небосхилі, 

ніж узимку, стає тепліше, настає весна. 

 

Унаслідок того, що Земля рухається навколо 
Сонця і її вісь постійно нахилена, на ній відбува-
ється зміна пір року. Повний оберт Земля робить 
за рік, тривалість якого близько 365 діб і 6 годин. 

 

 

1. Що таке рік? Яка його тривалість? 2. Чому на 
Землі змінюються пори року? 3. Які пори року наста-
ють на Землі в червні на обох півкулях? Чому? 4. Які 
пори року настають на Землі у вересні на обох півку-
лях? Чому? 5. Які пори року настають на Землі в груд-
ні на обох півкулях? Чому? 6. Які пори року настають 
на Землі в березні на обох півкулях? Чому? 

Пн

Пд

Зима
Літо

 
Мал. 31. Положення 

Землі в грудні 
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МІСЯЦЬ — ПРИРОДНИЙ СУПУТНИК ЗЕМЛІ 

 
Які небесні тіла називають супутниками? 

Місяць — це єдиний природний супутник Землі. Коли 

ми дивимося на Місяць, нам видається, що він приблизно 
такого ж розміру, як Сонце. Насправді Місяць не лише на-
багато менший за Сонце, а й у декілька разів менший від 
Землі. 

 

Чому ми не помічаємо такої великої різниці в 
розмірах Сонця і Місяця? 

Місяць — найближче до Землі не-
бесне тіло. Він розташований у 400 
разів ближче до Землі, ніж Сонце, то-
му ми бачимо його таким великим.  

Місяць — холодне тіло. Його мо-
жна бачити на небі лише тому, що йо-

го освітлюють сонячні промені. Мі-
сяць світиться відбитим сонячним 

світлом (мал. 32). 
Місяць рухається навколо Землі. Повний оберт навколо 

Землі він здійснює майже за 28 діб. Одночасно з рухом на-
вколо Землі Місяць обертається навколо своєї осі.  

 

Що відбувається на Землі внаслідок обертання 
навколо осі? Яка тривалість доби на Землі? 

На Місяці, як і на Землі, унаслідок обертання навколо 
осі змінюються день і ніч. Тільки доба на місяці набагато 
довша. Вона триває приблизно 28 земних діб. 

Місяць завжди повернутий до Землі одним боком 
(мал. 33). Невидимий бік Місяця люди побачили лише в 

 
Мал. 32. Місяць 
на нічному небі 
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1959 році на фотознімках, зроблених автоматичною між-

планетною станцією, яка облетіла довкола Місяця (мал. 34).  

  
Мал. 33. Видимий бік Місяця Мал. 34. Невидимий бік Місяця 

Вигляд Місяця на небі постійно змінюється: то він нага-
дує серп, то має вигляд частини диска, то — повного диска. 
Бувають дні, коли Місяця зовсім не видно.  

Вигляд Місяця на небі називають фазами. 

 

1. Розгляньте, як змінюється освітлення 
Місяця Сонцем під час його руху навколо Зем-
лі (мал. 35). 2. Прочитайте назви фаз Місяця. 

 
Мал. 35. Зміна фаз Місяця 

 
Чому змінюються фази Місяця? 
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Фази Місяця змінюються тому, що Місяць світиться від-

битим сонячним світлом і рухається навколо Землі. Ми бачи-
мо лише освітлену частину Місяця, яка постійно змінюється, 
тому що змінюється положення Місяця відносно Сонця. 

У фазі нового Місяця його зовсім не видно. Далі Місяць 
з’являється на небі у вигляді серпа — молодика. Освітлена 
частина Місяця поступово збільшується. Спочатку видно 
половину диска, а потім — повний диск (повня). Після пов-
ні освітлена частина Місяця починає поступово зменшува-
тися. Спочатку видно половину диска, а потім серп повер-
нутий у протилежний від молодика бік. Далі починається 
наступна фаза нового Місяця. 

 

Місяць — це єдиний природний супутник Зе-
млі. Він рухається навколо Землі й обертається 
навколо осі. Місяць світиться відбитим соняч-
ним світлом. Фази Місяця змінюються, тому що 
Місяць світиться відбитим сонячним світлом і 
рухається навколо Землі. 

 

 

1. Яким небесним тілом є Місяць? 2. Які рухи 
здійснює Місяць у космічному просторі? 3. За який час 
Місяць робить повний оберт навколо Землі? 4. Яка 
тривалість доби на Місяці? 5. Що називають фазами 
Місяця? 6. Чому змінюються фази Місяця? 

 

 

Місяць привертав увагу людей з давніх-давен. З 
початком космічної ери люди не лише отримали 
фотознімки зворотної сторони Місяця, а й побували 
на ньому. У 1969 році на поверхню Місяця вперше 
опустився космічний апарат «Аполлон». Першою 
людиною, яка ступила на поверхню Місяця, був 
громадянин США Ніл Армстронг. Місяць досі за-
лишається єдиним небесним тілом, на якому побу-
вала людина. 



 29 

СУЗІР’Я ЗОРЯНОГО НЕБА 

 

Що ви бачили на нічному небі? Для чого приз-
начений телескоп? 

Усіяне зорями нічне небо — це захопливе видовище. Ти-
сячі мерехтливих зір можна спостерігати на безхмарному 
нічному небі.  

Зоряне небо — це велика кількість небесних тіл, які ви-

дно на небі лише вночі. Безхмарної ночі неозброєним оком 
на небі можна побачити понад тисячу мерехтливих цяток. 

Це — зорі. Зоря — це велетенська розжарена газова куля, 

що випромінює світло. Зірок у Всесвіті дуже багато, вони ро-
зташовані на великих відстанях одна від одної. 

 
Чому зорі видаються нам такими маленькими? 

Ще в давнину люди, дивлячись на нічне небо, помітили, 
що яскраві зорі утворюють 
скупчення, які назвали су-
зір’ями (мал. 36). Спостері-

гаючи за сузір’ями, люди 
уявляли собі різноманітні 
фігури і давали їм назви. 

У сучасній астрономії 

сузір’я — це ділянки, на які 

поділили небо для зручності 
його вивчення. Усе небо по-
ділене на 88 сузір’їв.  

Одне з найвідоміших сузір’їв, яке, мабуть, кожен спо-

стерігав на нічному небі, — це Великий Віз (Велика Ведме-

диця). Сім найяскравіших зірок цього сузір’я утворюють 

 
Мал. 36. 

Сузір’я на нічному небі 
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фігуру, що нагадує ківш. Якщо провести уявні лінії через 

усі зорі сузір’я, то можна уявити віз (мал. 37). 

  
Мал. 37. Сузір’я Великий Віз 

Не менш відоме сузір’я Малий Віз (Мала Ведмедиця). 
Його зорі теж утворюють фігуру у формі ковша, тільки мен-

шого, ніж у Великого Воза. 
На кінці ручки ковша Мало-
го Воза міститься най-
яскравіша зоря цього су-
зір’я — Полярна зоря. Вона 
вказує напрям на Північний 
полюс (мал. 38). 

За положенням Полярної 
зорі на нічному небі можна 
визначити напрям на північ. 

У давнину Полярна зоря була дороговказом для подорожніх, 
замінюючи їм компас. Якщо стати лицем до Полярної зорі, 
то попереду буде північ, позаду — південь, праворуч — схід, 
ліворуч — захід. 

Знайти на небі Полярну зорю, а отже, і напрям на пів-
ніч, можна за допомогою сузір’я Великий Віз. Потрібно 
взяти за орієнтир ківш сузір’я Великого Воза і провести че-
рез дві його крайні зорі пряму лінію. Якщо продовжимо 
пряму на 5 віддалей між цими зорями в напрямі від отвору 
ковша, то знайдемо Полярну зорю.  

 
Мал. 38. 

Сузір’я Малий Віз 
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1. Зверніть увагу на розташування су-
зір’їв Великого та Малого Возів (мал. 39). 
2. Знайдіть Полярну зорю за допомогою су-
зір’я Великий Віз. 

 
Мал. 39. Розташування сузір’їв Великий та Малий Вози 

 

Сузір’я — це ділянки, на які поділене зоряне 
небо. Найвідоміші сузір’я, які добре видно на ніч-
ному небі, — це Великий та Малий Вози. Найяс-
кравіша зоря Малого Воза — Полярна зоря вказує 
напрям на Північ. 

 

 

1. Що називають сузір’ям? 2. Які сузір’я вам відо-
мі? 3. Чому сузір’я Великий Віз отримало таку назву? 
4. Чому сузір’я Малий Віз отримало таку назву? 5. Яка 
зоря є найяскравішою в сузір’ї Малого Воза? Чому во-
на отримала таку назву? 

 

 

Є 12 сузір’їв, які називають зодіакальними. Во-
ни розташовані вздовж видимого руху Сонця серед 
зір. Це: Козеріг, Водолій, Риби, Овен, Тілець, Бли-
знюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон і Стрілець.  
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ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ — НАША ГАЛАКТИКА. 
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ 

 

Що таке Всесвіт? Що таке зоря? З чого склада-
ється Сонячна система? 

Небесні тіла у Всесвіті розташовані не безладно, вони 
утворюють різноманітні системи. Прикладом однієї із них є 
відома вам Сонячна система.  

Сонячна система входить до складу значно більшої сис-

теми, яку називають галактикою. Галактика — це величе-

зна зоряна система, яка налічує мільярди зір. Галактика, до 

складу якої входить Сонячна система, називається Чумаць-
кий Шлях, або наша Галактика (з великої літери). Вона на-

лічує понад 100 мільярдів зір.  
Безхмарної та безмісячної ночі на зоряному небі можна 

побачити сріблясто-білу смугу. Її утворюють розташовані 
найближчі до Землі зорі Чумацького Шляху (мал. 40). 

 
Мал. 40. Зорі Чумацького Шляху 

Якщо дивитися збоку, то наша Галактика має форму ди-
ска. Вона нагадує дві складених одна на одну тарілки 
(мал. 41). Усередині цього диска розташована основна маса 
зір. Що ближче до центру, то більше скупчення зір. Наша 
Галактика є спіральною галактикою. Якщо дивитися згори, 
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то видно, що від її центру відходять спіральні гілки, утво-

рені скупченнями зір (мал. 42).  

  
Мал. 41. Вигляд 

нашої Галактики збоку 
Мал. 42. Вигляд 

нашої Галактики зверху 

Галактика Чумацький Шлях обертається навколо свого 
центру. Разом з усіма зорями навколо центру Галактики 
обертається Сонце.  

 

1. Розгляньте, як побудована наша Галакти-
ка (мал. 43). 2. Зробіть висновок про розта-
шування Сонця в межах нашої Галактики. 

Сонце розташоване ближче до краю Чумацького Шляху, 

між його спіралями, де порівняно невеликі скупчення зір.  
За допомогою сучасних потужних телескопів науковці 

мають можливість досліджувати да-
лекі зорі та галактики.  

Людський розум створив літальні 
апарати, що дали змогу вийти за межі 
Землі й розпочати освоєння космосу. 
Перший космічний супутник було за-
пущено в космос у 1957 році. Це по-
клало початок ери космонавтики. У 
космічний простір запущено сотні су-
путників, космічних кораблів та ав-
томатичних міжпланетних станцій, оснащених приладами 
для вивчення Землі та Всесвіту. 

Сонце

 
Мал. 43. Будова 

нашої Галактики 
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Завдяки досягненням су-

часної науки й техніки стало 
можливим тривале перебу-
вання на космічних станціях 
космонавтів, які здійснюють 
важливі дослідження навко-
лоземного простору (мал. 44). 

Люди зрозуміли, що Всес-
віт — це щось незрівнянно 

грандіозніше, ніж той невеликий простір, який існує на-
вколо Землі. У Всесвіті існує незліченна кількість зір, 
об’єднаних у галактики, однією з яких є Чумацький Шлях. 

 

Галактика — це величезна зоряна система, 
яка налічує мільярди зір. Чумацький Шлях — це 
галактика, до складу якої входить Сонячна сис-
тема. Сучасні уявлення про Всесвіт стали мож-
ливими завдяки досягненням науки і техніки. 

 

 

1. Що таке галактика? 2. Як називається галакти-
ка, до складу якої входить Сонячна система? Скільки 
вона налічує зір? 3. Яку форму має наша Галактика? 
4. Які рухи здійснює Галактика? 5. Де в межах Галак-
тики розташоване Сонце? 6. Коли розпочалася ера ко-
смонавтики? 

 

 

Мандрівка просторами Всесвіту, 
про яку ти мрієш 

Скориставшись знаннями, отриманими про Всесвіт, здій-
сніть уявну подорож просторами Всесвіту до небесного тіла, 
на якому ви хотіли б побувати. Чому ви хотіли б відвідати са-
ме це небесне тіло? Що вам цікаво було б там побачити? 
Складіть про це коротку розповідь і презентуйте її в класі.  

 

Мал. 44. Космічна станція 



 35 

ПЛАН І КАРТА 

ГОРИЗОНТ, СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ 

 

Яку форму має Земля? Що таке горизонт? Які є 
основні сторони горизонту? Як їх позначають ско-
рочено? 

На рівній відкритій поверхні, наприклад, у полі чи на 

луці, людина бачить земну поверхню довкола себе у вигляді 

великого круга. Це горизонт — увесь видимий навколо нас 

простір. Горизонт обмежений уявною лінією, краї якої ніби 

зливаються з небом. Це — лінія горизонту. Лінію горизон-

ту добре видно на місцевості, де немає дерев, гір, горбів, ви-
соких будинків: у полі, на луці, в степу, на морі. Таку міс-

цевість називають відкритою (мал. 45). 

Лінію горизонту не 
видно в місті, у лісі, на 
горбистій місцевості, у го-
рах. Таку місцевість нази-

вають закритою.  

На рівній відкритій 
поверхні лінію горизонту 
можна побачити на відс-
тані 4–5 км. Якщо підні-
матися вгору, горизонт 
буде розширюватися, а лінія горизонту — віддалятися. 
Якщо рухатися вперед, лінія горизонту теж віддаляти-
меться.  

 
Чому неможливо дістатися до лінії горизонту? 

Лінії горизонту дістатися неможливо, тому що Земля 
має форму кулі, у якої немає межі.  

 
Мал. 45. Лінія горизонту 
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Якщо перебувати на рівній відкритій місцевості, то мож-

на побачити, що горизонт простягається на всі сторони до-

вкола нас. Є чотири основних сторони горизонту: північ 
(Пн.), південь (Пд.), захід (Зх.) і схід (Сх.).  

Між основними розташовані проміжні сторони горизон-

ту: північний захід (Пн. Зх.), північний схід (Пн. Сх.), пі-
вденний захід (Пд. Зх.), південний схід (Пд. Сх.). 

 

На мал. 46 знайдіть і назвіть основні та 
проміжні сторони горизонту. 

 
Мал. 46. Основні та проміжні сторони горизонту 

 

Чому проміжні сторони горизонту отримали 

такі назви? 
 

 

Горизонт — це весь видимий навколо нас про-
стір. Лінія горизонту — це уявна лінія, яка об-
межує горизонт. Розрізняють чотири основних 
та чотири проміжних сторони горизонту. 

 

 

1. Що таке горизонт? 2. Що таке лінія горизонту? 
3. Де добре видно лінію горизонту? Чому? 4. Чому немо-
жливо дістатися до лінії горизонту? 5. Які є основні сто-
рони горизонту? 6. Які є проміжні сторони горизонту? 



 37 

ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЦЯ ТА МІСЦЕВИХ ОЗНАК 

 

Які способи орієнтування на місцевості вам ві-
домі? 

Усім людям потрібно вміти визначати сторони горизон-

ту, тобто орієнтуватися. Орієнтування — це вміння знахо-

дити на місцевості сторони горизонту. Той, хто вміє орієн-
туватися на місцевості, завжди зможе знайти потрібний на-
прям і не заблукає під час подорожі.  

З давніх-давен люди знаходили шлях за допомогою не-
бесних світил: Сонця і Полярної зорі. 

 

Що таке гномон? Що визначають за допомогою 
гномона?  

Надійним дороговказом є Сон-
це. Кожного ранку воно піднімаєть-

ся над горизонтом і опівдні займає 
найвище положення на небосхилі.  

Опівдні Сонце завжди у північ-
ній півкулі буде на півдні. У цей час 
тінь від предметів найкоротша і 
завжди спрямована на північ. Щоб 
визначити сторони горизонту за Со-
нцем, потрібно опівдні стати облич-
чям у напрямі своєї тіні. Попереду 
буде північ, позаду — південь, спра-

ва — схід, а зліва — захід (мал. 47). 

 

Чи завжди можна орієнтуватися за Сонцем? 
Обґрунтуйте свою думку. 

 
Мал. 47. Визначення 

сторін горизонту 
за Сонцем 
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Коли за певних погодних умов неможливо орієнтувати-

ся за Сонцем, то визначити сторони горизонту можна за 
ознаками, які можна знайти в навколишній природі.  

Оскільки північна й південна сторони отримують різну 
кількість сонячного світла й тепла, то на це певним чином 
реагують рослини й тварини. Якщо уважно придивитися до 
них, то вони підкажуть, де розташовані сторони горизонту. 

Орієнтири в навколишній природі, за допомогою яких 

можна визначити сторони горизонту, називають місцевими 
ознаками. 

 

1. Розгляньте мал. 48. 2. Знайдіть і на-
звіть місцеві ознаки, за допомогою яких мо-
жна визначити сторони горизонту. 

 

  
Мал. 48. Місцеві ознаки орієнтування на місцевості 

У берези кора завжди тонша, чистіша й біліша з півден-
ної сторони, ніж із північної.  
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Мохи та лишайники люблять багато вологи, тому вкри-

вають стовбури дерев та камені з північної сторони, яка по-
вільніше висихає, тому що на неї не потрапляють сонячні 
промені. Це ж стосується і грибів, які ростуть з північної 
сторони дерев, кущів та пеньків. 

Ягоди дозрівають швидше з південної сторони куща, 
яка краще освітлюється й нагрівається сонячними проме-
нями, ніж з північної. Саме тому в поодиноких дерев, що 
ростуть на галявинах, з південної сторони гілки дерев гус-
тіші та довші, ніж з північної. 

Мурашки будують мурашники з південної сторони дерев 
та пеньків. Один схил мурашника пологий, він завжди по-
вернутий на південь, а інший, крутий схил — на північ. 

 

На якому схилі горба: на північному чи півден-
ному сніг тане швидше? Чому? Як це явище можна 
використати для орієнтування на місцевості? 

На південних схилах горбів сніг розтає швидше, ніж на 
північних, тому що вони краще нагріваються сонячними 
променями. Це явище теж можна використати для орієнту-
вання. 

Щоб упевнитись у правильності орієнтування на місце-
вості, потрібно користуватися не однією місцевою ознакою, 

а одночасно кількома. Потрібно зіставити отримані резуль-
тати і, якщо вони збіжаться, робити висновки про розташу-
вання сторін горизонту. 

 

Орієнтування — це вміння знаходити на міс-
цевості сторони горизонту. Орієнтуватися мож-
на за допомогою Сонця та місцевих ознак. 

 

 

1. Що називають орієнтуванням? 2. Як орієнтува-
тися за Сонцем? 3. За якими місцевими ознаками мо-
жна орієнтуватися на місцевості? 
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ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПАСА 

 

Чи завжди можна орієнтуватися за небесними 
тілами або місцевими ознаками? Обґрунтуйте свою 
думку. 

Легко, швидко і точно допоможе визначити сторони го-
ризонту на місцевості давній винахід людства — компас.  

Компас — це прилад для визначення сторін горизонту.  

Сучасний компас — це кругла коробочка. У закритому 
склом корпусі компаса розміщено намагнічену стрілку, яка 

вільно рухається на вістрі. На дні корпуса розташовано ци-
ферблат, на якому позначено сторони горизонту. Стрілку в 
неробочому стані гальмує спеціальний важіль.  

Головною частиною компаса є намагнічена стрілка. Кі-
нець стрілки, який часто зафарбований, указує на північ. 

 

1. Розгляньте будову компаса (мал. 49). 
2. Знайдіть корпус, північний і південний кі-
нці намагніченої стрілки, циферблат із поз-
наченими на ньому сторонами горизонту, ва-
жіль (гальмо). 

корпус

стрілка

важіль

циферблат

 
Мал. 49. Компас 
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Щоб правильно визначити сторони горизонту, потрібно 

вміти користуватися компасом. 

 

1. Покладіть компас на рівну поверхню. 
2. Відтягніть важіль, щоб звільнити стрілку. 
3. Коли стрілка перестане рухатися і заспоко-
їться, обережно поверніть компас так, щоб пі-
внічний кінець стрілки опинився навпроти лі-

тер Пн., а південний — навпроти літер Пд. То-

ді літери Зх. будуть вказувати на захід, а літе-

ри Сх. — на схід. 

Із компасом потрібно поводитись бережно, зберігати йо-
го подалі від металічних предметів, оберігати від ударів. 
Потрібно уникати роботи з компасом біля залізничних ко-
лій, ліній електропередач, тому що вони будуть впливати на 
покази магнітної стрілки. 

 

Легко, швидко і точно можна орієнтуватися 
на місцевості за допомогою компаса — приладу 
для визначення сторін горизонту. Потрібно зна-
ти правила користування компасом. 

 

 

1. Для чого призначений компас? 2. Яку будову 
має компас? 3. Як потрібно користуватися компасом? 
4. Яких застережень треба дотримуватися під час робо-
ти з компасом? 

 

 

Вважають, що компас був ви-
найдений в Китаї понад 2000 років 
тому. Перші компаси були доволі 
простими пристроями. На коркові 
закріплювали магнітну стрілку. 
Корок опускали в посудину з водою. Вільно руха-
ючись у воді, намагнічена стрілка орієнтувалася 

відносно сторін горизонту. 
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ЗОБРАЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА ПЛАНІ 

Невелику територію земної поверхні можна сфотогра-
фувати або намалювати. При цьому одержимо зображення 
місцевості, на якому предмети зображено такими, якими їх 
побачив фотограф (мал. 50) або художник (мал. 51).  

 
Мал. 50. Фотознімок місцевості 

 
Мал. 51. Малюнок місцевості (Г. Слободянок. «Українське село») 

 

Чи можна за малюнком чи фотознімком визна-
чити розміри предметів і відстані між ними, дові-
датися, як розташовані предмети відносно сторін 
горизонту? 

За малюнком чи фотознімком важко ознайомлюватися з 
місцевістю. Відстані між предметами та їх розміри можна ви-
значити лише приблизно. Неможливо визначити розміщення 
в просторі предметів відносно сторін горизонту. На фотознім-

ку чи малюнку не всі предмети можна побачити, деякі з них 
затулено іншими. Значно краще ознайомлюватися з територі-
єю за допомогою плану місцевості (мал. 52). 
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Мал. 52. План місцевості 

План місцевості — це креслення вигляду згори невели-

кої ділянки земної поверхні. 
Для зображення предметів на плані місцевості викорис-

товують умовні знаки (мал. 53). Кожний предмет має свій 
умовний знак. Завдяки умовним знакам на плані місцевості 
легко розпізнати об’єкти, дізнатися про їх розташування. 

Мішаний
ліс

Стежка Луки Міст

Плодовий
сад

Будівлі

ЗалізницяҐрунтова
дорога

Шосе

Озеро

Річка

Поле,
город

Мал. 53. Умовні знаки плану місцевості 

 

Що потрібно зробити, щоб на невеликому ар-
куші паперу розмістити план місцевості? 
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Щоб накреслити план місцевості, потрібно зменшити 

розміри предметів та відстані між ними. Щоб зменшити зо-
браження на плані, використовують масштаб.  

Масштаб — це число, яке показує, у скільки разів зме-

ншено (або збільшено) справжні розміри предметів і відста-
ні між ними.  

Масштаб записують внизу плану у вигляді лінійки з на-
писом. Наприклад, масштаб «1 см — 100 м» означає, що 
1 см на плані відповідає 100 м на місцевості. 

Масштаб може бути різним. Знаючи масштаб плану, 
можна обчислити розміри предметів та відстані між ними. 

Усі предмети на плані місцевості розміщено відповідно 
до сторін горизонту. Це дає змогу орієнтуватися на місцево-
сті та визначати розташування предметів. 

 

1. Які є чотири основні сторони горизонту? 
2. Як скорочено позначають сторони горизонту? 

Напрям Пн. — Пд. на плані вказує стрілка. Якщо вона 

відсутня, то вгорі на плані буде північ, унизу — південь, 
справа — схід, зліва — захід. 

 

План місцевості — це креслення вигляду згори 
невеликої ділянки земної поверхні. Для зображення 
предметів на плані місцевості використовують 
умовні знаки. Масштаб — це число, яке показує, у 
скільки разів зменшено (або збільшено) справжні 
розміри предметів і відстані між ними. 

 

 

1. Що таке план місцевості? 2. Порівняйте малюнок 
і план місцевості. 3. Що називають масштабом? 4. За 
допомогою чого зображають на плані місцевості предме-
ти? 5. Як визначити сторони горизонту на плані? 
6. Кому й для чого потрібні плани? 



 45 

ГЕОГРАФІЧНА КАРТА 

 
Що таке глобус? Що на ньому зображують? 

На плані місцевості можна зобразити невеликі терито-
рії. Усю земну поверхню зображують на глобусі — моделі 
Землі.  

 

1. Розгляньте глобус (мал. 54) та визнач-
те, якими кольорами позначено на ньому зе-
мну поверхню. 2. Що зображено на глобусі? 

Глобус складається з кулі, що обертаєть-
ся навколо осі. Земна вісь — це уявна лінія, 
навколо якої обертається Земля. Вона нахи-
лена, так само, як показує глобус. Земна 
вісь проходить через центр Землі та перети-
нає земну поверхню в точках, які називають 
полюсами.  

Зверху на глобусі позначено Північний 
полюс Землі, а знизу — Південний полюс. На однаковій від-
стані від полюсів проходить уявна лінія — екватор. Він ро-
зділяє Землю на дві півкулі. Від Північного полюса до еква-
тора — північна півкуля, а від Південного полюса до еква-
тора — південна півкуля. 

На глобусі проведено уявні лінії: паралелі та меридіани. 
Меридіани — це лінії, які з’єднують Північний і Південний 
полюси. Паралелі — це лінії, проведені по напрямку за-
хід — схід.  

На глобусі жовтим, коричневим і зеленим кольорами по-
значений суходіл, а синім і блакитним кольорами — водна 
поверхня. Користуватися глобусом не дуже зручно через йо-
го об’ємність. На глобусі земну поверхню зменшено в міль-
йони разів, тому за допомогою умовних знаків на ньому 
можна позначити лише найбільші об’єкти. На глобусі не-

 
Мал. 54. Глобус 
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можливо одночасно побачити всю його поверхню. Тому за-
мість глобуса для зображення великих ділянок земної пове-
рхні використовують географічну карту.  

 

Що вам відомо про карту? Що позначають на 
карті за допомогою умовних позначень? 

Географічна карта — це зменшене в багато разів зо-
браження земної поверхні на площині за допомогою умов-
них знаків. 

 

Що таке масштаб? Для чого його використо-
вують? 

На географічний карті, як і на плані, використовують 
масштаб. Відстані на карті зменшено. Проте, якщо на пла-
ні відстані зменшено в сотні разів, то на карті — у тисячі й 
навіть мільйони разів. 

Якщо уявно поділити глобус по меридіану на дві півкулі 
та зобразити їхню поверхню на аркуші паперу, то отримаємо 
карту півкуль: Західної та Східної. На карті півкуль, як і на 
глобусі, позначено Північний і Південний полюси, екватор, 
паралелі та меридіани. Меридіани на карті вказують напрям 
північ — південь, а паралелі — захід — схід. Угорі на карті — 
північ, унизу — південь, праворуч — схід, а ліворуч — захід. 

 

1. Розгляньте на карті півкуль Західну та 
Східну півкулі (див. форзац 1). 2. Визначте, 
якими кольорами позначено на карті земну 
поверхню. 3. Які умовні знаки використано 
на карті? Що вони означають? 4. Знайдіть на 
фізичній карті півкуль Північний та Півден-
ний полюси, екватор, північну та південну 
півкулі, паралелі й меридіани. 5. Порівняйте 
карту з глобусом. 
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На географічній карті умовними знаками позначають 

гори, рівнини, ріки, озера, океани, моря. Сушу та водойми 
на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами.  

Карти, на яких зображено природні об’єкти: гори, рів-

нини, океани, моря, озера, річки, називають фізичними. 

Залежно від величини зображуваної території та розмірів 
карти використовують різні масштаби. Що більша терито-
рія, яку зображують на карті, то менший масштаб. Тобто 
один сантиметр на карті відповідає великій відстані на міс-
цевості. Що менша територія, то більший масштаб. Тобто 
один сантиметр на карті відповідає невеликій відстані на мі-
сцевості. Наприклад, масштаб на фізичній карті півкуль 
1:115 000 000, або в 1 см — 1150 км. Це означає, що відста-
ні на карті зменшено в 115 мільйонів разів. Масштаб фізич-
ної карти України на форзаці 2 — 1:4 500 000, або в 1 см — 
45 км. Це означає, що відстані на цій карті зменшено в 
майже в 5 мільйонів разів. Отже, масштаб на фізичній карті 

півкуль менший, ніж на карті України. Від масштабу зале-
жить кількість зображених на карті об’єктів. 

 

На яких картах: з малим чи з великим масшта-
бом — можна зобразити більше об’єктів? Чому? 

Що більший масштаб, то більше об’єктів можна зобра-
зити на карті. Відстані на картах з дрібним масштабом на-
стільки зменшено, що на них можна зобразити лише дуже 
великі об’єкти. На картах з великим масштабом територію 
можна зобразити детальніше. 

 

Географічна карта — це зменшене в багато 
разів зображення на площині за допомогою умов-
них знаків земної поверхні. На географічний кар-
ті використовують масштаб. 
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1. Що таке географічна карта? 2. Як на картах по-
значають поверхню Землі? 3. Що таке паралелі й ме-
ридіани? 4. Як визначити сторони горизонту на карті? 
5. Який масштаб використовують на картах? 6. На 
якій з карт: півкуль чи України — зображено більше 
об’єктів? Чому? 7. Порівняйте план місцевості й геог-
рафічну карту.  

Практична робота 

Читання плану і карти з використанням 
умовних позначень і масштабу 

Обладнання: план місцевості, умовні знаки до плану мі-
сцевості, фізичні карти півкуль та України, лінійка. 

Хід роботи 
Завдання 1. Визначте масштаб плану (див. мал. 52).  
Завдання 2. Розгляньте умовні знаки до плану місцевості 

(див. мал. 53) та знайдіть на плані місцевості мішаний ліс, 
річки, шосе, луки, плодовий сад, озеро, стежку, будівлі. 

Завдання 3. За умовними знаками визначте на плані мі-
сцевості, що розміщена з північної, південної, західної та 
східної сторін. 

Завдання 4. Прочитайте по-різному масштаб фізичної 
карти півкуль (див. форзац 1) та фізичної карти України 
(див. форзац 2).  

Завдання 5. Розгляньте умовні знаки до фізичної карти 
півкуль (див. форзац 1) та знайдіть на карті гори, рівнини, 
річки, моря, озера. 

Завдання 6. Розгляньте умовні знаки до фізичної карти 
України (див. форзац 2) та знайдіть на карті Київ, інші ве-
ликі міста, річки, моря, гори й рівнини. 

Завдання 7. Знайдіть на карті України обласний центр 
вашого рідного краю та визначте, у якому напрямі від Киє-
ва він розташований. 
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ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 

РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ. 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, ЇЇ ЗМІНА 

 

Які умови потрібні для існування живих орга-
нізмів? Що отримує людина від природи? 

Зараз в усіх куточках Землі живуть люди. Проте засе-
лялися території неодночасно. На думку вчених, перші лю-
ди з’явилися на Землі в Африці. Там вони освоювали тери-
торії, придатні для життя. Лише через деякий час люди по-
чали заселяти інші частини Землі. 

 

Від чого залежав вибір давніми людьми місця 
проживання? 

Вибір місць проживання був пов’язаний із природою. 
Люди селилися там, де було тепло, на рівнинах, поблизу во-
дойм — там, де можна було збудувати житло та здобути їжу. 

З часом кількість людей збільшувалася. Їм не вистачало 
місця та їжі. У пошуках нових місць проживання люди пе-
реселялися на нові території. З Африки вони почали селити-
ся спочатку в Євразії, а вже потім — в Австралії. Значно піз-
ніше було заселено Північну та Південну Америки. Лише в 
Антарктиді люди живуть тимчасово. Серед вічного снігу і 

льоду на наукових станціях там працюють вчені, які приїж-
джають почергово, щоб проводити дослідження. 

Населення Землі розподілено нерівномірно. Найбільше 
населення на даний час проживає в Євразії. На другому мі-
сці за кількістю населення перебуває Африка, на третьо-
му — Північна Америка, на четвертому — Південна Амери-
ка. Найменше людей проживає в Австралії.  

Серед країн найбільше людей проживає в Китаї та Індії. 
Кількість населення там перевищує 1 мільярд осіб. 
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На запитання про те, як і коли люди розселилися на Зе-

млі, допомагають дати відповідь археологи — учені, які за-
ймаються розкопками давніх поселень людей. 

Кількість людей на Землі постійно зростає. У далекому 
минулому кількість населення зростала повільно. Людина 
дуже залежала від природи, їй важко було долати голод та 
хвороби. Швидкий приріст населення розпочався лише 
200 років тому, коли залежність людини від природи стала 
меншою, а тривалість життя — більшою. Цьому сприяв ро-
звиток промисловості, сільського господарства, медицини. 

Зростання кількості населення Землі 

Рік Кількість людей, мільярди осіб 
1820 1 

1927 2 

1959 3 

1974 4 

1987 5 

2000 6 

Зараз на Землі проживає понад 7 мільярдів людей. 

 
На думку вчених, перші люди з’явилися на 

Землі в Африці, звідки розселилися на інші тери-
торії. Кількість людей на Землі постійно зрос-
тає. Зараз на нашій планеті проживає понад 
7 мільярдів людей. 

 

 

1. Де з’явилися перші люди? 2. У зв’язку з чим і в 
якій послідовності відбулося заселення людьми Землі? 
3. Як розподілено населення на Землі? 4. Як зростала 
кількість населення на Землі в давнину? Чому? 5. Як 
зростала кількість населення останні 200 років? Чому? 
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ОКЕАНИ І МАТЕРИКИ  
НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ 

 

Що таке карта? Якими бувають карти? Як поз-
начають на карті земну поверхню? 

На фізичній карті півкуль зображено всю земну поверх-
ню: сушу — це материки, та водну поверхню — це океани.  

Материки — це великі ділянки суші, з усіх сторін ото-

чені водою.  

На Землі є шість материків: Євразія, Африка, Північ-
на Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида. 

 

1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті 
півкуль (див. форзац 1) материки. 2. Визнач-
те, у яких півкулях Землі вони розташовані. 
3. Розкажіть про поверхню материків, скори-
ставшись умовними знаками. 

 

 
Чим відрізняються між собою материки? 

Материки відрізняються між собою розмірами, формами 
земної поверхні, природними умовами. 

Найбільший материк — Євразія. Він складається з двох 
частин світу: Європи та Азії. Умовна межа між Європою та 
Азією проходить по Уральських горах. 

Другим за площею материком є Африка, третім — Пів-
нічна Америка, далі Південна Америка та Антарктида. 
Найменший материк на Землі — Австралія.  

На Землі є значно менші за материки ділянки суходолу, 

з усіх сторін оточені водою, — це острови.  

Найбільший острів на Землі — Гренландія, він розташо-
ваний на півночі західної півкулі. 
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Що таке Світовий океан? З яких частин він 
складається? Якою є вода в океані? 

Світовий океан — це водна поверхня Землі, яка омиває 

всі материки та острови. Світовий океан розділено матери-

ками на частини, які називають океанами. 

На Землі є чотири океани: Тихий, Атлантичний, Ін-
дійський та Північний Льодовитий. 

У місцях, де океан вдається в сушу, утворюються моря. 

Море — це частина океану, яка має з ним зв’язок (мал. 55). 

 
Мал. 55. Море 

 

1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті 
півкуль (форзац 1) океани. 2. Визначте, у 
яких півкулях Землі вони розташовані. 
3. Які материки омиває кожен океан? 

 

 
Чим відрізняються між собою океани? 

Океани відрізняються між собою розмірами, глибиною, 
природними умовами.  
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Найбільший і найглибший — Тихий океан. Атлантичний 

океан — менший і не такий глибокий, як Тихий. Індійський 
океан — ще менший. Північний Льодовитий океан — най-
менший за розмірами та найменш глибокий з усіх океанів.  

 

На Землі є шість материків: Євразія, Африка, 
Північна Америка, Південна Америка, Австралія 
й Антарктида. Материки омивають чотири 
океани: Тихий, Атлантичний, Індійський та Пі-
внічний Льодовитий. 

 

 

1. Що зображено на карті півкуль? 2. Що таке ма-
терик? Скільки материків є на Землі? Назвіть їх і по-
кажіть на карті півкуль. 3. Який материк складається 
з двох частин світу? Назвіть їх і покажіть межу між 
ними. 4. Скільки океанів є на Землі? Назвіть їх і по-
кажіть на карті півкуль. 

Практична робота 

Нанесення на контурну карту півкуль 
назв материків та океанів 

Обладнання: контурна карта півкуль, фізична карта пів-

куль. 
Хід роботи 

Завдання 1. Скориставшись фізичною картою півкуль 

(див. форзац 2), підпишіть на контурній карті півкуль назви 

материків (написи материків роблять друкованими літе-
рами в центральній частині материка). 

Завдання 2. Скориставшись фізичною картою півкуль, 

підпишіть на контурній карті півкуль назви океанів (напи-
си океанів роблять друкованими літерами в центральній 
частині океану). 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ТИХОГО ОКЕАНУ 

 
Що ви знаєте про Тихий океан?  

Тихий океан — найбільша частина Світового океану. 

Окремі його ділянки між островами та виступами суходо-
лу — це моря, які мають свої назви (Японське, Чорне, Бе-
рингове). 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль 
(форзац 1) Тихий океан. 2. Визначте, по яку 
сторону від екватора та в яких півкулях він 
розташований. 3. Які материки він омиває? 

Більша частина Тихого океану розташована в Західній 

півкулі обабіч екватора. Тихий океан омиває береги Північ-
ної та Південної Америки, Євразії, Австралії та Антарктиди.  

Тихий океан — це найглибша частина Світового океану. 
Його середня глибина становить 4300 м, а найбільша — 
11022 м.  

Над Тихим океаном 
часто утворюються урага-
ни — сильні штормові віт-
ри, які супроводжуються 
сильними зливами й вели-
чезними хвилями на пове-
рхні води. Урагани завда-
ють великої шкоди та руй-

нувань прибережним районам та островам (мал. 56). 

 

Чи підходить назва океану, який назвали Ти-
хим? Яку назву ви дали б цьому океану? 

Перша назва Тихого океану була «Великий». Проте в 
1520 році впродовж трьохмісячного плавання водами Тихого 

 
Мал. 56. Ураган 
у Тихому океані 
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океану кораблі мореплавця Фернана Магеллана не потрапили 

ні в один шторм. Тому Магеллан і назвав океан «Тихим». 

 

Як змінюється температура поверхневих вод у 
Тихому океані? Чому? 

Температура поверхневих вод Тихого океану, які нагрі-
ваються сонячними променями, змінюється від +27 °C поб-

лизу екватора до 0 °C і нижче біля полюсів. На великій гли-

бині, куди не потрапляють сонячні промені, температура 
води становить приблизно +2 °C. 

Узимку північні окраїни Тихого океану вкриваються 
льодом. Біля узбережжя Антарктиди температура опуска-
ється нижче 0 °C і тримається на такому рівні впродовж 

усього року, тому морський лід там не тане.  

 

Чи багатий та різноманітний рослинний і тва-
ринний світ Тихого океану? 

Рослинний і тваринний світ Тихого океану надзвичайно 
різноманітний. Температура води в цьому океані коливаєть-
ся від теплої до холодної, тому тут є умови для життя різ-
номанітних живих організмів. 

Рослинний світ Тихого океану 
представлений водоростями, які 
ростуть у прибережних водах. Во-

дорість ламінарію, яку ще назива-
ють «морською капустою», ужива-
ють у їжу та використовують для 
виробництва ліків (мал. 57). 

У Тихому океані живе багато 
видів риб, звірів та представників інших груп тварин. Узбе-
режжя океану заселене птахами. 

 

Мал. 57. Ламінарія 
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Розгляньте риб, які живуть у Тихому 
океані, прочитайте їхні назви (мал. 58). 

 

   

Китова акула Тріска Тунець 

Мал. 58. Риби Тихого океану 
 

 

Розгляньте звірів, які живуть у Тихому оке-
ані, прочитайте їхні назви (мал. 59). 2. Назвіть 
пристосування звірів до життя у воді. 

 

   

Калан Морський котик Синій кит 

Мал. 59. Звірі Тихого океану 
 

 

Тихий океан — найбільша і найглибша час-
тина Світового океану. Більша частина його роз-
ташована в Західній півкулі обабіч екватора. Ро-
слинний і тваринний світ Тихого океану дуже 
різноманітний. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль Тихий океан 
і розкажіть, де він розташований. 2. Які материки 
омиває Тихий океан? 3. Які природні умови в Тихому 
океані? 4. Які рослини і тварини там є? 5. Знайдіть ін-
формацію і підготуйте повідомлення про тварину, яка 
живе в Тихому океані. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ 
АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ 

 
Що ви знаєте про Атлантичний океан? 

Атлантичний океан — друга за величиною, після Ти-

хого, частина Світового океану. Його назва походить від на-
зви міфічної країни Атлантиди. 

 

1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті 
півкуль (форзац 1) Атлантичний океан. 2. Ви-
значте, по яку сторону від екватора та в яких 
півкулях він розташований. 3. Назвіть мате-
рики, які він омиває. 

Більша частина Атлантичного океану розташована в За-
хідній півкулі. Він простягнувся до полюсів по обидві сторо-
ни від екватора. Атлантичний океан омиває береги Північної 
та Південної Америки, Євразії, Африки та Антарктиди. Ат-
лантичний океан глибокий, хоча дещо поступається Тихому 
океану. Його середня глибина майже 3600 м, а найбільша — 
8742 м.  

 

Як змінюється температура поверхневих вод в 
Атлантичному океані, які нагріваються сонячними 
променями? 

Оскільки Атлантичний океан, так само, як і Тихий, 
простягається по обидві сторони від екватора до полюсів, то 
температура поверхневих вод змінюється від +27 °C поблизу 

екватора до 0 °C і нижче біля полюсів.  

Над Атлантичним океаном часто вирують урагани. 

 

Чи багатий та різноманітний рослинний і тва-
ринний світ Атлантичного океану? 
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Рослинний і тваринний світ Атлантичного океану над-

звичайно різноманітний. Температура води в ньому неодна-
кова, тому тут є умови для життя різноманітних організмів. 

Рослинний світ Атлантичного океану представлений рі-
зноманітними водоростями.  

Водорості, які живуть на великих глибинах (до 200 м), 
мають темно-червоне забарвлення (мал. 60). 

Серед тварин Атлантично-
го океану є види, які живуть 
лише на півночі в холодних та 
помірних водах і зовсім не во-
дяться в теплих водах поблизу 
екватора. Це передусім великі 
морські звірі: кити, тюлені, 
морські котики та такі риби, 
як оселедець, тріска, камбала, 
палтус, морський окунь.  

Біля берегів Антарктиди живуть птахи: пінгвіни, альба-
троси, фрегати. 

 

Розгляньте тварин, які живуть у теплих 
водах Атлантичного океану, прочитайте їхні 
назви (мал. 61). 

 

   

Морський їжак Зелена черепаха Летюча риба 

Мал. 61. Тварини теплих вод Атлантичного океану 

 
Мал. 60. 

Червоні водорості 
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У теплих водах Атлантичного 
океану живуть також медузи, кра-
би, лангусти, креветки, акули, ту-
нець, дельфіни, риби-папуги, ка-
льмари, восьминоги.  

У прибережних водах атланти-
чного узбережжя Африки водить-
ся великий водний звір — ламан-
тин африканський. Живиться він 
різноманітною водною рослинніс-
тю, за що отримав назву «морська корова» (мал. 62). 

 

Атлантичний океан — другий за величиною 
та глибиною океан планети. Майже весь він ро-
зташований у Західній півкулі по обидві сторони 
від екватора. В Атлантичному океані різнома-
нітний рослинний і тваринний світ. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль Атлантич-
ний океан і розкажіть, де він розташований. 2. Назвіть 
материки, які він омиває. 3. Які природні умови в Ат-
лантичному океані? 4. Які рослини ростуть в Атланти-
чному океані? 5. Які тварини живуть у холодних і по-
мірних водах Атлантичного океану? 6. Які тварини 
живуть у теплих водах Атлантичного океану? 
7. Знайдіть інформацію і підготуйте повідомлення про 
тварину, яка живе в Атлантичному океані. 

 

 

Біля берегів Північної Аме-
рики в Атлантичному океані є 
Саргасове море, яке не має бере-
гів. Море нагадує «величезну 
луку» посеред океану. Тут су-
цільні зарості утворюють саргасові водорості, які 
ще називають «морським виноградом» через наяв-
ність повітряних бульбашок. 

 
Мал. 62. Ламантин  

африканський 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ 

 
Що ви знаєте про Індійський океан? 

Індійський океан — третій за площею океан Землі. Саме 

в Індійському океані люди почали здійснювати свої перші 
морські подорожі. Назва океану походить від Індії — краї-

ни, яка ще в давнину славилася своїми багатствами й береги 
якої він омиває.  

 

1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті 
півкуль (форзац 1) Індійський океан. 2. Виз-
начте, по який бік від екватора та в якій пів-
кулі він розташований. 3. Назвіть материки, 
які він омиває. 

Індійський океан повністю розташований у Східній пів-
кулі. Більша його частина міститься в Південній півкулі. 
Індійський океан омиває береги Австралії, Євразії, Африки 
та Антарктиди. 

Глибина Індійського океану в середньому становить по-
над 3900 м, а найбільша — 7729 м.  

 

Як змінюється температура поверхневих вод в 
Індійському океані? 

Температура поверхневих вод в Індійському океані змі-
нюється від +28 °C поблизу екватора до 0 °C біля берегів 

Антарктиди. Узимку біля узбережжя Антарктиди Індій-
ський океан замерзає. 

Над Індійським океаном, як і над Тихим та Атлантич-
ним, вирують урагани, які приносять штормову погоду.  

 

Чи багатий та різноманітний рослинний і тва-
ринний світ Індійського океану? 
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Теплі води Індійського океану є середовищем для існу-

вання різноманітних рослин і тварин. Рослинний і тварин-
ний світ Індійського океану має багато спільного з Тихим і 
Атлантичним океанами. Водорості облямовують береги ма-
териків і островів, утворюючи підводні луки. Серед сотень 
видів риб поширені сардинела, скумбрія, ставрида, нототе-
нія, окунь, тунець. У відкритому океані живуть різні види 
акул і летючі риби.  

Особливо багате життя вирує в прибережних районах і 
на мілководді поблизу коралових рифів. Там живуть кара-
катиці й кальмари, лангусти й креветки, морські зірки та 
морські їжаки.  

Є гігантські морські че-
репахи та дельфіни. У холо-
дніших водах поблизу Ан-

тарктиди водиться багато 
китів і тюленів. 

В Індійському океані 
живуть дуже отруйні хижі 
морські змії, які живляться 
рибою (мал. 63). Вони добре 
плавають і пірнають. Мор-
ські змії можуть пірнати на 
глибину до 200 м і перебувати під водою майже 2 години. 

У теплих водах уздовж узбережжя Африки та Євразії, у 
місцях, захищених від хвиль, простягаються мангрові ліси. 

Тут ростуть рослини, корені яких занурені в засолений 
намул. У них виростають дихальні корені, які стирчать над 
водою. За їх допомогою рослини вбирають повітря, необхід-

не для дихання (мал. 64). 

 
Мал. 63. Морська змія 
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У мангрових заростях сприятливе середовище для жит-

тя тварин, багато з яких мають промислове значення: уст-
риці, краби, креветки.  

Мулистий стрибун — невелика риба, яка може пересува-
тися за допомогою передніх плавців по намулу і підійматися 
на коріння мангрових дерев. Ця риба може стрибати, відшто-
вхуючись хвостом (мал. 65). 

  

Мал. 64. Мангрові зарості Мал. 65. Мулистий стрибун 
 

 

Індійський океан — третій за площею океан 
планети. Він розташований у Східній півкулі. 
Більша його частина міститься в Південній пів-
кулі. Теплі води Індійського океану є середовищем 
для існування різноманітних рослин і тварин. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль Індійський 
океан і розкажіть, де він розташований. 2. Назвіть 
материки, які омиває Індійський океан. 3. Які приро-
дні умови в Індійському океані? 4. Які рослини є в 
Індійському океані? 5. Які тварини живуть в Індійсь-
кому океані? 6. Знайдіть інформацію та підготуйте 
повідомлення про тварину, яка живе в Індійському 
океані. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ 
ПІВНІЧНОГО ЛЬОДОВИТОГО ОКЕАНУ 

 
Що вам відомо про Північний Льодовитий океан? 

Північний Льодовитий океан — це найменша і найміл-

кіша частина Світового океану. 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль 
(див. форзац 1) Північний Льодовитий океан. 
2. Визначте, по який бік від екватора і в яких 
півкулях він розташований. 3. Які материки 
він омиває? 

Північний Льодовитий океан розташований у Східній та 

Західній півкулях. Він повністю міститься в Північній пів-
кулі. Північний Льодовитий океан омиває береги Північної 
Америки та Євразії.  

Назва океану походить від того, що він розташований 
навколо Північного полюса та вкритий кригою.  

Північний Льодовитий океан — це найменш глибока ча-
стина Світового океану. Його середня глибина понад 1200 м, 
а найбільша — 5527 м.  

Північний Льодовитий океан — найхолодніший з усіх 
океанів. На приполярну територію сонячні промені падають 
косо й мало нагрівають земну поверхню. Температура води 
в океані впродовж року становить близько –2 °C. Північний 

Льодовитий океан упродовж усього року вкритий кригою.  
Потужний крижаний покрив завтовшки до 5 м, не всти-

гає розтанути впродовж короткого й холодного літа. Лише 
вздовж узбережжя материків улітку утворюється вузька 
смуга води, вільна від льоду (мал. 66). 
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Мал. 66. Північній Льодовитий океан 

 

Чи багатий та різноманітний рослинний і тва-
ринний світ Північного Льодовитого океану? 

Рослинний і тваринний світ Північного Льодовитого 
океану бідний через суворі погодні умови. 

З рослин тут ростуть в основному водорості. 
У Північному Льодовитому океані живуть такі промис-

лові риби, як оселедець, тріска, морський окунь, палтус, 
лосось, навага. Рибою живляться звірі, які живуть у воді та 
на узбережжях. 

 

Розгляньте звірів, які живуть у Північному 
Льодовитому. Прочитайте їхні назви (мал. 67). 

 

   

Білий ведмідь Морж Дельфін білуха 

Мал. 67. Звірі Північного Льодовитого океану 
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На крутих скелястих берегах улітку гніздяться птахи. 

Чайки, гаги, кайри, топірці, чистики, білі гуси утворюють 
масові гніздування — так звані пташині базари. 

 

Північний Льодовитий океан — найменший 
океан планети. Він розташований у Східній та 
Західній півкулях і в Північній півкулі. Рослин-
ний і тваринний світ Північного Льодовитого 
океану бідний через суворі погодні умови. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль Північний 
Льодовитий океан і розкажіть, де він розташований. 
Назвіть материки, які він омиває. 2. Які природні умо-
ви в Північному Льодовитому океані? Чому вони відрі-
зняються від інших океанів? 3. Які рослини є в Півні-
чному Льодовитому океані, які тварини там живуть? 
4. Знайдіть інформацію і підготуйте повідомлення про 
тварину, яка живе в Північному Льодовитому океані. 

 

 

Біля узбережжя Пів-
нічного Льодовитого оке-
ану під впливом вітру і 
течій вільно плавають ве-
ликі крижини завтовшки 
до 3 м. Білі ведмеді ви-
користовують їх як засіб 
для пересування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ЄВРАЗІЇ 

 

Які материки є на Землі? Що вам відомо про 
материк Євразію? 

Євразія — найбільший з усіх материків на Землі. 
Материк Євразія складається з двох частин світу: Євро-

пи та Азії. Звідси й походить назва материка. 

 

1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті 
півкуль (форзац 1) Євразію, її частини та 
умовну межу між ними. 2. Визначте, по яку 
сторону від екватора та в яких півкулях роз-
ташовано материк. 3. Назвіть океани, які 
омивають береги Євразії. 

Більша частина материка Євразія розташована в Схід-
ній півкулі. Він майже повністю простягається в Північній 
півкулі. Береги Євразії омивають води всіх океанів. 

 

Визначте на фізичній карті півкуль (див. 
форзац 1), які форми земної поверхні є на те-
риторії Євразії. 

Форми земної поверхні Євразії різноманітні. Тут є гори й 
рівнини. У Євразії розташовано найвищі гори на Землі — Гі-
малаї. Їх найвища вершина — гора Джомолунгма (Еверест) 
заввишки 8850 м (мал. 68). 

 
Мал. 68. Гора Джомолунгма 
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Визначте на фізичній карті півкуль (див. 

форзац 1), у яких теплових смугах розташо-
вана Євразія. 

Територія Євразії розташована в усіх теплових сму-
гах Землі: жаркій, помірній і холодній. 

 

Як змінюється нагрівання земної поверхні со-
нячними променями від полюсів до екватора? 

У холодній смузі зима довга й дуже холодна. Температу-
ра повітря взимку сягає –40 °C. Температура повітря в літній 

період не перевищує 0°. У помірній смузі відбувається зміна 

пір року. Узимку температура повітря дорівнює від 0 °C до 

+6 °C, а влітку — від +10 °C до +18 °C. 
Найвищі температури спостерігаються в жаркій смузі. 

Температура повітря впродовж усього року не опускається 
нижче від +20 °C.  

Кількість опадів на території Євразії розподілено нерів-
номірно. Найбільше опадів випадає на узбережжях.  

 

Які території Євразії вирізняються великою кі-
лькістю водойм, а які — малою? Чому? 

У місцях, де випадає велика кількість опадів, територі-
єю Євразії протікає багато річок. Річки Євразії беруть поча-
ток здебільшого в горах і впадають в океани. Тут протіка-
ють великі річки нашої планети — Янцзи, Об, Єнісей, Ху-
анхе, Лена, Амур, Волга, Інд. 

Назва річки Хуанхе в перекладі з китайської мови озна-
чає «Жовта річка». Річка протікає через пухку гірську по-
роду жовтого кольору, яку розмиває і переносить. Це й на-
дає річці жовтого кольору (мал. 69). 

У Євразії є велика кількість озер. Найбільшими озерами 
є Каспійське море, Аральське море, Байкал, Балхаш.  
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Каспійське море — най-

більше за площею озеро на 
Землі, яке за великі розмі-
ри та солону воду назива-
ють морем. 

Усі великі річки та озера 
Євразії людина використо-
вує для судноплавства та 
рибальства. На річках побу-
довано гідроелектростанції. 
Воду використовують для 
зрошення полів.  

У Євразії є всі види корисних копалин, які використовує 
людина: паливні, рудні й нерудні. Тут розташовано родови-
ща нафти й природного газу, кам’яного вугілля, залізної ру-

ди, кам’яної солі. 

 

Євразія — найбільший з усіх материків. Бі-
льшу його частину розташовано в Східній півку-
лі, він майже повністю простягається в Північ-
ній півкулі. На території материка є високі гори 
й великі рівнини, великі річки й глибокі озера. Єв-
разія розташована в усіх теплових смугах. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль Євразію і 
розкажіть, де вона розташована. Які океани її омива-
ють? 2. Які форми земної поверхні є в Євразії? 3. У 
яких теплових смугах розташована Євразія? 4. Як змі-
нюється температура в різних смугах на території Єв-
разії? 5. Як змінюється кількість опадів у Євразії? 
6. Які великі водойми є в Євразії? 7. Які корисні копа-
лини є на території Євразії? 

 

 
Мал. 69. Річка Хуанхе 
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РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ЄВРАЗІЇ 

 
Як теплові смуги впливають на природу? 

Євразія — великий метрик. Він розташований в усіх те-

плових смугах Землі. 

Холодна смуга Євразії простяглася на півночі вздовж 

узбережжя Північного Льодовитого океану. 
Через суворі природні умови на півночі Євразії дуже бід-

ний рослинний і тваринний світ. Тут ростуть мохи і лишай-
ники. Лише зрідка трапляються карликова береза, полярна 
верба, кущики брусниці, чорниці, морошки, журавлини. 

 

Розгляньте тварин, які живуть у холод-
ній смузі, прочитайте їхні назви (мал. 70). 

 

   
Північний олень Полярна сова Песець 

Мал. 70. Тварини холодної смуги Євразії 

У холодній смузі Євразії живуть також білі ведмеді, тю-
лені, полярні вовки, лемінги, полярні куріпки.  

У помірній смузі Євразії є ліси, степи і пустелі.  
Ліси розташовані на півночі помірної смуги Євразії. У 

лісах ростуть хвойні та листяні дерева: ялина, модрина, со-
сна, дуб, граб, бук, клен, липа.  

Тваринний світ лісів багатий і різноманітний. Тут твари-
ни можуть знайти собі їжу, місце для спорудження житла та 
сховок від ворогів. 
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Розгляньте тварин, які живуть у лісах 
Євразії, прочитайте їхні назви (мал. 71). 

 

   
Горностай Тетерук Благородний олень 

Мал. 71. Тварини лісів помірної смуги Євразії 
У лісах живуть також лось, білка, заєць, рись, вовк, ли-

сиця, куниця, зубр, бурий ведмідь, дикий кабан, глухар, 
куріпка, сова, дятел. 

Південніше лісів розташовані степи та пустелі. У степах 
Євразії літо жарке, а зима — холодна. Опадів випадає мало. 
Тут ростуть ковила, типчак, полин, живуть гризуни — ми-
ші, ховрахи, байбаки, хом’яки та хижі птахи. 

У пустелі випадає дуже мало опадів, а влітку стоїть си-
льна спека. Тут ростуть рослини, які добре пристосувалися 
до виживання в умовах нестачі вологи. 

 

Розгляньте рослини, які ростуть у пусте-
лі, прочитайте їхні назви (мал. 72). 

 

   
Саксаул Верблюжа колючка Піщана осока 

Мал. 72. Рослини пустелі 



 71 

У пустелі живуть тварини, які можуть долати значні ві-

дстані в пошуках їжі та води. Тут водиться багато різнома-
нітних ящірок і змій, серед яких є отруйні. 

 

Розгляньте тварин, які живуть у пустелі 

Євразії, прочитайте їхні назви (мал. 73). 
 

   
Верблюд Джейран Кобра 

Мал. 73. Тварини пустелі 

У жаркій смузі Євразії розташовано тропічні ліси. Тут 

суцільні зарості утворюють вічнозелені дерева, ліани й ор-
хідеї. У тропічних лісах живе багато звірів, комах, птахів 
та змій. 

 

Розташування Євразії в усіх теплових смугах 
Землі зумовило існування на материку різнома-
нітного рослинного і тваринного світу. 

 

 

1. Чому рослинний і тваринний світ Євразії дуже 
різноманітний? 2. Яким є рослинний і тваринний світ 
холодної смуги? 3. Які ліси є на території Євразії? Які 
рослини і тварини там трапляються? 4. Які рослини і 
тварини є в степах і пустелях Євразії? Як вони присто-
сувалися до виживання в умовах нестачі води? 
5. Опишіть рослинний і тваринний світ тропічних лі-
сів. 6. Знайдіть інформацію та підготуйте повідомлен-
ня про рослину чи тварину, поширену в Євразії. 
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НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ ЄВРАЗІЇ. 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ 

 

Де розташована Євразія? З яких частин вона 
складається? На якому материку найбільше насе-
лення?  

Євразія — найбільший за площею і найбільш заселений 

материк на планеті. На ньому проживає більше половини 
населення Землі. На материку розташовано 93 країни світу, 
які відрізняються площею, кількістю населення, господар-
ською діяльністю людей.  

Найбільшою за площею країною Євразії є Росія. Столи-
ця Росії — Москва. У європейській частині Євразії найбі-

льшою за площею країною є Україна, а в азіатській — Ки-
тай. Столиця Китаю — Пекін (мал. 74).  

 
Мал. 74. Столиця Китаю — місто Пекін 

Другою за розмірами та кількістю населення в азіатсь-

кій частині Євразії є Індія, столиця якої — місто Нью-Делі.  
У Європі країною з найбільшою кількістю населення є 

Німеччина, столиця якої — місто Берлін. Другою за розмі-

рами та кількістю населення є Франція. Столиця Франції — 

місто Париж. 
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Господарська діяльність людини залежить від природ-

них умов, які існують на території, де вона живе. На госпо-
дарську діяльність людини впливають погодні умови, наяв-
ність корисних копалин, водойм, ґрунтів, лісів. Людина 
змушена пристосовуватися до природних умов і врахувати 
їх під час ведення господарської діяльності.  

 

Які природні умови на материку Євразія? Які 
природні багатства є в Євразії? 

Природні умови на материку Євразія надзвичайно різ-

номанітні. Тому тут займаються різними видами господар-
ської діяльності. Виплавляють метали, з яких будують 
станки, автомобілі, трактори, комбайни, літаки, кораблі. 
На фабриках і заводах виробляють пластмаси, мінеральні 
добрива, тканини, комп’ютери, побутову техніку, ліки, 
шиють одяг і взуття.  

  

Мал. 75. Автомобілебудівний 
завод у Німеччині 

Мал. 76. Ткацька фабрика 
в Китаї 

На рівнинах Євразії, вкритих родючими ґрунтами, люди 

займаються сільським господарством. Тут вирощують пше-
ницю, ячмінь, жито, овес, рис, соняшник, цукровий буряк, 
картоплю, овочі, фрукти. Населення займається розведен-
ням свиней, корів, овець, свійських птахів.  
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Продукцію сільського господарства переробляють на 

молокозаводах, м’ясокомбінатах, кондитерських фабриках, 
цукрових заводах, хлібопекарських підприємствах.  

Природа Євразії зазнала значних змін у результаті гос-
подарської діяльності людини. Позначився негативний 
вплив людини на природу: відбулося зниження родючості 
ґрунтів, обміління річок, зменшення зайнятих лісами 
площ, забруднення довкілля, зменшення кількості видів 

рослин і тварин. 
З метою збереження при-

роди в Євразії створено чи-
мало природоохоронних те-
риторій.  

У національному парку 
«Біловезька пуща» в Білору-

сі під охороною перебувають 
незаймані ліси, у яких жи-
вуть зубри (мал. 77). 

 

Євразія — найбільш заселений материк на 
планеті. На ньому, у 93 країнах, проживає більше 
половини населення Землі. Завдяки різноманіт-
ним природним багатствам у Євразії добре розви-
нуто промисловість та сільське господарство. 

 

 

1. Які великі держави розташовані в Євразії? На-
звіть їхні столиці. 2. Які природні багатства є в Євра-
зії? 3. Які промислові підприємства є в Євразії? Що на 
них виробляють? 4.  Які культурні рослини вирощу-
ють та яких свійських тварин розводять у Євразії? 
5. Як господарська діяльність людини вплинула на 
природу Євразії? 6. Яких заходів уживають з метою 
охорони природи Євразії? 

 
Мал. 77. Зубри 

в Біловезькій пущі 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ АФРИКИ 

 
Що вам відомо про материк Африку? 

Африка — другий за площею материк планети. Назва 
материка в перекладі з латинської мови означає «той, що не 
знає холоду». 

 
Чому материк отримав таку назву? 

Африка — це край, де завжди тепло і не буває зими. 
Звідси й походить назва материка. 

 

1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті 
півкуль (форзац 1) Африку. 2. Визначте, по 
який бік від екватора та в яких півкулях роз-
ташований материк. 3. Назвіть океани, які 
омивають береги Африки.  

Африка розташована в Східній півкулі. Материк майже 
навпіл поділений екватором і розміщений в Північній і Пів-
денній півкулях. Береги Африки омивають води Атлантич-
ного та Індійського океанів. 

 

Визначте на карті півкуль (див. фор-
зац 1), які форми земної поверхні є в Африці. 

Територія Африки зага-
лом рівнинна. Гори розта-
шовані на узбережжях морів 
і океанів. Найвища гора Аф-
рики — вулкан Кіліманджа-
ро. Його висота 5895 м над 
рівнем моря (мал. 78). 

Територія Африки май-
же повністю розташована в 

жаркій смузі. 

 
Мал. 78. 

Вулкан Кіліманджаро 
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Упродовж року Сонце стоїть високо на небосхилі. Соня-

чні промені падають на земну поверхню прямовисно, силь-
но її нагріваючи. На півночі Африки відзначено найвищу 
температуру влітку — +58 °C.  

Температура повітря впродовж року становить 
+25…+30 °C. Зими немає. Зимовий період відрізняється від 

літнього кількістю опадів. 
Опади на території Африки розподілені нерівномірно. 

Найбільше опадів випадає в районі екватора і на узбереж-
жях океанів. Найменше опадів випадає на півночі. Саме там 
розташована найбільша пустеля Африки — Сахара. 

На території Африки річки та озера поширені нерівно-
мірно. 

 

Які території Африки вирізняються великою 
кількістю водойм, а які — малою? Чому? 

У районі екватора, де випадає велика кількість опадів, 
беруть початок великі річки Африки — Ніл, Конго, Замбезі, 
Нігер, які впадають в Атлантичний та Індійський океани. 
Ніл — одна з найдовших річок на Землі. Вона утворюється 
від злиття двох річок — Білого і Голубого Нілу (мал. 79).  

В Африці розташовані 
великі озера — Вікторія, 
Ньяса, Танганьїка, Чад. 
Вікторія — найбільше прі-
сноводне озеро Африки.  

Вода в Африці дуже ці-
ниться, особливо там, де її 
не вистачає. Усі великі річ-
ки та озера Африки люди 
використовують для водо-
постачання, судноплавства 

 
Мал. 79. Місце злиття 
Білого та Голубого Нілу 
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та рибальства. На річках побудовані гідроелектростанції. Во-

ду річок та озер використовують для зрошення полів. 
В Африці є різноманітні корисні копалини. Тут зосере-

джено одні з найбільших у світі родовищ алмазів, золота та 
руд металів. Є також родовища нафти та природного газу. 

 

Африка — найтепліший з усіх материків, він 
розташований у Східній півкулі та майже навпіл 
поділений екватором. Територія Африки рівнин-
на, там є великі річки й озера. Африка розташо-
вана в жаркій тепловій смузі. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль материк Аф-
рику та розкажіть про його розташування. Назвіть оке-
ани, які його омивають. 2. Які форми земної поверхні є 
в Африці? 3. У яких теплових смугах розташована Аф-
рика? 4. Які температурні показники спостерігаються 
на території Африки? Чому? 5. Як змінюється кількість 
опадів в Африці? 6. Які великі водойми є в Африці? Як 
їх використовує людина? 7. Які корисні копалини є в 
Африці? 

 

 

На річці Замбезі в 
Африці розташований ві-
домий на весь світ водо-
спад Вікторія — понад 
100 м заввишки і понад 
1000 м завширшки. 

Водоспад — це над-
звичайне видовище. У ву-
зьку ущелину падає вели-
чезна кількість води, гуркіт якої чути на відстані 
понад 30 км. 
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РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ АФРИКИ 

 

Яка теплова смуга Землі отримує найбільше теп-
ла? Чому? 

Розташування Африки в жаркій смузі зумовило багатий 
та різноманітний рослинний і тваринний світ материка. 

По обидві сторони від екватора простяглися тропічні 
ліси. Тут завжди тепло й випадає багато опадів. Тропічні 

ліси вічнозелені та багатоярусні. У верхньому ярусі ростуть 
дерева з розлогими кронами, заввишки до 80 м. Під ними 
ростуть пальми, фікуси, банани, деревовидні папороті, ліа-
ни, орхідеї. Гілки дерев і чагарників нижнього ярусу насті-
льки переплітаються, що утворюють непрохідні хащі, через 
які майже не проходить світло.  

 
Розгляньте тварин (мал. 80). 

 

   
Королівський пітон Шимпанзе Жук-голіаф 

   
Окапі Папуга жако Птах-носоріг 

Мал. 80. Тварини тропічних лісів Африки 
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На територіях Африки, де випадає менше опадів, на пів-

ніч та південь від тропічних лісів простяглися безкраї діля-
нки, вкриті травами й поодинокими деревами та чагарни-

ками, — це савани. 
У рослинному пок-

риві саван переважають 
слонові трави, висота 
яких сягає 5 м. Ці трави 
є їжею слонів, за що й 
отримали таку назву. 

У саванах ростуть 
акації з кроною у ви-
гляді парасольок і най-
товстіші на Землі дере-
ва — баобаби (мал. 81). 

 
Розгляньте тварин (мал. 82). 

 

   
Африканський 

страус 
Лев Жираф 

Мал. 82. Тварини африканських саван 

В африканських саванах живуть великі травоїдні тва-
рини, які великими табунами кочують у пошуках їжі та во-

 
Мал. 81. Африканська савана 

з акаціями і баобабом 
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ди. Це — слони, жирафи, зебри, буйволи, антилопи. Багато 

в савані хижаків. Це — леви, гепарди, шакали, гієни. Біля 
водойм можна зустріти бегемотів та носорогів. У савані без-
ліч птахів. Найбільший з них — африканський страус. Біля 
водойм живуть чаплі, фламінго, пелікани та марабу. 

На півночі Африки розташовані пустелі. 

 

Які природні умови в пустелях Африки і Євра-
зії? Як рослини й тварини пристосувалися до ви-
живання в умовах пустелі? 

У пустелях Африки та Євразії подібні природні умови. 
Тому рослинний і тваринний світ пустель цих материків по-
дібний. Рослинний покрив дуже розріджений і бідний. Тут 
живуть верблюди, антилопи, гієни, шакали, гепарди. Є ба-
гато змій, черепах, ящірок.  

 

У тропічних лісах і саванах Африки розмаїт-
тя рослин і тварин. У пустелях живуть організ-
ми, які пристосувалися до нестачі води. 

 

 

1. Чому рослинний і тваринний світ Африки дуже 
різноманітний? 2. Яким є рослинний і тваринний світ 
тропічних лісів? 3. Які рослини й тварини поширені в 
африканській савані? 4. Які рослини й тварини є в пу-
стелях Африки? Як вони пристосувалися до виживан-
ня в умовах нестачі води? 5. Знайдіть інформацію та 
підготуйте повідомлення про рослину чи тварину, по-
ширену в Африці. 

 

 

В Африці живуть чотири з п’яти найпрудкі-
ших тварин на Землі: гепард, антилопа гну, лев і 
антилопа Томсона. Вони можуть бігати зі швидкіс-
тю понад 80 кілометрів на годину. 

В Африці живе найбільша тварина суходолу — 
африканський слон. Його маса може сягати 7 тонн. 



 81 

НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ АФРИКИ. 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ 

 

Де розташована Африка? На якому материку, 
на думку вчених, з’явилися перші люди на Землі? 

Африка — другий за розмірами та чисельністю населен-

ня материк планети, кількість населення на якому постійно 
зростає. 

В Африці розташовано 54 країни. 

Великими країнами Африки є Єгипет (столиця місто — 

Каїр), Нігерія (столиця місто — Абуджа), Південно-Афри-
канська Республіка (столиця — місто Преторія), Ефіопія (сто-

лиця — місто Аддис-Абеба). 

 
Мал. 83. Столиця Єгипту — місто Каїр 

 

Які природні умови в Африці? Які природні ба-
гатства є в Африці? 

Природні умови в Африці різноманітні, хоча спільним 
для них є велика кількість тепла. Тут є тропічні ліси, вели-
кі річки та озера, савани з родючими ґрунтами та території, 
зайняті пустелями.  

В Африці є багато різноманітних корисних копалин, ви-
добуванням яких займається населення материка. Значну 
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частину добутих корисних копалин вивозять на інші мате-

рики.  
Промисловість у країнах Африки розвинуто слабо. Ли-

ше в деяких країнах є металургійні підприємства з вироб-
ництва чавуну, сталі, міді, алюмінію. На фабриках і заво-
дах виробляють мінеральні добрива, тканини, шиють одяг і 
взуття. У країнах, де є ліси, виробляють меблі, будівельні 
матеріали.  

Африка — материк, на якому населення займається пе-
реважно сільським господарством. На зрошуваних землях 

отримують по 2–3 врожаї на рік. 
Тут вирощують кукурудзу, просо, 
сорго, рис, пшеницю. Какао, каву, 
арахіс, маслини, фініки, банани, 
мандарини, ананаси з Африки пос-

тачають у різні країни світу 
(мал. 84). 

Населення Африки займається 
розведенням верблюдів, кіз, корів. На підприємствах здійс-
нюють переробку продукції сільського господарства. 

У результаті господарської діяльності людини та стихій-
них лих, таких як посухи та піщані бурі, відбувається зни-
щення екваторіальних лісів, збільшення територій пустель, 
зменшення кількості диких тварин. З метою збереження 
природи в Африці створено багато природоохоронних терито-
рій. Вони розташовані в горах, на рівнинах, у вологих вічно-
зелених лісах, саванах та пустелях. Завдяки охоронним захо-
дам кількість багатьох видів тварин, що перебували на межі 
зникнення, було відновлено. 

Всесвітньовідомими є національні парки Серенгеті, Ру-
вензорі. На рівнинних просторах саван у парку Серенгеті 

 
Мал. 84. 

Поле ананасів 
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живуть табуни антилоп, зебр, африканських буйволів, жи-

рафів, слонів, а також бегемоти, носороги, крокодили, леви, 
леопарди, гієни, різноманітні птахи (мал. 85).  

Національний парк Рувензорі розташований у горах, де 
на різних висотах живе багато різноманітних рослин і тва-
рин. Тут під охороною перебуває людиноподібна мавпа 
шимпанзе (мал. 86). 

  

Мал. 85. У національному 
парку Серенгеті 

Мал. 86. У національному 
парку Рувензорі 

 

 

Африка — другий за площею і кількістю на-
селення материк на планеті. На ньому розташо-
вані 54 країни світу. Населення Африки займа-
ється переважно видобуванням корисних копалин 
та сільським господарством. 

 

 

1. Які великі країни розташовані в Африці? На-
звіть їхні столиці. 2. Які природні багатства є в Афри-
ці? 3. Які промислові підприємства є в Африці? Що на 
них виробляють? 4. Які культурні рослини вирощують 
в Африці? Яких свійських тварин там розводять? 5. Як 
господарська діяльність людини та стихійні лиха 
вплинули на природу Африки? 6. Яких заходів ужи-
вають з метою охорони природи Африки?  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

 
Що вам відомо про материк Північна Америка? 

Північна Америка — третій за площею материк планети. 

 

1. Покажіть на карті півкуль (див. фор-
зац 1) Північну Америку. 2. Визначте, по яку 
сторону від екватора і в яких півкулях розта-
шований материк, води яких океанів його 
омивають. 

Північна Америка повністю розташована в Західній і 
Північній півкулях. Береги материка омивають води Тихо-
го, Атлантичного та Північного Льодовитого океанів.  

 

 

Визначте на фізичній карті півкуль (див. 
форзац 1), які форми земної поверхні є на те-
риторії Північної Америки. 

Більшу частину території Північної Америки займають 
рівнини. Уздовж узбе-
режжя Тихого океану 
простяглися одні з 

найбільших гір світу — 
Кордильєри. Найвища 
їх точка — гора Мак-
Кінлі. Її висота 6194 м 
(мал. 87). 

 

Визначте на фізичній карті півкуль (див. 
форзац 1), у яких теплових смугах розташо-
вана Північна Америка. 

Територія Північної Америки розташована в усіх те-
плових смугах Землі: холодній, помірній та жаркій. 

 
Мал. 87. Гора Мак-Кінлі 
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До якого материка за своїми природними умо-
вами подібна Північна Америка? Чому? 

У холодній смузі зима довга, малосніжна й холодна. Те-
мпература повітря сягає –32 °C. Літо коротке й холодне. 

У помірній смузі відбувається зміна пір року. На узбе-
режжях зима не дуже холодна, а літо — прохолодне. Упро-
довж року випадає багато опадів. У центральній частині ма-
терика зима холодна, а літо — тепле. Опадів випадає мало. 

У жаркій смузі впродовж усього року тепло. Темпера-
тура повітря рідко опускається нижче +20 °C. Випадає ба-

гато опадів. 
На території Північної Америки є багато річок та озер, 

проте поширені вони нерівномірно. 

 

Які території Північної Америки вирізняються 
великою кількістю водойм, а які — малою? Чому? 

Там, де випадає велика кількість опадів, територією Пі-
внічної Америки протікає багато великих річок. Річки бе-
руть початок здебільшого в горах чи витікають з озер і впа-
дають в Атлантичний, Тихий та Північний Льодовитий оке-
ани. Тут протікають такі великі річки: Міссісіпі, Маккензі, 
Юкон, Колорадо. 

Міссісіпі — найбільша річка Північної Америки. Річка 
Колорадо тече в дуже глибокій ущелині — каньйоні (мал. 88). 

Північна Америка — материк озер, у яких містяться ве-
личезні запаси прісної води. Великі озера Верхнє, Гурон, 
Мічиган, Ері й Онтаріо з’єднані між собою протоками.  

Озера Онтаріо та Ері сполучає невелика річка Ніагара, 
на якій розташований один з найвідоміших водоспадів сві-
ту — Ніагарський (мал. 89). Його води падають із висоти 

понад 50 м. 
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Мал. 88.  

Річка Колорадо 
Мал. 89.  

Ніагарський водоспад 

Великі річки та озера люди використовують для судно-
плавства та рибальства. На річках побудовані гідроелектро-
станції. Воду річок та озер використовують для водопоста-

чання та зрошення полів.  
У Північній Америці є різноманітні корисні копалини. 

Тут є поклади руд металів, кам’яного вугілля, нафти й при-
родного газу. 

 

Північна Америка розташована в Західній та 
Північній півкулях. На території материка є рі-
внини, гори, великі річки й озера. Північна Амери-
ка розташована в усіх теплових смугах Землі. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль Північну 
Америку та розкажіть, де вона розташована. Назвіть 
океани, які омивають її береги. 2. Які форми земної 
поверхні є в Північній Америці? 3. У яких теплових 
смугах розташована Північна Америка? 4. Як зміню-
ється температура в різних теплових смугах на терито-
рії Північної Америки? Чому? 5. Як змінюється кіль-
кість опадів у Північній Америці? 6. Які великі водой-
ми є в Північній Америці? Як їх використовують лю-
ди? 7. Які корисні копалини є в Північній Америці? 
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РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ 
ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

 

До якого материка, за природними умовами, 
подібна Північна Америка? 

Розташування Північної Америки в усіх смугах зумови-
ло там різноманітний рослинний і тваринний світ. 

Холодна смуга простягається на узбережжі Північного 

Льодовитого океану. Природні умови холодної смуги Півні-
чної Америки та Євразії дуже подібні між собою, тому там 
живуть одні й ті самі рослини та тварини.  

 

Які рослини і тварини живуть у холодній смузі 
Євразії? Як вони пристосовуються до виживання? 

На території холодної смуги Північної Америки ростуть 
мохи й лишайники. Далі на південь з’являються карликові 
дерева, кущики чорниць, журавлини, морошки. Холодна 
смуга — це царство моржів, білих ведмедів та птахів.  

Тут живуть також песець, полярний вовк, полярна со-
ва, олень карибу. Тільки в 
Північній Америці живе вів-
цебик, який одночасно схо-
жий і на бика, і на вівцю 

(мал. 90). 
У помірній смузі Північ-

ної Америки розташовані лі-
си, степи та пустелі. У лісах 
ростуть ялина канадська, мо-
дрина канадська, туя, дуб, 
бук, липа, береза, тюльпанове дерево, платан, секвоя. Ліси 
населяють вовки, лисиці, рисі, лосі, білки, зайці, які во-
дяться і в Євразії.  

 
Мал. 90. Вівцебик 
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Розгляньте тварин, які живуть у лісах, 
прочитайте їхні назви (мал. 91). 

 

   
Дикобраз Ондатра Опосум 

Мал. 91. Тварини північноамериканських лісів 

Степ у Північній Америці називають прерією. У прері-
ях, як і в степах Євразії, ростуть ковила, типчак, полин. 

 

Розгляньте тварин прерій Північної Аме-
рики, прочитайте їхні назви (мал. 92). 

 

   
Бізон Койот Лучний собачка 

Мал. 92. Тварини північноамериканських прерій 

 

Розгляньте рослини пустель Північної 
Америки, прочитайте їхні назви (мал. 93). 

 

   
Агава Юка Кактус 

Мал. 93. Рослини північноамериканської пустелі 
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Як рослини пустель пристосувалися до вижи-
вання в умовах посухи? 

У деяких рослин пустель є товсті соковиті листки чи 
стебла, в яких запасається вода. В інших — листки вузькі, 
жорсткі або видозмінені в колючки. 

 

Розгляньте тварин пустель Північної 
Америки, прочитайте їхні назви (мал. 94). 

 

   

Гримуча змія Антилоповий ховрах Рогата ящірка 

Мал. 94. Тварини північноамериканських пустель 

У пустелях Північної Америки живуть комахи, гризу-
ни, ящірки, черепахи та змії. Серед змій є багато отруйних, 
наприклад, гримуча змія. 

 

Розташування території Північної Америки в 
межах усіх теплових смуг зумовило надзвичайну 
різноманітність рослинного й тваринного світу 
на материку. 

 

 

1. Чому рослинний і тваринний світ Північної Аме-
рики дуже різноманітний? 2. Яким є рослинний і тва-
ринний світ у холодній смузі? 3. Які рослини й тварини 
поширені в лісах Північної Америки? 4. Опишіть рос-
линний і тваринний світ прерій. 5. Які рослини й твари-
ни трапляються в пустелях? 6. Знайдіть інформацію і 
підготуйте повідомлення про рослину чи тварину, поши-
рену в Північній Америці. 
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НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.  
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ 

 
Де розташована Північна Америка? 

Північна Америка — третій за площею та кількістю на-

селення материк планети.  

У Північній Америці розташовані 23 країни. Значна час-

тина території материка належить двом великим країнам. 

Це — Канада (столиця — місто Оттава) та Сполучені Штати 
Америки (США) зі столицею в місті Вашингтоні (мал. 95). 

 
Мал. 95. Столиця США — місто Вашингтон 

 

Які природні умови в Північній Америці? Які 
природні багатства є в Північній Америці? 

Природні умови в Північній Америці різноманітні. Тут є 
великі лісові масиви, великі річки та озера, родючі ґрунти. 
Є території як із суворим холодним кліматом, так і з теплою 
погодою впродовж усього року.  

Північна Америка багата на різноманітні корисні копа-
лини. Тут на металургійних комбінатах виплавляють сталь, 
мідь, алюміній та інші метали. Країни материка є одними з 
найбільших світових виробників продукції машинобуду-
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вання: автомобілів, літаків, кораблів, ракетно-космічної 

техніки, електронного обладнання, комп’ютерної техніки, 
побутових приладів (мал. 96).  

На нафтопереробних та хімічних підприємствах виробля-
ють пластмаси, нафтопродукти, мінеральні добрива (мал. 97).  

  
Мал. 96. 

Виробництво літаків 
Мал. 97. 

Нафтопереробний завод 

Там, де є ліси, розвинуті деревообробна промисловість, 
виробництво будівельних ма-
теріалів, меблів, паперу. 

У країнах Північної Аме-
рики вирощують великі врожаї 
кукурудзи, пшениці, рису, ка-
ртоплі, бавовнику, фруктів і 

овочів (мал. 98). 
Населення займається роз-

веденням корів, свиней, свійських птахів. Зерно, молоко, 
м’ясо переробляють на підприємствах харчової промислово-
сті. В океанах виловлюють рибу. 

У результаті господарської діяльності людини відбува-
ється негативний вплив на природу: зменшення зайнятих 
лісами площ, забруднення довкілля, зниження родючості 
ґрунтів, зменшення кількості рослин і тварин. 

З метою збереження природи в Північній Америці ство-
рено багато природоохоронних територій.  

 
Мал. 98. Збирання бавовнику 
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У національному парку «Секвоя», розташованому на те-

риторії США, під охороною перебувають ліси секвої — од-
ного з найвищих і найтовщих дерев на Землі (мал. 99).  

У Канаді розташовано національний парк «Райдінг-
Маунтен». У ньому на територіях, покритих лісами і прері-
ями, живуть бізони, північні олені, лосі, американські чор-
ні ведмеді, бобри, багато видів птахів (мал. 100). 

  
Мал. 99. Секвої 
в національному 
парку «Секвоя» 

Мал. 100. Бізони 
в національному 

парку «Райдінг-Маунтен» 
 

 

Північна Америка — третій за площею і кі-
лькістю населення материк на планеті. На ньо-
му розташовані 23 країни світу, з яких найбіль-
шу територію займають Канада і США. Північ-
на Америка — материк із розвинутими промис-
ловістю та сільським господарством. 

 

 

1. Які великі країни розташовані в Північній Аме-
риці? Назвіть їхні столиці. 2. Які природні багатства є 
на материку? 3. Які промислові підприємства є в Пів-
нічній Америці? Що на них виробляють? 4. Які куль-
турні рослини вирощують у Північній Америці? Яких 
свійських тварин там розводять? 5. Як господарська 
діяльність людини вплинула на природу Північної 
Америки? 6. Яких заходів уживають з метою охорони 
природи Північної Америки? 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

 
Що вам відомо про материк Південна Америка? 

Південна Америка — четвертий за площею материк 
планети.  

 

1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті 
півкуль (див. форзац 1) Південну Америку. 
2. Визначте, по яку сторону від екватора й у 
яких півкулях розташований материк, які 

океани омивають його береги. 
Південна Америка розташована в Західній півкулі. Пів-

денну Америку, як і Африку, перетинає екватор. Береги 
Південної Америки омивають води Тихого та Атлантичного 
океанів.  

 
Чому материк отримав таку назву? 

 

 

Визначте на фізичній карті півкуль (див. 
форзац 1), які форми земної поверхні є в Пів-
денній Америці. 

Більшу частину території Південної Америки займають 
рівнини. Уздовж узбережжя Тихого океану простяглися най-

довші гори на Землі — Анди. Найвища точка Анд — вулкан 
Аконкогуа. Його висота над рівнем моря 6960 м (мал. 101). 

 
Мал. 101. Вулкан Аконкогуа 
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Визначте на фізичній карті півкуль (фор-

зац 1), у яких теплових смугах розташована 
Південна Америка. 

Більшість території Південної Америки розташована в 
жаркій смузі. Лише південна частина материка перебуває в 
помірній смузі. 

 

До якого материка за своїми природними умо-
вами подібна Південна Америка? Чому ви так вва-
жаєте? 

Упродовж року на більшості території Південної Аме-
рики температура повітря становить +20…+28 °C. Зими як 

такої немає.  
У помірній смузі дещо холодніше. Узимку температура 

може опускатися до 0 °C. У горах узимку бувають морози. 
Опадів на території Південної Америки випадає дуже 

багато. Це найвологіший материк на Землі. Проте опади на 
території материка розподілено нерівномірно. Найбільше 
опадів випадає в районі екватора, найменше — у помірній 
смузі на узбережжі Тихого океану.  

 

Чи багато водойм є на території Південної Аме-
рики? Чому ви так вважаєте? 

На території материка є багато річок. Тут протікають 
найдовші річки планети, які беруть початок у горах і впа-
дають в Атлантичний океан. Це — Амазонка, Парана, Орі-
ноко. Амазонка — найдовша, найширша і найглибша річка 
на Землі. Вона повноводна впродовж усього року. Ширина 
річки сягає кілька кілометрів. Береги Амазонки вкриті 
тропічними лісами (мал. 102). 

На одній із приток річки Оріноко є найвищий водоспад 
на Землі — Анхель (мал. 103). Його висота — понад 1000 м. 
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Мал. 102. Річка Амазонка Мал. 103. Водоспад Анхель 

Великі річки Південної Америки люди використовують 
для водопостачання, судноплавства та рибальства. На річ-
ках побудовано гідроелектростанції. Воду річок і озер вико-
ристовують для зрошення полів.  

У Південній Америці є різноманітні корисні копалини: 
руди металів, дорогоцінні метали та дорогоцінні камені, 
нафта і природний газ.  

 

Південна Америка розташована в Західній 
півкулі, її перетинає екватор. На території ма-
терика є рівнини, гори, великі річки. Більша час-
тина території Південної Америки розташована 
в жаркій тепловій смузі Землі. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль Південну 
Америку і розкажіть, де вона розташована. Назвіть 
океани, які її омивають. 2. Які форми земної поверхні 
є в Південній Америці? 3. У яких теплових смугах роз-
ташована Південна Америка? 4. Які температури спо-
стерігаються на території материка? Яка кількість 
опадів там випадає? 5. Які великі водойми є в Півден-
ній Америці? 6. Які корисні копалини є в Південній 
Америці? 
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РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ 
ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

 

До якого материка, за природними умовами, 
подібна Південна Америка? 

Південна Америка, як і Африка, розташована здебіль-

шого в жаркій смузі. Це зумовило існування там тропічних 
лісів, саван та пустель.  

Розташування Південної Америки в жаркій смузі, зумо-
вило багатий та різноманітний рослинний і тваринний світ 
материка. 

По обидві сторони від екватора простяглися вічнозелені 
та багатоярусні тропічні ліси. Тропічні ліси Південної Аме-

рики більш вологі, ніж в Африці, тому там різноманітні-
ший рослинний і тваринний світ. У верхньому ярусі лісу 
ростуть дерева з розлогими кронами заввишки до 80 м, під 
ними — пальми, фікуси, банани, ананаси, папайя (або дин-
не дерево), какао (або шоколадне дерево), ліани, орхідеї 
(мал. 104). 

   

Орхідеї Какао Папайя 

Мал. 104. Рослини тропічних лісів Південної Америки 

Тварини заселяють усі яруси тропічного лісу. Тут панує 
царство павуків і комах. На деревах живе багато різномані-
тних мавп і птахів. Тільки в тропічних лісах Південної 
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Америки живе найдовша змія — анаконда, а також її голо-

вний ворог — ягуар. Тільки тут можна зустріти крихітних 
птахів колібрі та великих хижих гарпій. 

 

Розгляньте тварин, які живуть у тропіч-
них лісах Південної Америки, прочитайте 
їхні назви (мал. 105). 

 

   
Анаконда Колібрі Ара 

   
Ягуар Лінивець Гарпія 

Мал. 105. Тварини тропічних лісів Південної Америки 

На північ та південь від тропічних лісів лежать савани, 
вкриті травами, деревами та чагарниками. На півночі вони 

дуже нагадують африканські савани, але тут замість баоба-
бів ростуть пальми.  

У більш посушливих саванах, які розташовані на південь 
від екватора, дерева не ростуть. Тут переважають чагарники 
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та деревоподібні кактуси, у стеблах яких накопичується за-

пас води.  
У південноамериканських саванах, на відміну від афри-

канських, тваринний світ дещо бідніший.  

 

Розгляньте тварин саван Південної Аме-
рики, прочитайте їх назви (мал. 106). 

 

   

Тапір Мурахоїд Нанду 

Мал. 106. Тварини південноамериканських саван 

Пустелі в Південній Америці розташовані на півдні ма-

терика. Рослинний покрив у пустелі дуже розріджений і бі-
дний. Тут живуть здебільшого дрібні тварини: ящірки, змії 
та гризуни.  

 

Тропічним лісам і саванам Південної Америки 
притаманне розмаїття рослин і тварин. У пус-
телях живуть організми, пристосовані до нестачі 
води. 

 

 

1. Чому рослинний і тваринний світ Південної Аме-
рики дуже різноманітний? 2. Яким є рослинний і тва-
ринний світ тропічних лісів? 3. Які рослини і тварини 
поширені в саванах Південної Америки? 4. Які рослини 
і тварини є в пустелях Південної Америки? 5. Знайдіть 
інформацію та підготуйте повідомлення про рослину чи 

тварину, поширену в Південній Америці. 



 99 

НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ 

 
Де розташована Південна Америка? 

Південна Америка — четвертий за розмірами та кількі-
стю населення материк планети.  

У Південній Америці розташовано 12 країн світу. Вели-

кими країнами на материку є Бразилія (столиця — місто 

Бразиліа), Аргентина (столиця — місто Буенос-Айрес) та 

Чилі (столиця — місто Сантьяго). 

 
Мал. 107. Столиця Аргентини — місто Буенос-Айрес 

 

Які природні умови в Південній Америці? Які 
природні багатства є в Південній Америці? 

Природні умови в Південній Америці різноманітні. Тут 
є високі гори і великі рівнини, тропічні ліси і савани, вели-
кі річки, родючі ґрунти. На різних територіях материка в 
різних країнах люди займаються різноманітною господар-
ською діяльністю.  

Південна Америка — материк, багатий на різноманітні 
корисні копалини, що зумовило розвиток промисловості. 
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Населення займається переважно видобуванням нафти, за-

лізної та мідної руд, золота і срібла, значну частину яких 
вивозять в інші країни (мал. 108).  

Частина корисних копалин проходить переробку на на-
фтопереробних та металургійних підприємствах. 

Усі великі річки Північної Америки люди використову-
ють для судноплавства та рибальства. На річках побудовані 
гідроелектростанції. Велику кількість гідроелектростанцій 
побудовано на річці Парана (мал. 109).  

  
Мал. 108. Видобування 

залізної руди 
Мал. 109. Гідроелектростанція 

на річці Парана 

Завдяки сприятливим погодним умовам та родючим 
ґрунтам населення материка вирощує кукурудзу, пшени-
цю, рис, картоплю, сою, соняшник, бавовник, цукрову тро-

стину, кавове дерево, дерево 
какао, банани. 

Населення Південної Аме-
рики займається розведенням 
корів, овець, свиней, коней, кіз. 
У горах розводять лам і альпак, 

з хутра яких виготовляють ков-
дри, одяг, пледи (мал. 110).  

На підприємствах харчової 
промисловості переробляють молоко, м’ясо, зерно, плоди ка-

 
Мал. 110. Стадо альпак 
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вового дерева та дерева какао. На прядильних фабриках з 

вовни виготовляють тканини. 
Природа Південної Америки змінена внаслідок госпо-

дарської діяльності людини. Великої шкоди природі мате-
рика завдало видобування корисних копалин відкритим 
способом, знищення та розорювання тропічних лісів і саван.  

З метою збереження природи, рі-
дкісних рослин і тварин у Південній 
Америці створено цілу низку приро-
доохоронних територій.  

У Бразилії вздовж узбережжя Ат-
лантичного океану розташована при-
родоохоронна територія під назвою 
Атлантичний ліс. У тропічних лісах 
під охороною перебуває багато рідкіс-

них тварин, серед яких — левові тамарини золоті, яких на-
зивають «золотими мавпами» (мал. 111). 

 

 

Південна Америка — четвертий за площею і 
кількістю населення материк на планеті. На 
ньому розташовані 12 країн світу. Населення 
Південної Америки займається видобуванням ко-
рисних копалин та сільським господарством. 

 

 

1. Які великі країни розташовані в Південній Аме-
риці? Назвіть їх столиці. 2. Які природні багатства є на 
материку? 3. Які промислові підприємства є в Півден-
ній Америці? Що на них виробляють? 4. Які культурні 
рослини вирощують у Південній Америці? Яких свій-
ських тварин там розводять? 5. Як господарська діяль-
ність людини вплинула на природу Південної Амери-
ки? 6. Яких заходів уживають з метою охорони приро-
ди Південної Америки? 

 
Мал. 111. Левові 
тамарини золоті 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ АВСТРАЛІЇ 

 
Що вам відомо про материк Австралію? 

Австралія — найменший за розмірами материк плане-

ти. Назва материка в перекладі з латинської мови означає 
«південний». 

 

1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті 
півкуль (див. форзац 1) Австралію. 2. Визнач-
те, по який бік від екватора та в яких півкулях 
розташований материк, які океани омивають 
його береги. 

Австралія — материк, який розташований у Східній та 

Південній півкулях. Береги Австралії омивають води Тихо-
го та Індійського океанів.  

 
Чому материк отримав таку назву? 

 

 

Визначте на фізичній карті півкуль (див. 
форзац 1), які форми земної поверхні є в Авс-
тралії. 

Територія Австралії рівнинна. Гори — Великий Вододі-
льний хребет — простягаються вздовж узбережжя Тихого 
океану. Найвища вершина материка — гора Косцюшко. Її 
висота 2228 м над рівнем моря (мал. 112). 

 
Мал. 112. Гора Косцюшко 
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Визначте на фізичній карті півкуль (див. 

форзац 1), у яких теплових смугах розташо-
вана Австралія. 

Майже вся територія Австралії розташована в жаркій 
тепловій смузі Землі. 

 

До якого материка за своїми природними умо-
вами подібна Австралія? Чому ви так вважаєте? 

Своїми природними умовами Австралія подібна до Аф-
рики. Вона, як і Африка, розташована переважно в жаркій 
смузі. 

Упродовж року на більшості території Австралії темпе-
ратура повітря становить +24…+28 °C. Зими як такої немає. 

Лише на півдні відбувається зміна пір року. Літо там сухе й 
спекотне (+25 °C), а зима доволі тепла (+12 °C).  

 
Чому відбувається зміна пір року на Землі? 

Літо в Австралії триває тоді, коли в Північній півкулі 
зима, а зима — тоді, коли в Північній півкулі літо. 

Опадів на території Австралії випадає дуже мало. Дощі 
випадають переважно на узбережжі Тихого океану. У 

центрі материка опадів може не бути кілька років поспіль. 

 

Чи багато водойм є на території Австралії? Чо-
му ви так вважаєте? 

Територією Австралії протікає мало річок. Невеликі рі-
чки в посушливий період пересихають. Найдовша річка Ав-
стралії — Муррей (мал. 113). 

В Австралії є багато озер, проте більшість з них солоні. 
Найбільше озеро на материку — це мілке солоне озеро Ейр. 
Воно розташоване в пустелі, тому під час засухи площа його 
значно зменшується (мал. 114).  
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Мал. 113. Річка Муррей Мал. 114. Солоне озеро Ейр 

Судноплавною є лише річка Муррей. Воду річок викори-
стовують для водопостачання та зрошення полів.  

Австралія багата на такі корисні копалини: руди мета-
лів, кам’яне вугілля, золото, нафта, природний газ.  

 

Австралія розташована в Східній та Півден-
ній півкулях. Територія материка рівнинна. Че-
рез малу кількість опадів річок і озер дуже мало. 
Розташована Австралія в жаркій смузі Землі. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль Австралію 
та розкажіть про її розташування. Назвіть океани, які 
її омивають. 2. Які форми земної поверхні є в Австра-
лії? 3. У яких теплових смугах розташована Австра-
лія? 4. Які температури спостерігаються на території 
Австралії? 5. Яка кількість опадів випадає на матери-
ку? 6. Які великі водойми є в Австралії? Як їх викори-
стовують люди? 7. Які корисні копалини є в Австралії? 

 

 

У центрі Австралії роз-
ташована оранжева скеля, 
яка своїм зовнішнім вигля-
дом нагадує слона. Це най-
більший у світі камінь за-
вдовжки 3 км, завширшки 

2 км та заввишки 350 м.  
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РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ АВСТРАЛІЇ 

 

До якого материка, за природними умовами, 
подібна Австралія? 

Австралія, як і Африка, розташована в жаркій смузі, 

що зумовило існування там тропічних лісів, саван, пустель.  
На півночі Австралії розташовані тропічні ліси, у верх-

ньому ярусі яких ростуть евкаліпти — дерева заввишки до 
100 м. Під ними ростуть фікуси, деревовидні папороті, 
трав’яне дерево (мал. 115). 

   

Трав’яне дерево Деревовидна папороть Евкаліпт 

Мал. 115. Рослини тропічних лісів Австралії 
 

 

Розгляньте тварин тропічних лісів Авст-
ралії, прочитайте їхні назви (мал. 116). 

 

   
Коала Казуар Райський птах 

Мал. 116. Тварини тропічних лісів Австралії 
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На південь від зони тропічних лісів лежать савани. 

 

Які природні умови в саванах Африки? Як до 

виживання в умовах саван пристосувалися рослини 
й тварини? 

Рослини саван пристосовані до виживання в умовах посу-
хи. Тут ростуть трав’янисті рослини — кенгурова трава, голу-
ба трава, чагарники та поодинокі евкаліпти, акація і пляш-
кові дерева, які можуть накопичувати у своїх стовбурах воду.  

 

Розгляньте тварин, які живуть у саванах 
Австралії, прочитайте їхні назви (мал. 117). 

 

   
Сірий кенгуру Ему Єхидна 

Мал. 117. Тварини австралійських саван 

Лише в Австралії живуть звірі, які розмножуються, ві-
дкладаючи яйця, — єхидна та качкодзьоб.  

Качкодзьоб (мал. 118) селить-
ся на берегах річок. Він добре пла-
ває і пірнає. Живиться водними 

тваринами. 

Пустелі займають більше по-

ловини території Австралії. Рос-
линний світ пустель — це густі за-
рості з акацій та евкаліптів.  

 
Мал. 118. Качкодзьоб 
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Розгляньте тварин, які живуть у пустелях 
Австралії, прочитайте їхні назви (мал. 119). 

 

   

Рудий 
кенгуру 

Дикий 
собака динго 

Сумчастий 
тушканчик 

Мал. 119. Тварини австралійських пустель 
 

 

Відокремленість Австралії від інших матери-
ків зумовила існування тут рослин і тварин, 
яких немає на інших материках. Тут живуть 
сумчасті та яйцекладні звірі. 

 

 

1. Яким є рослинний і тваринний світ тропічних 
лісів Австралії? 2. Які рослини та тварини поширені в 
саванах? 3. Які рослини та тварини є в пустелях? 
4. Знайдіть інформацію і підготуйте повідомлення про 
рослину чи тварину, поширену в Австралії. 

 

 

Австралія — єдиний материк, на якому живуть 
сумчасті звірі. Їх тут налічується понад 200 видів: 
від маленьких сумчастих мишей до триметрових 
рудих кенгуру. Сумчасті відрізняються від інших 
звірів наявністю в самок сумки — шкірястої скла-
дки на животі. У сумці вони виношують малят, які 
народжуються маленькими й недорозвинутими. 
Наприклад, новонароджене маля рудого кенгуру 
завбільшки лише 3 см.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ 
В АВСТРАЛІЇ 

 
Де розташована Австралія? 

Австралія — найменший за площею та кількістю насе-

лення материк. Тут розташована одна країна — Австралія 
(Австралійський Союз) зі столицею в місті Канберра 

(мал. 120). 

 
Мал. 120. Столиця Австралії — місто Канберра 

 

Які природні умови в Австралії? Які природні 
багатства є на материку? 

Населення Австралії живе переважно на тихоокеансько-
му узбережжі, де розташовано тропічні ліси та савани. 

В Австралії займаються 
видобуванням нафти, приро-
дного газу, вугілля, залізної, 
алюмінієвої та мідної руд 
(мал. 121). Частину корисних 
копалин вивозять в інші кра-
їни. Корисні копалини прохо-

дять переробку на нафтопере-
робних та металургійних під-

 

Мал. 121. 
Видобування вугілля 
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приємствах. На машинобудівних заводах виготовляють ав-

томобілі, трактори, комбайни та верстати.  
В Австралії вирощують великі врожаї пшениці, ячменю, 

кукурудзи, сорго, соняшнику, цукрової тростини, сої, арахі-
су, частину яких вивозять в інші країни світу.  

Основні свійські тварини, яких розводять в Австра-
лії, — це вівці, які дають вовну, хутро, м’ясо (мал. 123).  

  
Мал. 122. Збір урожаю арахісу Мал. 123. Вівці на пасовищі 

За кількістю овець та виробництвом вовни Австралія по-
сідає перше місце у світі. В Австралії вирощують також ко-
рів, свиней, свійських птахів. 

На материку є багато підприємств, на яких займаються 
переробкою молока, м’яса, цукрової тростини, зерна, вовни. 

Природа Австралії зазнала змін внаслідок господарської 
діяльності людини. Великої шкоди природі завдало вирубу-
вання лісів та чагарників, лісові пожежі, випасання овець, 
видобування корисних копалин відкритим способом.  

В Австралії велику увагу приділяють охороні природи. З 
метою збереження природи, рідкісних рослин і тварин в Ав-
стралії створено багато природоохоронних територій.  

Справжнім дивом природи є морський заповідник Вели-
кого Бар’єрного рифу, де охороняються найдовша в світі 
гряда островів і коралових рифів. 
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У національному парку 
Косцюшко охороняють дику 
природу — від евкаліптових 
лісів біля підніжжя до альпій-
ських лук на вершині. На те-
риторії парку є чимало рідкіс-
них рослин і тварин, які пот-
ребують охорони (мал. 124). 

У національному парку 
Какаду під охороною перебувають болота, мальовничі во-
доспади, зарості евкаліптів, тропічні ліси та гранітні скелі. 
Тут живуть кенгуру, деревна жаба, плащоносна ящірка, 
австралійський крокодил (мал. 125, 126). 

  
Мал. 125. 

Плащоносна ящірка 
Мал. 126. 

Австралійський крокодил 
 

 

Австралія — найменший за площею та кіль-
кістю населення материк, на якому розташова-
на одна країна. В Австралії розвинуто промисло-
вість та сільське господарство. 

 

 

1. Яка країна розташована на материку Австралія? 
Яка її столиця? 2. Які природні багатства є на матери-
ку? 3. Які є промислові підприємства? 4. Які культур-
ні рослини і яких свійських тварин вирощують в Авст-
ралії? 5. Як господарська діяльність людини вплинула 
на природу Австралії? 6. Яких заходів уживають з ме-
тою охорони природи Австралії? 

 
Мал. 124. Національний 

парк Косцюшко 



 111 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ АНТАРКТИДИ 

 
Що вам відомо про материк Антарктиду? 

Антарктида — найхолодніший материк нашої планети. 

Назва материка в перекладі з грецької мови означає «проти-
лежний Арктиці». 

 

1. Знайдіть і покажіть на фізичній карті 
півкуль (див. форзац 1) Антарктиду. 2. Виз-
начте, по яку сторону від екватора та в яких 
півкулях розташований материк. 3. Назвіть 
океани, які омивають береги Антарктиди. 

Антарктида — материк, розташований у Східній та За-

хідній півкулях і цілком у Південній. Майже в центрі мате-
рика розташований Південний полюс Землі. Береги Антар-
ктиди омивають води Тихого, Атлантичного та Індійського 
океанів.  

 

Чи можна легко визначити, якими є форми зе-
мної поверхні Антарктиди? Чому? 

Територія Антарктиди вкрита шаром льоду завтовшки 
2–4 км (мал. 127). 

 
Мал. 127. Антарктида 
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Лише нещодавно вчені дізналися, що міститься під льо-

дом. Вони встановили, що на поверхні материка є гірські 
хребти та рівнини. 

 

Визначте на фізичній карті півкуль (див. 
форзац 1), у яких теплових смугах розташо-
вана Антарктида. 

Територія Антарктиди розташована в холодній смузі. 
Упродовж року над територією Антарктиди Сонце стоїть 

дуже низько на небосхилі. Сонячні промені косо падають на 
земну поверхню, мало її нагріваючи. Температура повітря 
влітку не піднімається вище –30 °C, а взимку знижується до 

–70 °C. Опадів в Антарктиді випадає дуже мало.  
У зв’язку з розташуванням Антарктиди в холодній сму-

зі, там — царство арктичних пустель. Надзвичайно суворі 
природні умови Антарктиди зумовили існування тут таких 
рослин і тварин, які добре до них пристосувалися. 

Лише на невеликих ділянках, які влітку звільняються від 
льоду й снігу, трапляються водорості, мохи й лишайники. 

Тварини Антарктиди пов’язані з океаном, де вони зна-
ходять собі їжу. На узбережжі Антарктиди постійно живуть 
пінгвіни (мал. 128) та морські слони (мал. 129).  

  
Мал. 128. Пінгвіни Мал. 129. Морський слон 

Улітку до Антарктиди прилітають птахи, які селяться 
на прибережних скелях. Вони живляться рибою. 
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Розгляньте птахів, які селяться на узбе-

режжі Антарктиди влітку, прочитайте їхні 
назви (мал. 130). 

 

   

Альбатрос Буревісник Чайка-поморник 

Мал. 130. Птахи Антарктиди 
 

 

Антарктида — найхолодніший материк Зем-
лі. Суворі природні умови зумовили існування там 
рослин і тварин, які добре до них пристосувалися. 

 

 

1. Покажіть на фізичній карті півкуль Антарктиду 
і розкажіть, де вона розташована. Назвіть океани, які 
її омивають. 2. У яких теплових смугах розташована 
Антарктида? 3. Які температури спостерігаються на 
території Антарктиди? Скільки опадів там випадає? 
4. Яким є рослинний і тваринний світ Антарктиди? 
5. Знайдіть інформацію і підготуйте повідомлення про 
тварину, яка живе в Антарктиді. 

 

 

Цікавий світ материка, 
на який я хочу потрапити 

Скориставшись здобутими знаннями про природу мате-
риків, здійсніть уявну подорож до того материка, на якому 
ви хотіли б побувати. Чому ви хотіли б відвідати саме цей 
материк? Що цікаво було б там побачити? Складіть про це 
коротку розповідь та презентуйте її в класі.  
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