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24. Методи пізнання природи
Здається мені, що добігає 

кінця наше ознайомлення з 
методами пізнання природи.

Тож об’єднаймо їх усі, щоб 
підбити підсумки.

Як? Ми ж дізналися лише 
про деякі з них…

Ну, там… моделювання, 
експеримент, 

спостереження.

Дійсно, протягом цього навчального року ми здійснили чимало досліджень — і все 
для того, щоб ви стали справжніми дослідниками і дослідницями природи. Але ж 
у реальному світі вчені зрідка використовують лише один метод. Переважно їх за-
стосовують у комплексі. Для проведення експерименту зазвичай створюють модель, 
а потім спостерігають за нею. І на  останніх уроках  п’ятого класу ми проведемо таке 
комплексне дослідження, а заодно і повторимо значення різних методів пізнання 
природи.

Нумо вгадайте, про що 
я розказую: цілими днями дуже 
волого; кожного дня після обіду 

злива; навколо джунглі, ліани 
плетуться високими деревами, 

літають птахи і метелики, 
стрибають жаби, повзають змії, 

зграї мавп перестрибують з гілки 
на гілку.

Схоже на теплий вологий ліс.

Так, це екваторіальний вологий 
ліс.

Ось це я і пропоную дослідити!

А я читала, що в екваторіальних 
лісах випадає до 10 метрів води 

на рік, а в Україні — всього 
30–70 см!

Звідки ж там береться стільки 
води?
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Щоб дослідити вологий тропічний ліс нам потрібно зробити 
його модель. А  ліпше— дві однакові моделі (чому саме дві — 
дізнаєтеся пізніше). Для цього необхідний прозорий контейнер 
з кришкою, каміння, деревне вугілля, ґрунт, вода, проростки 
кількох різних рослин і мох. Насипте на дно камінців (висота на-
сипу 1–1,5 см). Далі вкрийте каміння  шаром деревного вугілля 
(1–2 см). Подумайте, для чого  на дні камінці й деревне вугілля. 
Обов’язково обговоріть ваші думки в класі.

Зверху слід насипати 5–10 см землі. У невеличкі ямки в ґрунті посадіть рослини й 
обережно прикопайте. Розкладіть між рослинами мох. Тепер можна «вмикати» до-
слідну установку! Налийте по стінці контейнера води, щоб вона покрила каміння, ву-
гілля та частково просочила ґрунт. Закрийте банку чи контейнер кришкою і постав-
те його на достатньо освітлене місце. Спостерігайте за процесами, що відбуваються 
всередині, протягом кількох днів.

Ми не поливали кілька 
днів наш «ліс», а рослини 
не в’януть. Звідки ж вода 

береться знов і знов?

Дивися, Сельмо, 
на стінках і кришці 

контейнера навіть краплі 
води з’явилися.

Спостереження ви 
зробили. Наразі 
поміркуйте над 

поясненнями: звідки 
береться вода, якщо 

рослини її поглинають 
своїми коренями.
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Давайте проекспериментуємо! А що станеться, якщо змінити умови в цій моделі? 
Якщо ви заклали дослід у двох контейнерах, покладіть один з них у темну шафу або 
в холодильник. Що зміниться через кілька годин? Через кілька днів? Чому? Які теми 
з нашого курсу необхідно пригадати для пояснення цих змін?
Поміркуйте над цим питанням у класі, запишіть свої міркування в зошит. У разі по-
треби проконсультуйтеся з учителем / учителькою.
Подумайте, які методи пізнання природи ви застосували в даному дослідженні? Дай-
те їм визначення. Об’єднайтеся в три групи. Перша схарактеризує спостереження, 
друга — моделювання, а третя — експеримент. Намагайтеся описати ці методи яко-
мога ширше, у різних аспектах і не забудьте про межі  застосування їх.
Скільки всього ми зробили за навчальний рік! Якими методами оволоділи і вико-
ристовували їх під час досліджень. Щоб згадати все, заповніть таблицю за зразком 
(деякі комірки  вже заповнені,  додайте  решту інформації і продовжіть таблицю).

Спостереження Моделювання Експеримент
Реальне Опосередковане

Отримання 
електрики— 
«Вольтів стовп»
Осінні явища 
в живій при-
роді

Так

Лісові пожежі Так
Досліджен-
ня швидкості 
вітру

Так Так (відео, шка-
ла Бофорта)

Створення  
анемометра

Так (збільшува-
ли і зменшува-

ли оберти)
Дослідження 
швидкості  
випаровування

Так Так

Обертання 
Місяця

Так (спостеріга-
ли фази Місяця)

Так (на сайті 
NASA…)

Так (створили 
модель…)

За результатами міркувань розробіть мапу думок «Методи пізнання природи». Для 
цього в центрі великого аркушу паперу, на дошці чи на моніторі комп’ютера помістіть 
назву мапи «Методи пізнання природи». Від неї «пустіть» по боках різнокольорові 
гілки, що позначатимуть основні з цих методів. Тоншими гілками  відобразіть основ-
ні характеристики цих методів, що  дозволяють з’ясувати, які межі  застосування їх 
тощо. Робіть усе кольоровими олівцями чи фломастерами. Слова ліпше замінювати 
зображеннями, піктограмами, схемами тощо.
Якщо деякі гілки  мають переплітатися, то переплетіть їх. Не обмежуйте фантазію і 
відобразіть на цій мапі думок якомога більше ваших знань про методи, якими  ово-
лоділи протягом навчального року.
Ось приклад мапи думок про застосування такої технології.
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Сельмо, тобто за допомогою 
мапи думок можна вирішувати 

проблеми?

Так, Яроміле. Пропоную тобі 
влітку створити мапу думок 
на таку тему: «Вирішення 

проблем».

Протягом літа ви зустрінете чимало цікавого в природі, що спочатку може видатися 
незрозумілим, але самостійно чи з допомогою дорослих, застосовуючи методи до-
слідження, якими оволоділи, зможете вирішити проблеми.

До речі, чудова ідея! Нехай 
це буде літнім завданням 
нашим юним дослідникам 

і дослідницям природи. 
Тим паче, що в наступному 

навчальному році ми з ними 
якраз вирішуватимемо різні 

проблеми.


