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у навчальному посібнику наводяться цікаві відомості про найпоширеніших в 
україні представників свійських тварин. з’ясовується, як свійські тварини вини-
кли, хто були їхніми предками, чи живуть вони нині в дикій природі, чи давно 
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кожний розділ містить серію пізнавальних завдань, різноманітних тестів, які зму-
шують дітей замислюватися, відгадувати, доповнювати, згадувати, фантазувати.

подані матеріали мають інтегрований характер. вони допоможуть вчителю по-
повнити свої знання й обрати для кожного класу, від 1-го по 4-й, відповідні за-
вдання. а відтак зробити уроки не лише більш змістовними, але й такими, що про-
буджують в учнів інтерес до навчання, виховують любов до сільськогосподарських 
тварин та повагу до праці. враховуючи великі перспективи розвитку україни як 
аграрної країни, таке спрямування набуває особливо важливого значення.
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ВСТУП

ак уже повелося, що діти та й дорослі більше цікавлять-
ся розповідями про життя диких тварин: левів, бегемо-

тів, крокодилів... а наших постійних сусідів — свійських 
тварин, обходять увагою, бо в них, начебто, немає нічого 
незвичайного, їх завжди можна побачити поруч із люди-
ною. однак, виявляється, що предки свійських тварин та-
кож колись були дикими, деякі з них ніколи не водилися в 
наших краях, а прибули із далеких заморських країн.

як вони виглядали? Хто був диким предком наших, таких 
звичайних, корівок чи коників? де, коли і як дикі тварини 
перетворилися на свійських? як приручити чи одомашни-
ти дику тварину? які з тварин одомашнені, а які приручені 
людиною? Чи є відмінність між поняттями “свійські” та 
“домашні” тварини?

на всі ці запитання читачі зможуть отримати відповіді, 
поповнивши свої знання про тварин. а потім, без допомо-
ги вчителів, перевірити самих себе і навіть поставити собі 
оцінку. або виконати цікаві вправи, розв’язати кросворд 
чи поставити справжній науковий експеримент.
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роЗдіЛ і

СВійСькі чи домашні?
агальновідомо, що тварин, які живуть в умовах госпо-
дарства та приносять економічну або будь-яку іншу ко-

ристь людям, відносять до свійських.
домашні — це такі тварини, яких утримують вдома. Че-

репаха чи ящірка, вуж чи їжак, мавпочка чи удав краще 
почуваються в природі, а не в клітці, у квартирі. однак їх 
часом тримають у неволі задля свого задоволення. таких 
тварин називають домашніми.

Люди давно почали приручати диких тварин і одомаш-
нили багатьох, але свійськими стали лише ті, що були еко-
номічно вигідними.

ДомашнІ тВарини

СВІйСькІ тВарини
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Як ПрирУчаюТь Та одомашнююТь  
диких ТВарин

ерш ніж повести мову про те, як дикі тварини пере-
творилися на свійських, потрібно з’ясувати, що озна-

чає приручення та одомашнення та як воно відбувається.
одомашненню передує приручення тварин. приручення — 

це призвичаювання диких тварин до утримання в умовах 
господарства в межах одного покоління. прирученню до-
бре піддаються слони, ведмеді, орли, соколи, баклани, па-
пуги та багато інших. та яку господарську користь може 
принести, наприклад, ведмідь чи орел? тому не всі приру-
чені тварини стають свійськими.

ще не стали свійськими, а лише перебувають на стадії 
приручення в наш час деякі промислові звірі: лисиця, со-
боль, плямистий олень, річковий бобер, антилопа канна, 
шиншила. триває приручення риб: білого амура, товсто-
лобика, лина, форелі, осетра. щоб приручити та зберегти 
в природі таких рідкісних і зникаючих риб, як білуга та 
стерлядь, люди вивели їхній гібрид і назвали його — бес-
тер. вчені взялися до приручення навіть... дощових червів. 
адже черви повертають ґрунту втрачену родючість, розпу-
шуючи та удобрюючи його краще за будь-яку машину. на-
магаються приручити також дрібних рачків артемізій, що 
мають у довжину лише 2–3 сантиметри, і невидимих оку 
людини найпростіших тварин — інфузорій, які є кормом  
для риб. Хоча всі тварини можуть жити в дикій природі без 
“допомоги” людини.

одомашнення — це розведення приручених тварин з 
господарською метою в нових умовах. одомашнені твари-
ни стають свійськими, у них виникають нові, порівняно з 
дикими предками, ознаки: значно змінюється зовнішній 
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вигляд, втрачається здатність до самостійного існування в 
дикій природі.

усі свійські тварини не можуть жити без “допомоги” лю-
дини.

чи можУТь люди жиТи  
без СВійСьких ТВарин?

домашнення тварин призвело до виникнення важли-
вої галузі сільського господарства — тваринництва. 

однак дійсно одомашнених свійських тварин небагато — 
лише близько 25–30-и видів. з них поширені такі твари-
ни: бик (домашня корова), коза, вівця, свиня, кінь, осел, 
верблюд, лама, північний олень, кріль, собака, кіт, курка, 
гуска, качка, індик, цесарка, а також бджола медоносна, 
шовковичний і дубовий шовкопряди, ставковий короп та 
інші. вважають, що до свійських, а не до домашніх, нале-
жать і такі декоративні тварини, як павич, канарка, голуб, 
акваріумні риби та деякі лабораторні тварини, наприклад, 
білий пацюк.

важко уявити собі життя людей без свійських тварин. за-
вдячуючи їм, люди отримують:
	цінні харчові продукти: молоко, м’ясо, яйця... різних 

продуктів так багато, що годі всі перелічити.
	сировину для харчової і легкої промисловості: шкіру 

для взуття, вовну для пошиття одягу, жири і навіть 
роги та копита використовують для потреб людей;

	деякі корми для самих свійських тварин, такі як: кіст-
кове борошно, знежирене молоко, сироватка;

	важливі органічні добрива — гній, без якого не можна 
отримувати високі врожаї сільськогосподарських рос-
лин;
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	лікарські препарати, які створюються завдяки свій-
ським тваринам;

	живу тяглову силу.

якщо хтось вважає, що для перевезення вантажів тепер 
використовують виключно машини, а не тварин, то він по-
миляється. Бо, виявляється, що навіть у найбільш еконо-
мічно розвинених країнах Європи і америки дедалі біль-
ше уваги приділяють свійським тягловим тваринам: коням, 
бикам, віслюкам. Їх розводять для того, щоб економити 
енергоносії та оберігати природне середовище, захищати 
ґрунт від забруднення нафтопродуктами та утрамбовування 
важкими тракторами. та й набагато цікавіше спілкуватися 
з жвавими живими тваринами, ніж із залізними байдужими 
машинами.

одяг

Ліки

предмети побуту

Їжа
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кандидаТи на одомашненнЯ
дні зоологи вважають, що на землі живе близько 2-х 
мільйонів тварин (дві третини з них — комахи), на 

думку інших — 5 мільйонів, а дехто називає майже фантас-
тичну цифру — 9 мільйонів видів. серед диких тварин є ба-
гато корисних для людей. вони мають надзвичайно міцну 
шкіру або дуже смачне м’ясо, чи якісь інші цінні й непо-
вторні властивості. однак свійськими, як не дивно, стали 
лише одиниці.

виявляється, існують певні вимоги до тварин-кандидатів 
на одомашнення. такі тварини повинні вміти підкоряти-
ся людині та добре розмножуватися в неволі. Можна на-
вести найрізноманітніші приклади. так, індійські слони 
вже впродовж декількох тисячоліть слухняно виконують 
волю людей. вони переносять різні господарські вантажі 
й провозять людей через неприступні джунглі. у давнину 
їх використовували замість коней у військових діях. однак 
розмножуються слони в неволі дуже погано та виявляють 
часом неабияку агресивність.

добре розмножуються в неволі хутрові звірі: песці, 
сріблясто-чорні лисиці, норки, соболі й ондатри. та утри-

мують їх лише у клітках. Жити поруч з 
людиною, як собаки чи коти, вони 

не можуть.
Леви і тигри в неволі також 

розмножуються без особли-
вих проблем, а хіба ж про них 
хтось скаже, що вони нале-
жать до свійських тварин!

Бо важко перетворити хи-
жака на свійську тварину.

якби люди, з якогось дива, 
надумали одо маш нити лева, 
то його довелося б годувати 
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вівцями. та хіба це економічно вигідно? звісно, що ви-
гідніше травою вигодовувати овець. навіть коли в китаї, 
кореї, новій Гвінеї люди розводять собак (ряд Хижі) для 
вживання в їжу, то вигодовують їх кормами рослинного по-
ходження. І лише хутрових звірів: лисиць, песців, соболів 
і норок, хутро яких ціниться вище за ювелірні дорогоцінні 
прикраси, годують м’ясом.

не можна зарахувати до кандидатів на одомашнення тва-
рин, котрі проявляють агресивність. для економічно вигід-
ного одомашнення необхідно робити ставку на рослиноїд-
них стадних або зграйних тварин з лагідним “характером”. 
адже приручати “злих”, які ще й до того не переносять 
“компанію” інших тварин, просто не доцільно.

ХутроВІ зВІрІ

Лисиця
соболь

норка песець

ондатра


