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Дивлячись на фотографії друзів в 
соцмережах, ми легко можемо зрозуміти, що 
вони зараз подорожують якоюсь 
європейською країною. Якщо все ж 
замислитись, що ми на цих фотографіях 
бачимо, то можна виділити наступні риси: 
великі пішохідні площі і вулиці, якісний 
громадський транспорт, доступний всім 
категоріям пасажирів, відсутність автівок 
біля визначних місць та пам’ятників. Зате 
присутність там велосипедів. У стані руху чи 
спокою, пристібнутих до велопарковок. 
Наявності велопарковок і велодоріжок. Чи 
випадкові ці спостереження? Як виявилось, 

Велосипед займає мало місця: до 10 велосипедів можна залишити на одному 
паркомісці для автомобіля.ФАКТ

До речі, у 2017 році виповнюється 200 років з моменту, коли німецький винахідних Карл Дрез 
створив прототип першого велосипеда! З того часу він відчутно еволюціонував і став більш 
швидким та зручним, а проте головну свою перевагу – дати людині більше можливостей – він 
зберіг і до сьогодні. У місті велосипед є швидким транспортом – нарівні з громадським, а на 
невеликі відстані – то і переганяючи особистий автомобіль. Отже, в чому основні переваги 
велосипеда? Він не забруднює повітря та не створює шуму, пішоходами він не сприймається як 
об’єкт небезпеки. 

ні. Спочатку європейські міста, а згодом й інші 
прогресивні міста і країни світу зрозуміли, що 
основною функцією міста є створення простору, 
комфортного для життя і спілкування. Саме 
завдяки комунікації між людьми відбувається 
навчання, обмін досвідом, зароджують нові 
цікаві ідеї і проекти. Але люди не будуть 
виходити на вулиці зайвий раз, якщо там 
погане повітря, дуже шумно і небезпечно, якщо 
потрібно дуже багато часу, щоб відвідати 
цікавий захід. Як цього уникнути? Перш за все, 
надати пріоритет людям! Не заганяти їх у 
підземні переходи, натомість створити умови, 
зручні для всіх категорій людей: незалежно від 
віку, статі, наявності фізичних обмежень тощо. 
Пропонувати людям користуватись міським 
транспортом і велосипедом, щоб розвантажити 
вулиці і очистити повітря. Саме про велосипеди 
сьогодні і йтиме мова.
Як гадаєте, на яку відстань їздять здебільшого 
автівки у Києві? 15 кілометрів? 20? Виявляється, 
що 65% всіх поїздок на авто по місту 
здійнюється на відстань до 8 кілометрів! А 42% – 
взагалі до 5! 5 кілометрів – це 15-20 хвилин на 
велосипеді, або й швидше за умов існування 
інфраструктури. На такі відстані велосипед є 
оптимальним видом транспорту, а за умов 
якісної інфраструктури він запросто може бути 
всесезонним.
Велоінфраструктура, займаючи набагато 

Копенгаген сьогодні

“Для мене це можливість любити наше місто”

у м. Київ

менше місця, ніж автошляхи, має в кілька 
разів більшу пропускну здатність, при цьому 
коштує набагато дешевше. Впливає й на 
психологію: на вулицях з великою кількістю 
велосипедистів набагато менше злочинів, 
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Чи можливо таке в Києві? Як показують 
різноманітні дослідження і планування, так! І 
перші кроки вже зроблено: розроблено 
велоконцепцію Києва, в стратегію розвитку 
міста до 2025 року закладено використання 
велосипеда як міського транспорту, розроблено, 
у консультації з велоспільнотою, карту 
пріоритетних маршрутів. При цьому до уваги 
брався німецький досвід, а саме німецькі 
рекомендації з організації руху велосипедного 
транспорту ERA. Перший маршрут з цього плану 
вже реалізовано: ним став маршрут Троєщина - 
Європейська площа, створення якого протягом 
лише одного року подвоїло кількість 
користувачів велосипеда на Троєщині!
Асоціація велосипедистів Києва займається 
промоцією подальшого розвитку інфраструктури, 
велосипеда у якості міського транспорту, та 
розробками змін до законодавства, які б 
зробили рух вулицями українських міст більш 
безпечним. Проводиться чимало популярних 
заходів: велошкола з безпеки руху, дні 
«велосипедом на роботу» тощо. Ми віримо в те, 
що наше місто перестане задихатись в заторах і 
стане зручним як для велосипедистів, так і для 
мам з дитячими візками, людей похилого віку 
та позбавиться будь-яких ознак дискримінації.

вони сприймаються більш безпечними для 
людини. В той же час, велосипедисти 
приносять місту й більше грошей: роздрібна 
торгівля «велосипедних» районів стрімко 
зростає.

Текст © Богдан Лепявко. Редакція, верстка – Марина Ячмінь. Зображення: 1,2,3  © Асоціація велосипедистів Києва 
http://avk.org.ua/. Патент https://de.wikipedia.org/



Великий вклад у дослідження космосу внесли німецькі вчені: Кеплер, Копернік 
та інші. Які не тільки змогли дослідити рух планет, а й вивели закони їх руху, 
навіть були досліджені ті планети, яких не можна побачити з Землі.

ФАКТ

ДОСЛІД

Сучасний космічний 
корабель

Космічний корабель 
майбутнього

Уявіть, що зараз ніч, ви вибрались у 
поле і дивитесь на небо, над вами 
тисячі свіркаючих цяточок, які 
утворюють загадкові візерунки. 
Чим є ці цятки? Про що вони нам 
можуть розповісти, якщо запитати 
їх? Які таємничі сили розсипали їх 
по небу? Що таїться за ними?
Так люди дивляться на небо вже 
більше 10 тисяч років, будують 
схеми руху зірок, вигадують міфи 
та намагаються дізнатись про тих, 
хто може жити біля цих зірок. 

Таємниця зірок настільки бентежила людей, що більшість 
міфів і історій древніх світів пов’язані з зірками. Все небо 
розмальоване сотнями сузір’їв, імена яким давались 
тисячами різних племен у різні часи. Дивно, що, у 
більшості випадків, історії про сузір’я різняться, але їх 
форма та використання у повсякденному житті схожі. 
Особливо дивує той факт, що іноді у міфах та казках була 
зашифрована інформація, про яку вчені змогли дізнатись 
тільки через тисячі років (той самий міф про Фаетона).
Люди розмірковували про далекі світи і намагались 
пізнати свій власний. Уявлення про Землю мінялись від 
сторіччя до сторіччя – Землю представляли і пласкою, і 
напівчашою, і великим деревом на якому тримається все 
навколо.

  
Щоб довести, що наша планета кругла, як і 

  всі небесні об’єкти,  проведемо простий 
  експеримент,  для якого нам знадобляться:  

1) стакани з водою та спиртом;
2) піпетка;
3) олія.

Наберіть краплю олії у піпетку та капніть у стакан з 
спиртом. А тепер додавайте у стакан зі спиртом 
воду і спостерігайте за змінами

ДОСЛІД
  Щоб зрозуміти принципи  
  обертання планет і інших  
  небесних об’єктів навколо,  
  необхідно взяти:

1) простирадло або великий відріз тканини;
2) декілька банок або бутлів з водою;
3) м’ячики для настільного тенісу.

Розкладіть простирадло на підлозі, 
поставте десь всередині банку з водою, 
натягніть простирадло з різних боків 
(обережно – не перекиньте банку). А 
тепер запускайте м’ячики, намагаючись 
їх пускати по краю простирадла. 
Відзначте траєкторію їх руху.

Довгий час люди вважали, що 
Земля є центром всього всесвіту, 
але з часом вчені змогли довести не 
тільки обертання планети навколо 
Сонця, а і саме знаходження 
Сонячної системи у Всесвіті 
(Сонячна система знаходиться на 
краю Галактики, яка складається з 
мільярдів зірок, де кожна зірка – це 
велике палаюче Сонце, іноді більше 
ніж наше).

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДА / FAKULTÄT NATUR
ЛЕКЦІЯ «ДАЛЕКІ СВІТИ»

Для дослідження далеких світів люди 
використовують спеціальні прилади, які 
називаються телескопи. Телескопи для 
дослідження близьких планет нагадують 
підзорну трубу, але для погляду в далекий 
космос використовують телескопи розміром з 
величезне футбольне поле, які більше 
нагадують  супутникову  тарілку.

Але самий найкращий та перевірений варіант 
дослідження далеких світів - це побачити їх на 
власні очі. Люди вже висаджувались на місяць, 
поверхнею Марсу снують роботи і готується 
перша експедиція з живим екіпажем. Космічні 
кораблі рухаються дуже швидко, але і цієї 
швидкості не вистачає, щоб добратись до інших 
сонячних систем навіть за все життя людини (до 
Місяця летіти близько 8 годин, до Марсу 
корабель буде летіти близько 3 місяців, а до 
найближчої зірки Проксима Центавра – 4,24 
світових роки (це у випадку, якщо космічний 
корабель буде летіти зі швидкістю світла, але 
поки що технології дозволили набирати 
швидкість без загрози для життя людини в 10 
разів нижчу – порахуйте, скільки займе переліт 
до зірки Проксима Центавра)) 

Дуже багато німецьких вчених доклали зусиль у дослідження космосу. Дехто доводив 
теоретичні постулати, на яких формувались цілі науки, а дехто реалізовував на практиці ці теорії 
– Макс Планк (квантова теорія), Йохфнес Штарк (ефект Доплера), Альберт Ейнштейн (теорія 
відносності), Роберт Люссер (інженер-винахідник), Ханс-Йоахім Пабст фон Охайн (розробник 
реактивних двигунів) та інші.

Намалюйте космічний корабель майбутнього, який зможе долетіти 
до далеких світів.ЗАВДАННЯ

Текст © Євген Артамонов. Редакція, верстка – Марина Ячмінь. Зображення: Хлопчик на фоні зоряного неба 
© https://www.1zoom.ru/, Сузір’я Великого і Малого ковшів© http://en.es-static.us/, Схема Сонячної системи 
© http://www.scienceinseconds.com/, телескоп © http://ziv.ru/images/, космічний корабель © http://army-news.ru/,  
Космічний корабель майбутнього © http://cdn.fishki.net/     



Всі організми, що мають клітинну будову, поділяються на 2 Імперії (надцарства) 
– Прокаріоти (Доядерні) та Еукаріоти (Ядерні); від давньогрецького pro- перед + 
κάρυον – горіх або ядро; εύ – повністю.
Неклітинною формою життя є лише Царство Віруси, що складаються з білків, 
нуклеїнової кислоти (прості віруси) та додатково – ліпідів (складні)

ФАКТ

Щоденний раціон кожного з нас дуже різноманітний. Однак 
компоненти, що утворюють самі продукти харчування, називаються 
однаково – макромолекули (макро+молекула). Цей термін був введений 
німецьким вченим, Нобелівським лауреатом у галузі хімії 1953 року 
Германом Штаудінгером (Hermann Staudinger) у 1920-х роках. 
Біомакромолекули (або біополімери) – сполуки, що відрізняються між 
собою за хімічним складом, просторовою будовою та функціями та 
утворюються з маленьких частинок- «будівельних блоків» (мономерів), 
наприклад, крохмаль – з глюкози, а білки – з амінокислот. Такими 
сполуками є 4 групи речовин: білки, вуглеводи (цукри), ліпіди (частіше 
їх називають жирами) та нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК). Герман Штаудінгер

(1881-1965)

Матіас Шлейден
(1804-1881)

Теодор Шванн
(1810-1882)

Конфокальний 
мікроскоп

Сучасний наноскоп

Роберт Кох 
(1843 -1910)

Штефан Хель 
(1962)

Томас (1945) та 
Криштоф (1944) Кремери

Вигляд ідеальної піраміди харчування

Вуглеводи 
(цукри)

Ліпіди Білки Нуклеїнові 
кислоти

Всі організми складаються з певних молекул. А 
відтак молекулярний – перший рівень організації 
живих систем. Поєднуючись між собою, молекули 
можуть утворювати клітини, формуючи організми. 
Особини одного виду, напр., зайці чи люди 
об’єднуються між собою, формуючи популяції. 
Коли ми розглядаємо Чорне море чи смерековий 
карпатський ліс, то можемо говорити про 
біогеноценотичний рівень (всі організми, що 
заселяють певну територію).

ДЛЯ ЧОГО  ПОТРІБНІ  СУЧАСНІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ 
МІКРОСКОПИ?

Флуоресценція – це властивість певних молекул 
поглинати світло із подальшим випромінюванням зі 
зміною довжини хвилі (кольору). Для дослідження 
поведінки різноманітних сполук в клітині використовують 
флуоресцентні зонди або мітки, що дозволяють 
детектувати розташування і транспорт речовин у живих 
системах.

• 1911-1913 роки – Розробка першого флуоресцентного 
мікроскопу (німецькі вчені Отто Хаймштедт та Генріх 
Леман)

•  1978 рік – Створений перший лазерний конфокальний 
мікроскоп (німецькі вчені-брати Томас та Криштоф 
Кремери)
Розробка новітніх підходів мікроскопії (починаючи з 1993) 
для дослідження зразків із надроздільною здатністю 
дозволила вченим вивчати рух окремих молекул в клітині, 
їхні взаємодії між собою та ін. За розвиток цих підходів 
група науковців (Ерік Бетциг, Штефан Хель та Уільям 
Мернер) була удостоєна Нобелівської премії з хімії 2014

•  Німецький мікробіолог, основоположник сучасної бактеріології і епідеміології
•  Нобелівська премія 1905
•   Вперше одержав чисту культуру бактерії-збудника сибірки; 
пояснив шляхи її поширення (через здатність до утворення спор)
•   Відкрив та описав холерний вібріон – збудник холери
•  1882 – виділив туберкульозну паличку, яку згодом стали 
називати «паличкою Коха» (мікрофотографія - зправа)

Рівні організації живих 
організмів

ЯК І КОЛИ ВЧЕНІ ВПЕРШЕ ПОБАЧИЛИ 
КЛІТИНИ?

•  1590 –  перший оптичний мікроскоп 
(Захаріас Джансен/Янсен)
•  1665 – Роберт Гук вперше ввів термін 
«клітина» (його мікроскоп давав лише 
30-кратне збільшення)
•  ІІ пол. ХVII ст. – Антоніван Левенгук 
змайстрував мікроскоп з 300-кратним 
збільшенням); спостерігав одноклітинні 
водорості, бактерії, клітини крові людини та ін. 

• 1838 – німецький ботанік Матіас Шлейден дійшов 
висновку, що всі рослинні тканини складаються із 
клітин, а зародки рослин завжди розвиваються із 
однієї клітини
•   1839 – німецький цитолог Теодор Шванн поширив 
схожі висновки і на тканини тварин, ставши першим, 
хто встановив схожість між рослинними та 
тваринними тканинами. На основі усіх спостережень 
створив клітинну теорію, згідно з якою клітина є 
основною структурною та функціональною 
одиницею живих організмів

• Мікроскоп – прилад, що дозволяє розглядати 
об’єкти з необхідним збільшенням. 
•   Сучасні світлові мікроскопи дозволяють вивчати 
об’єкти, що в 5 млн разів менші за товщину 
волосини людини. 

Текст © Марія Рибак. Редакція, верстка – Марина Ячмінь. Зображення: Герман Штаудінгер, Шлейден, Шванн, Кох, 
Хель, паличка Коха, мікроскопія © https://en.wikipedia.org, макромолекули © http://www.amoebasisters.com, 
харчова піраміда © http://www.clipartpanda.com, фото братів Кремерів http://www.gfhev.de, 
http://www.kip.uni-heidelberg.de

КЛІТИННА ТЕОРІЯ ТА МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МІКРОСКОПІЇ

РОБЕРТ КОХ ТА ЙОГО ВІДКРИТТЯ В БІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ ЛЮДИНА / FAKULTÄT MENSCH
ЛЕКЦІЯ «ВІД МОЛЕКУЛ ДО КЛІТИНИ: ІСТОРІЯ 
ПОРАЗОК І ПЕРЕМОГ»



ГЕЛІКОПТЕР

гелікоптер,

гелікоптер

, що тане,

відоме

винайшов

Назва “телефон” з'явилася завдяки німецькому винахіднику



За Кеплером ,



Приблизно в

жодних інших кольорів



склянку



Вуглекислий газ, що там зібрався, виштовхує корок. 
А чи можна зробити навпаки? Щоб пляшка "засмоктала" об'єкт всередину?

Опусти
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