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Прîпîíîâàíе êàëеíäàрíî-темàтè÷íе пëàíуâàííя з біîëîãії íà 2014–

2015 í.р. äëя 6-х êëàñіâ ñêëàäеíе âіäпîâіäíî äî íîâîї íàâ÷àëüíîї прî-
ãрàмè з біîëîãії äëя зàãàëüíîîñâітíіх íàâ÷àëüíèх зàêëàäіâ (Прèрîäîзíàâ-
ñтâî. Áіîëîãія. 5–9 êëàñè. — К: Вèäàâíè÷èй äім “Оñâітà”, 2013).

Дëя 7–9-х êëàñіâ êàëеíäàрíî-темàтè÷íе пëàíуâàííя ñêëàäеíе зãіä-
íî з ÷èííîю íàâ÷àëüíîю прîãрàмîю з біîëîãії äëя зàãàëüíîîñâітíіх íà-
â÷àëüíèх зàêëàäіâ (Áіîëîãія. 7–11 êëàñè. — К: Ірпіíü, 2005).

Дëя 8–9-х êëàñіâ з пîãëèбëеíèм âèâ÷еííям біîëîãії êàëеíäàрíî-
темàтè÷íе пëàíуâàííя ñêëàäеíе âіäпîâіäíî äî збірíèêà íàâ÷àëüíèх прî-
ãрàм äëя зàãàëüíîîñâітíіх зàêëàäіâ з пîãëèбëеíèм âèâ÷еííям преäметіâ 
прèрîäíè÷î-мàтемàтè÷íîãî тà техíîëîãі÷íîãî цèêëу, реêîмеíäîâàíèх 
Міíіñтерñтâîм îñâітè і íàуêè Уêрàїíè (К.: Віêтîрія, 2009).

Дëя 10–11-х êëàñіâ êàëеíäàрíî-темàтè÷íе пëàíуâàííя ñêëàäеíе 
зãіäíî з ÷èííîю прîãрàмîю äëя прîфіëüíîãî íàâ÷àííя у÷íіâ зàãàëüíî-
îñâітíіх íàâ÷àëüíèх зàêëàäіâ “Ріâеíü ñтàíäàрту”, “Аêàäемі÷íèй ріâеíü”, 
“Прîфіëüíèй ріâеíü”, зàтâерäжеíîю Міíіñтерñтâîм îñâітè і íàуêè 
Уêрàїíè (Òерíîпіëü: Аñтîí, 2011).
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â áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³ áåç äîçâîëó àâòîðà ÷è âèäàâíèöòâà.
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Календарно-тематичне планування  
з біології для 6 класу

(2 год на тиждень, усього 70 год, із них 5 год — резервний час)
№ з/п Тема уроку Дата

ВСТУП (4 год)

1/1 Біологія  — наука про життя. Основні властивос-
ті живого.

2/2
Різноманітність життя. Основні групи організмів 
(рослини, тварини, гриби, бактерії). Поняття про 
віруси.

3/3 Біологія — багатогалузева наука. Науки, що ви-
вчають життя. Методи вивчення організмів.

4/4
Застосування біологічних знань у практичній 
діяльності людини (медицині, с/г, у справі охо-
рони природи).

ТЕМА 1. КЛІТИНА
(10 год + 1 год резервного часу)

5/1 Клітина — одиниця живого. Історія вивчення 
клітини.

6/2 Збільшувальні прилади. Лупа. Світловий мікро-
скоп. Електронний мікроскоп.

7/3 Практична робота №1. Будова світлового мікро-
скопа та робота з ним.

8/4 Хімічний склад клітини. Речовини, що входять 
до складу клітини.

9/5
Практична робота №2. Виготовлення мікропре-
паратів шкірки цибулі та розгляд її за допомогою 
оптичного мікроскопа.

10/6

Будова клітини на світлооптичному та електро-
нно-мікроскопічному рівнях.  
Лабораторне дослідження «Будова клітини листка 
елодеї».

11/7 Будова рослинної і тваринної клітини. Спільні і 
відмінні ознаки.
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№ з/п Тема уроку Дата

12/8
Надходження речовин у клітину.  
Лабораторне дослідження «Рух цитоплазми в клі-
тинах листка елодеї». 

13/9 Утворення нових клітин. Ріст клітин.
14/10 Основні положення клітинної теорії. 
15/11 Контрольна робота №1. 

ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО 
БАГАТОКЛІТИННОСТІ  

(8 год + 1 год резервного часу)

16/1

Амеба, інфузорія — одноклітинні організми. Се-
редовище існування, процеси життєдіяльності, 
будова, роль у природі. 
Лабораторне дослідження «Спостереження інфу-
зорій».

17/2 Малярійний плазмодій, дизентерійна амеба — 
одноклітинні паразитичні організми.

18/3
Евглена зелена як представник автогетеротроф-
них протистів, особливості її будови та процесів 
життєдіяльності.

19/4
Хламідомонада, хлорела — одноклітинні водо-
рості (середовище існування, процеси життєді-
яльності, будова, роль у природі).

20/5 Дріжджі — одноклітинні гриби. 

21/6
Бактерії — найменші одноклітинні організми. 
Їхня роль у природі та значення в житті людини.
Міні-проект «Чому скисає молоко».

22/7
Вольвокс — колоніальний організм. Особливос-
ті будови та процесів життєдіяльності колоній 
вольвокса.

23/8
Особливості будови та процесів життєдіяльності 
ульви та губок як найпростіших багатоклітинних 
організмів.

24/9 Узагальнення і систематизація знань. Одноклі-
тинні організми. Перехід до багатоклітинності.
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6. Календарно-тематичне планування  
з біології для 10 класу. Рівень стандарту

(1,5 год на тиждень, усього 52 год, із них 4 год — резервний час)

№ з/п Тема уроку Дата

Вступ (2 год)

1(1). Система біологічних наук. Зв’язок біологічних 
наук з іншими науками. Завдання сучасної біо-
логії. Методи біологічних досліджень.

2(2). Рівні організації життя. Значення досягнень біо-
логічної науки в житті людини і суспільства.

РОЗДІЛ I. Молекулярний рівень організації життя
Тема 1. Неорганічні речовини (3 год)

3(1). Елементний склад організмів. Класифікація хі-
мічних елементів за їх кількістю в організмах: 
макроелементи, мікроелементи.

4(2). Роль неорганічних речовин (кисню, води, міне-
ральних солей) у життєдіяльності організмів.

5(3). Причини ендемічних та екологічних захворювань 
людини. Профілактика захворювань людини, що 
виникають через нестачу або надлишок деяких 
хімічних елементів.

Тема 2 Органічні речовини 
(8 год + 1 год резервного часу)

6(1). Органічні речовини, що входять до складу орга-
нізмів, їх різноманітність та біологічне значення. 
Будова, властивості, роль у життєдіяльності ма-
лих органічних молекул: ліпідів, моносахаридів, 
амінокислот, нуклеотидів.

7(2). Будова, властивості, роль у життєдіяльності ор-
ганізмів макромолекул (біополімерів) полісаха-
ридів.
Лабораторна робота №1. Визначення деяких орга-
нічних речовин та їх властивостей.
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№ з/п Тема уроку Дата

8(3). Будова, властивості, роль у життєдіяльності орга-
нізмів білків. Структурні рівні організації білків.

9(4). Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльнос-
ті організмів. 
Лабораторна робота №2. Вивчення властивостей 
ферментів.

10(5). Будова, властивості та функції нуклеїнових кис-
лот. Роль нуклеїнових кислот у спадковості та 
мінливості організмів.

11(6). Практична робота №1. Розв’язування елементар-
них вправ з реплікації та транскрипції.

12(7). Практична робота №2. Ознайомлення з інструк-
ціями з використання медичних препаратів, засо-
бів побутової хімії та оцінка їх небезпечності.

13(8). Практична робота №3. Оцінка продуктів харчу-
вання за їхнім хімічним складом.

14(9). Контрольна робота №1.

РОЗДІЛ II. Клітинний рівень організації життя
Тема 1. Загальний план будови клітин 

Поверхневий апарат. Ядро (5 год)

15(1). Історія вивчення клітини. Методи цитологічних 
досліджень.

16(2). Хімічний склад, будова і функції клітинних 
мембран (біомембран). Транспорт речовин через 
мембрани. 

17(3). Функції та особливості будови поверхневого 
апарату клітин організмів різних царств живої 
природи.

18(4). Будова і функції ядра клітин еукаріотів. Значен-
ня нуклеоїду клітин прокаріотів.

19(5). Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів.
Лабораторна робота №3. Будова клітин прокарі-
отів і еукаріотів.
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№ з/п Тема уроку Дата

Тема3. Біорізноманітність (13 год)
150(1). Біорізноманітність: рівні, типи, біологічне і прак-

тичне значення біорізноманітності.
151(2). Методи вивчення біорізноманітності. Моніто-

ринг, інвентаризація біорізноманітності та скла-
дання екологічного прогнозу. 
Лабораторна робота №5. Методи оцінки екологіч-
ного етапу навколишнього середовища.

152(3). Причини і наслідки зменшення біорізноманіт-
ності. Зменшення біорізноманітності — загроза 
існування людства.

153(4). Природоохоронна діяльність людства у збере-
женні біорізноманітності.

154(5). Природоохоронні території , території плансти, 
що потерпають від екологічної кризи.

155(6). Конвенція про біологічну різноманітність. Захо-
ди збереження і примноження біорізноманітності.

156(7). Екологічна політика України.
157(8). Узагальнення. Біорізноманітність як основа жит-

тя на Землі.

Польовий практикум №2
158(9). 1. Ознайомлення із методами вивчення біорізно-

манітності.
159(10). 2. Вивчення біорізноманітності екосистем. Еко-

системний моніторинг.
160(11). 3. Вивчення видового складу екосистем (своєї 

місцевості). Видова біорізноманітність.
161(12). 4. Моделювання екологічної ситуації в навко-

лишньому середовищі та прогнозування її змін.
162(13). 5. Вивчення динаміки рослинності екосистем з 

використанням ботанічного моніторингу.
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№ з/п Тема уроку Дата

Узагальнення курсу (11 год)
163(1). Жива природа — багаторівнева система. Просто-

рова організація життя як ієрархія біосистем.
164(2). Основні властивості живих систем. Прояв влас-

тивостей життя на різних рівнях організації жи-
вої природи.

165(3). Наслідки антропогенного впливу на біосистеми. 
Глобальні антропогенні зміни в біосфері.

166(4). Принципи екорозвитку.
167(5). Основні концепції, закони і перспективи розвит-

ку біології.
168(6). Поняття автотрофної цивілізації. Можливості 

формування автотрофної цивілізації.
169(7). Біоетика. Етичні аспекти сучасних біологічних 

досліджень та можливості їх практичного вико-
ристання.

170(8). Глобальні антропогенні зміни в біосфері. При-
родоохоронна діяльність.

171(9). Біологія як засіб вивчення живої природи і впли-
ву на неї.

172(10). Впровадження досягнень біологічної науки у 
практичну діяльність людини. Сучасні відкриття 
біології.

173(11). Застосування біологічних знань у забезпеченні 
існування людства.
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