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КАленДАРно-ТеМАТичне ПлАнУВАння 

(70 годин, 2 години на тиждень, з них 6 годин — резервних)

№  
з/п Тема уроку номер 

сторінки Дата 

                                               ВСТУП (4 год)

1/1 Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості 
живлення тварин.

7

2/2 Прояви життєдіяльності тварин. 11

3/3 Клітинна будова тварин. Особливості клітин тварин. Тканина. 15

4/4 Органи і системи органів, їхні функції. 18

                             ТеМА 1. РіЗноМАніТніСТЬ ТВАРин 
                                                    (24 год)

5/1 Різноманітність тварин. Поняття про класифікацію тварин. 21

6/2
Кишковопорожнинні. Визначальні ознаки будови, біологічні 
особливості, середовище існування. Різноманітність кишково-
порожнинних, їхня роль у природі та значення в житті людини.

25

7/3 Кільчасті черви. Визначальні ознаки будови, біологічні особли-
вості. Значення червів в екосистемах та в житті людини.

28

8/4 Різноманітність паразитичних червів. Небезпека гельмінтів для 
здоров’я людини, тварин і рослин.

31

9/5
Загальна характеристика членистоногих. Ракоподібні. Визна-
чальні ознаки будови, середовище існування, різноманітність. 
Роль ракоподібних у природі та значення в житті людини.

34

10/6
Павукоподібні. Визначальні ознаки будови, біологічні особли-
вості. Різноманітність та значення павукоподібних у природі і в 
житті людини.

37

11/7 Комахи. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, се-
редовище існування.

40

12/8 Розмноження і розвиток комах. Різноманітність комах, їхня роль 
у природі та значення в житті людини.

42

13/9 Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до спо-
собу життя комах.

45

14/10 Молюски. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, 
середовище існування.

46

15/11 Різноманітність молюсків, їхня роль у природі та значення в житті 
людини.

48

16/12 Загальна характеристика хордових тварин. 51
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17/13
Надклас Риби. Клас Хрящові риби. Визначальні ознаки будови, 
біологічні особливості. Різноманітність хрящових риб, їхня роль 
у природі та значення в житті людини.

53

18/14
Кісткові риби. Визначальні ознаки будови, біологічні особли-
вості. Різноманітність кісткових риб, їхня роль у природі та зна-
чення в житті людини.

56

19/15 Амфібії. Визначальні ознаки будови і біологічні особливості як зем-
новодних тварин. Роль амфібій в екосистемах і в житті людини.

59

20/16 Рептилії. Визначальні ознаки будови і біологічні особливості 
рептилій, їхнє значення в екосистемах та в житті людини.

63

21/17 Птахи. Визначальні ознаки будови, їхні біологічні особливості. 66

22/18 Особливості розмноження та розвитку птахів. Сезонні явища в 
житті птахів.

70

23/19

Різноманітність птахів. Риси пристосованості до різних серед-
овищ життя. Значення птахів у природі та в житті людини.
Практична робота № 2. Виявлення пристосувань до способу жит-
тя в різних умовах у птахів.

74

24/20 Клас Ссавці. Визначальні ознаки будови, їхні біологічні особли-
вості.

77

25/21 Розмноження і розвиток ссавців. Сезонні явища в житті ссавців. 81

26/22 Різноманітність плацентарних ссавців, їхня роль у природі та 
значення в житті людини. Охорона ссавців.

84

27/23

Особливості будови організму тварин — результат пристосуван-
ня до умов середовища існування. 
Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої бу-
дови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов 
існування.

87

28/24 Контрольна робота №1. 89

                    ТеМА 2. ПРоЦеСи ЖиТТЄДіялЬноСТі ТВАРин
                                                   (16 год)

29/1 Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлен-
ня і травлення.

95

30/2 Різноманітність травних систем. 97

31/3 Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення про-
цесів дихання та вивільнення енергії в клітині.

99

32/4 Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровонос-
ні системи. Кров, її основні функції.

101

33/5 Практична робота № 4. Порівняння будови кровоносної системи 
хребетних тварин.

103
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34/6 Виділення, його значення для організму. Органи виділення тва-
рин.

104

35/7
Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. 
Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пе-
ресування тварин.

107

36/8 Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних 
тварин.

109

37/9 Покриви тіла, їх різноманітність та функції. 110

38/10 Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їхнє 
значення.

112

39/11 Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. 115

40/12 Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хре-
бетних тварин.

117

41/13 Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. 118

42/14 Статеві клітини та запліднення. Розвиток тварин (з перетворен-
ням та без перетворення).

120

43/15 Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та трива-
лість життя у тварин.

122

44/16 Контрольна робота № 2. 124

                             ТеМА 3. ПоВеДінКА ТВАРин 
                                               (9 год)

45/1 Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. 127

46/2 Вроджена та набута поведінка. Біологічне значення вродженої  
і набутої поведінки.

130

47/3 Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції. 132

48/4 Форми поведінки тварин. 134

49/5 Практична робота № 7. Визначення форм поведінки (або типів 
угруповань) тварин (за описом або відеоматеріалами).

135

50/6 Соціальна поведінка тваин. Типи угруповань. Ієрархія у групі. 138

51/7 Комунікації тварин. Використання знарядь праці. 140

52/8 Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин,  
її пристосувальне значення.

142

53/9 Узагальнення теми «Поведінка тварин». 144
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                  ТеМА 4. оРгАніЗМ і СеРеДоВиЩе іСнУВАння
                                                   (8 год)

54/1 Поняття про популяційну екосистему та чинники середовища. 146

55/2 Ланцюги живлення і потік енергії в екосистемах. 149

56/3 Пристосування тварин до впливу різних чинників середовища. 152

57/4 Співіснування організмів в угрупованнях. 155

58/5 Вплив людини та її діяльності на організми. 158

59/6 Основи охорони природи. Природоохоронні території. 160

60/7 Червона книга України. 163

61/8 Узагальнення знань з теми «Організм і середовище існування». 166

                                      УЗАгАлЬнення (4 год)

62/1 Різноманітність органічного світу. 169

63/2 Одноклітинні прокаріоти. Структурно-функціональні особли-
вості, поширення і значення прокаріотів.

172

64/3 Одноклітинні і багатоклітинні еукаріоти. 175

65/4 Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, 
грибів, тварин — свідчення єдності живої природи.

178

                                          еКСКУРСії (4 год)

66-67 Різноманітність тварин свого краю. 181

68-69 Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природ-
ному угрупованні.

183
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Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку
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Вступ

УРоК 1
основні відмінності тварин від рослин та грибів.  

особливості живлення тварин.
Мета: сформувати поняття про різноманітність тваринного світу, ознаки поді-

бності та відмінності з рослинами та грибами; ознайомити з проявами жит-
тєдіяльності тварин, особливостями їх живлення та середовищем життя.

основні поняття і терміни: прокаріоти, еукаріоти, автотрофи, гетеротрофи.
обладнання: натуральні об’єкти — тварини з кутка живої природи (акваріумні 

риби, птахи, черепахи тощо), опудала тварин, колекція членистоногих, 
вологі препарати, таблиця «Різноманітність тварин».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

і. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).
1. Що вивчає наука біологія?
2. Чому біологію вважають багатогалузевою наукою?
3. Які риси характерні для рослин та грибів?
4. Які організми називають еукаріотами та прокаріотами, гетеротрофами 

та автотрофами?
іі. Мотивація навчальної діяльності. (Бесіда).

1. Висловіть судження:
•	 Щодо значення зоологічних знань
•	 Щодо співвідношення видів живих істот:
а) тварин налічують 1,2-2 млн видів;
б) рослин — близько 500 тис. видів,
в) грибів — понад 200 тис. видів;
г) бактерій — близько 20 тис. видів.

ііі. Вивчення нового матеріалу.

1. Різноманітність тваринного світу. 
(Розповідь з елементами бесіди та демонструванням натуральних об’єктів, 

опудал, вологих препаратів, таблиці).
Тварини відрізняються:
— розмірами;
— формою;
— покривами;
— зовнішньою і внутрішньою будовою;
— способом пересування;
— поведінкою тощо.
Порівняйте дощового черв’яка та річкового окуня, річкового окуня та ди-

кого голуба.
2. Середовище існування тварин.
(Бесіда на основі спостережень учнів, складання таблиці з використання опу-

дал, вологих препаратів малюнків тощо).

№ 
п/п Середовище існування Тварини, що поширені у середовищі

1 Наземно-повітряне Ссавці, птахи павуки, комахи

2 Водне Риби, медузи, кити, дельфіни, раки.

3 Ґрунтове Дощові черви, кроти, капустянки

4 Організми інших тварин, 
рослин і людини

Глисти (аскарида), воші, блохи, кліщі
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3. Подібність тварин з рослинами, грибами та їхні відмінності.
(Бесіда зі складанням таблиці).

ознаки Рослини гриби Тварини

і. Риси подібності

1. Клітинна будова Так Так Так

2. Хімічний склад: 
білки, вуглеводи, 
ліпіди, нуклеїнові 
кислоти, вода, мі-
неральні солі

Так Так Так

3. Процеси життє-
діяльності: жив-
лення, дихання, 
розмноження, ріст, 
розвиток, подраз-
ливість, адаптація 
тощо

Так Так Так

іі. Риси відмінності

1. Способи живлення Більшість авто-
трофи, фото-
синтезуючі

Гетеротрофи Більшість  
гетеротрофи

2. Пересування  
у просторі

У більшості 
відсутнє

Відсутнє Більшість  
рухається

3. Ріст організму Необмежений Необмежений Обмежений

4. Будова клітини Еукаріотичний 
тип

Еукаріотич-
ний тип

Еукаріотичний 
тип

5. Клітинна стінка Целюлозна Хітинова Глікокалікс

6. Речовини, що за-
пасаються

Крохмаль Глікоген Глікоген

4. Зоологія — комплексна біологічна наука, яка досліджує будову, проце-
си життєдіяльності, різноманітність та поширення тварин, а також їхнє 
значення у природі й житті людини. (Розповідь вчителя зі складанням 
схем).

Зоологія

Будова
Походження

Поширення

Значення  
в житті людини

Життєдіяльність

Значення  
в природі

Різноманітність 
тварин

Спосіб життя
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Зоологія

СистематикаГенетика

Етологія

Еволюційна 
біологія

Анатомія

ЦитологіяЕмбріологія

Фізіологія

Морфологія

Екологія

Зоологія

Арахнологія
Теріологія

Іхтіологія

ЕнтомологіяПротистологія

Орнітологія

Герпетологія

5. Значення зоологічних знань. (Самостійна робота учнів).
Закінчіть речення або вставте пропущені слова. 
Вивчаючи зоологію, ознайомтесь з різноманітним і цікавим світом …, що 

живуть на нашій планеті, насамперед з тими, які трапляються на території … 
Ви дізнаєтесь про види, … для людини, а також ті, які завдають їй шкоди, пе-
реносять збудників небезпечних … Багато хто з вас тримає вдома собак або …, 
акваріумних рибок чи декоративних …

Отже, ви маєте можливість глибше ознайомитися зі світом тварин. Ці 
знання можуть у майбутньому допомогти вам у здобутті професії ветеринара, 
медпрацівника, а також допоможуть навчатись на … факультеті у вищому на-
вчальному закладі.

Слова для довідки: корисні, коти, тварин, захворювання, птахи, тварин-
ницька, біологічному, Україна.

6. Роль тварин у природі та в житті людини. (Бесіда із записами в учнівських 
зошитах).

Роль тварин у природі Роль тварин у житті людини

1. У процесах ґрунто-
утворення (дощові 
черв’яки, комахи, 
кліщі).

2. Розкладання органіч-
них решток (жуки-
гнойовики).

3. Регуляція чисельності 
рослин і тварин в біо-
геоценозах (фітофаги, 
хижаки, паразити).

4. Перехресне запилен-
ня квіткових рослин 
(бджоли, оси, джме-
лі, метелики, мухи, 
жуки).

1. Продукти харчування тваринного похо-
дження (свійські та дикі тварини)

2. Сировина для промисловості: кокони шов-
ковичного та дубового шовкопряда, пір’я 
птахів, шерсть і шкіра ссавців, черепашки 
молюсків тощо.

3. Лікарські препарати: зміїна отрута, бджо-
лина отрута, прополіс тощо.

4. Тварини-паразити (амеба дизентерійна, 
свинячий та бичачий ціп’яки, людська ас-
карида тощо.

5. Тварини шкідники с/г культур і масових 
насаджень (колорадський жук, польо-
ві миші, ховрахи, яблунева плодожерка 
тощо.)

6. Лабораторні тварини (миші, щурі, собаки, 
свині, жаби).

7. Збудники і переносники інфекційних хво-
роб (малярійний комар, кімнатна муха, 
воші, блохи тощо).
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IV. Закріплення знань учнів. (Творчі завдання).
1. Наведіть аргументи (не менше трьох), які доводять, що твердження «со-

бака належить до тварин» правильне.
2. Серед названих нижче організмів оберіть ті, що є гетеротрофами. Які з них 

є тваринами?
Підберезник, дріжджі, хламідомонада, жаба, акула, папороть, горобець, 

мухомор.
3. Тіло добре відомого коника має зелений колір, як і рослини. Чи означає 

це, що він здатний до фотосинтезу?
4. Доведіть, що людина є представником тваринного світу.

V. Домашнє завдання.
Вивчити дану тему з підручника.
Повторити тему «Основні властивості живого».



Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

11

УРоК 2
Прояви життєдіяльності тварин.

Мета: ознайомити учнів з особливостями процесів життєдіяльності тварин.
основні поняття і терміни: обмін речовин (метаболізм), живлення, дихання, 

виділення, ріст, розвиток, розмноження, подразливість, адаптація.
обладнання: таблиці «Зовнішня будова ссавця», «Внутрішня будова ссавця».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

і. Перевірка домашнього завдання. (Різнорівневі тести).

1. Укажіть науку, яка вивчає будову, ріст, розвиток, розмноження, різнома-
нітність та поширення тварин, їхнє значення в природі й житті людини:
А біологія;
б екологія;
В зоологія;
г фізіологія.

2. Спільними ознаками рослин і тварин є:
А автотрофне живлення;
б необмежений ріст
В активність у пошуках їжі;
г клітинна будова.

3. Тварини відрізняються від рослин тим, що:
А живляться гетеротрофно;
б мають клітинну будову;
В ростуть;
г розмножуються.

4. Укажіть, що є спільним у рослин, тварин і грибів:
А в оболонці клітини є хітин;
б запасають поживні речовини у вигляді крохмалю;
В мають клітинну будову;
г усі живляться гетеротрофно

5. Тварини відрізняються від грибів тим, що:
А живляться гетеротрофно;
б мають клітинну будову;
В мають обмежений ріст;
г розмножуються.

4. Укажіть, що є спільним у рослин, тварин і грибів:
А в оболонці клітини є хітин;
б запасають поживні речовини у вигляді крохмалю;
В мають клітинну будову;
г усі живляться гетеротрофно.

5. Тварини відрізняються від грибів тим, що:
А в результаті обміну в них утворюється сечовина;
б клітинні мембрани вкриті глікокаліксом;
В живляться гетеротрофно;
г запасають поживні речовини у вигляді глікогену.

6. Нині відомо видів тварин:
А 200;
б 500;
В близько 2 млн;
г 250 тис.
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іі рівень
1. Вкажіть види людської діяльності, де необхідні знання зоології:

А медицина;
б сільське господарство;
В харчова промисловість;
г лісове господарство;
Д охорона довкілля;
е рибальство.

2. Представники тваринного світу заселили такі середовища нашої планети:
А водне;
б наземно-повітряне;
В грунт;
г живі організми.

іі. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які процеси в живих організмах забезпечують їхню життєдіяльність?

2. Охарактеризуйте прояви життєдіяльності рослин?

3. Чим життєдіяльність тварин відрізняється від життєдіяльності рослин?

ііі. Мотивація навчальної діяльності. 
Постановка проблемного запитання: «Які зміни відбулися б на нашій пла-

неті, якби зникли усі рослини?»
IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Класифікація тварин за способом живлення. (Бесіда, складання схеми).

Спосіб живлення

Автотрофи Гетеротрофи

Організми самі для свого  
живлення створюють органічні 

речовини з неорганічних

Деякі найпростіші (Евглена зелена)

Організми використовують 
для свого живлення готові 

органічні речовини

Переважна більшість тварин

2. Класифікація тварин за характером живлення. (Бесіда, самостійна 
робота учнів). 

Закінчити таблицю.

№ 
п/п

назва групи  
тварин Храктер їжі Приклади тварин

1. Рослиноїдні Живляться рослинами Заєць, корова, ко-
лорадський жук

2. М’ясоїдні Живляться тваринною 
їжею

Лисиця, вовк, 
яструб

3. Всеїдні ? ?

4. Сапробіонти ? ?

5. Паразити
Живляться органічни-
ми речовинами живих 
організмів

?
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3. Обмін речовин та енергії гетеретрофного організму. (Аналіз схеми).

обмін речовин

Надходження речовин 
в організм

1. Вода (Н2О)
2. Кисень (О2)
3. Органічні речови-

ни (білки, вуглево-
ди, ліпіди, нуклеї-
нові кислоти тощо)

4. Мінеральні солі

Перетворення  
речовин в організмі

1. Відновлення клітин
2. Виділення енергії
3. Запасання речовин

Виділення  
кінцевих продуктів

1. Вода (Н2О) надлишок
2. Тепло (надлишок)
3. Мінеральні солі (над-

лишок)
4. Вуглекислий газ (СО2)
5. Амоніак (NH3)
6. Неперетравлені рештки.

4. Що таке дихання? Аеробні і анаеробні організми. (Розповідь учителя  
з елементами бесіди).

5. Розмноження тварин — безперервність життя на Землі. (Бесіда на основі 
елементарних знань учнів, записи в учнівських зошитах).

Розмноження — це притаманна всім живим істотам властивість відтворення 
собі подібних, завдяки чому забезпечуються неперервність і спадковість життя.

(Учні з допомогою вчителя коментують визначення життя).
Бесіда за запитаннями:
1. Як розмножуються одноклітинні твариноподібні організми (амеба, ін-

фузорія туфелька, малярійний плазмодій, евглена зелена).
2. Які способи розмноження багатоклітинних тварин ви спостерігали  

у природі?
а) безхребетних;
б) риб;
в) земноводних;
г) плазунів;
д) птахів;
е) ссавців або звірів.

3. Узагальніть знання про способи розмноження тварин.

Способи розмноження тварин

Нестатеве
(поділ клітини)

Бінарний 
поділ

Множинний 
поділ

Вегетативне

Брунькування Поділ  
організму

Статеве

За участю 
статевих 
клітин 
(гамет)

6. Ріст та розвиток тварин. Стадії індивідуального розвитку. (Пояснення 
вчителя з демонстрацією відеоматеріалу).

Ріст — кількісні зміни в організмі тварин (збільшення їхніх розмірів).
Розвиток — зміни в організмі, які ведуть до появи його нових якостей. 

Протягом життя тварина формується від зародка до дорослої тварини, про-
ходячи різні стадії розвитку:

— період зародкового розвитку;
— нестатевозрілий період;
— період дорослої тварини;
— період старіння, який завершується природною смертю організму.
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7. Подразливість та її форми прояву у тварин. (Розповідь вчителя, бесіда  
з використанням опорних знань учнів, записи в учнівських зошитах).

Подразливість — здатність живих організмів певним чином реагувати на 
зміни навколишнього середовища.

Реакції тварин на дії подразників

Таксиси
(рухи найпростіших  
при дії подразника)

Евглена зелена рухається  
в бік джерела світла

Рефлекси
(відповідь організму на подразник  

з участю нервової системи)

Відсмикування руки  
від гарячого предмета

V. Закріплення знань учнів.

1. Обґрунтування ідей, що виникли при постановці проблемного питання.

2. Узагальніть прояви життєдіяльності рослин і тварин.
Складіть узагальнюючу схему або таблицю, зазначте відмінності та пояс-

ніть причину спільних ознак у проявах життєдіяльності рослинних і тваринних 
організмів.
VI. Домашнє завдання.

Вивчити дану тему з підручника.
Повторити теми: «Будова клітин на світлооптичному та електронно-мікро-

скопічному рівнях», «Будова рослин».



Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку
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УРоК 3
Клітинна будова тварин, особливості клітин тварин. Тканини.

Мета: продовжувати формувати поняття «клітина», «тканина», розкрити єд-
ність органічного світу на основі знань про клітинну будову рослинних 
і тваринних організмів.

обладнання: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», 
«Тканини рослин», «Тканини тварин».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

і.  Перевірка домашнього завдання. (Наукове обґрунтування проблемних запи-
тань).

Існує низка властивостей живого, якими традиційно описують відмінності 
живої речовини від неживої. Однак кожну з них, як виявилося, можна засто-
сувати і для опису неживого об’єкта.

Складіть таблицю властивостей живого та прикладів їхніх проявів у не-
живій природі.

Властивості живого їхні прояви у неживій природі

Живлення — процес поглинання речо-
вин, необхідних для функціонування 
об’єкта.

Робота електроприладу пе-
редбачає поглинання ним 
електрики.

Ріст — збільшення розмірів тіла.

Розмноження — здатність до самовід-
творення.

Рух — переміщення у просторі.

Виділення — виведення назовні кінце-
вих продуктів, продуктів метаболізму.

Подразливість — здатність об’єкта реа-
гувати на зміну навколишніх умов.

Народження і смерть.

У ході дискусії учні повинні дати відповідь на основне питання біології «У чому 
полягає відмінність живого від неживого» та обгрунтувати свою точку зору.
іі. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда)

1. Що таке клітина?
2. Чому клітину вважають одиницею будови і життєдіяльності живого.
3. Чому клітину, як правило, не можна розглянути неозброєним оком?
4. Яку будову має рослинна клітина на:

а) світлооптичному рівні;
б) електронно-мікроскопічному рівні.

5. Чому клітини рослин об’єднувались у тканини?
6. Які типи рослинних тканин вам відомі? Охарактеризуйте їхні функції.

ііі. Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1) Чому клітини рослин і тварин мають спільний план будови і подібність 
процесів життєдіяльності?

2) Які відмінності на рівні клітин є у рослинних і тваринних організмів?
IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Клітинна будова тварин. Особливості будови клітин тварин. (Розпо-
відь учителя з елементами бесіди та демонструванням таблиць «Будова 
клітини тварин»).

2. Органели клітин тварин під електронним мікроскопом: рибосоми, мі-
тохондрії, ядро, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка, клітинний 
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центр, лізосоми та їхні функції. (Розповідь учителя з демонструванням 
таблиці «Будова тваринної клітини»).

3. Порівняльна характеристика клітин тварини і рослини. (Самостійна ро-
бота учнів).

Подібність. основні компоненти обох клітин:

Відмінність

Рослинна клітина 
1.
2.
3.

Тваринна клітина
1.
2.
3.
4.

Висновок.
1. Як вплинули відмінності у будові клітин на виконувані функції?
2. Про що свідчить подібність у будові рослинної і тваринної клітин.

4. Тканини тварин. Основні типи тканин та їхні функції у тваринному ор-
ганізмі. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиці «Тканини тварин»).

Тканина — це сукупність клітин, які подібні за будовою та спеціалізовані 
на виконанні певних функцій, і міжклітинної речовини.

Тканини
(за будовою і функціями)

Епітеліальна Сполучна М’язова Нервова

5. Особливості будови тканин тварин у зв’язку з виконуваними функціями 
(Розповідь учителя, самостійна робота учнів, складання таблиці).

Заповнити таблицю.

№ 
з/п Типи тканини особливості 

будови Функції

1. Епітеліальна  
тканина

Складається з 
одного або кіль-
кох шарів клі-
тин, які щільно 
прилягають 
одна до одної, 
і майже не міс-
тять міжклітин-
ної речовини.

1. Захисна (вкриває поверх-
ню тіла та вистилає по-
рожнини тіла та органів).

2. Виробляють біологічно 
активні речовини (епі-
телій ендокринних залоз 
виділяє гормони, які ре-
гулюють процеси життє-
діяльності).

3. Всмоктує поживні речо-
вини (у кишечнику).

4. Інші функції.

2. Сполучна тканина

3. М’язова тканина

4. Нервова тканина
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V. Закріплення знань учнів. (Бесіда).

1. У чому полягає подібність будови тканин тваринного і рослинного ор-
ганізмів? Чим пояснити відмінності?

2. Що спільного у будові тканин тварин? У чому полягають відмінності  
у будові тваринних тканин? Чим їх пояснити?

3. Які тканини рослин і тварин подібні між собою за виконуваними функ-
ціями?

VI. Домашнє завдання.
Вивчити дану тему з підручника. Повторити тему «Будова рослини. Орга-

ни рослини».
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УРоК 4
органи і системи органів тварин, їхні функції.

Мета: ознайомити учнів з особливостями організації організму тварин, функ-
ціями органів та систем органів.

основні поняття і терміни: орган, порожнина тіла, симетрія тіла.
обладнання: опудала тварин, вологі препарати, таблиці «Внутрішня будова 

ссавця», «Будова рослини».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

і.  Перевірка знань, здобутих на попередньому уроці. (Диференційовані різнорівневі 
тести).

і рівень
1. Вкажіть структуру, наявність якої відрізняє тваринну клітину від рослинної:

А тверда клітинна стінка;
б глікокалікс;
В великі вакуолі;
г ядро.

2. Вкажіть, чим тканини тварин відрізняються від тканин рослин:
А до складу тваринних тканин входять клітини;
б  до складу тваринних тканин входять не лише клітини, а й міжклітинна речовина;
В усі вони утворюються з твірної тканини;
г клітини, які входять до їхнього складу, мають клітинні стінки.

3. Вкажіть функцію, яка не властива міжклітинній речовині:
А опорна;
б живильна;
В взаємодія клітин;
г рецепторна.

4. Вкажіть тип тканини, не характерний для тварин:
А твірна;
б м’язова;
В сполучна;
г провідна.

5. Вкажіть ознаку, яка не характерна для сполучної тканини:
А  складається з одного чи кількох шарів клітин, які майже не містять між-

клітинної речовини;
б містять значну кількість міжклітинної речовини;
В з’єднує різні типи тканин, забезпечує їхнє живлення;
г транспортує різні речовини.

6. Вкажіть ознаку, яка характерна для м’язової тканини:
А складається з клітин, що мають відростки;
б  складається з клітин, що здатні скорочуватись у відповідь на сигнали, 

які надходять від нервової системи;
В  складається з різноманітних клітин і добре розвиненої міжклітинної ре-

човини;
г  складається з клітин, які щільно прилягають одна до одної і майже не 

містять міжклітинної речовини.
іі рівень

1. Вкажіть організми, у тканинах яких наявна міжклітинна речовина:
А людина;
б улотрикс;
В амеба;
г папороть.
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2. Вкажіть тип тканин, не характерний для собаки свійської:
А сполучна;
б епітеліальна;
В м’язова;
г провідна.

ііі рівень 
1. Встановіть відповідність між тканиною тваринного організму та її функцією:

А епітеліальна;
б м’язова;
В сполучна;
г нервова.
1. відбувається рух організму в цілому та окремих його частин;
2. здатна сприймати різноманітні подразники зовнішнього середовища;
3. забезпечує фотосинтез;
4. виробляє гормони, які регулюють процеси життєдіяльності;
5. утворює скелет і сухожилля.

2. Встановіть відповідність між органелою та її функцією у клітині:
А ядро;
б цитоплазма;
В плазмолема;
г мітохондрія;
Д лізосома.
1. бере участь у процесах обміну з довкіллям;
2. об’єднує всі структури клітини і забезпечує їхню взаємодію;
3.  зберігає спадкову інформацію і передає її дочірнім клітинам під час по-

ділу;
4. містить ферменти, що розщеплюють органічні сполуки.

іі. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда з демонструванням таблиці «Будова 
рослини»).

1. Які вегетативні органи є у рослин? Які функції вони виконують?

2. Що таке генеративні органи рослин? Які їхні функції?

3. Які процеси життєдіяльності характерні для рослинних організмів?

ііі. Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Які процеси забезпечують життєдіяльність тваринних організмів?

2. Як відбувається обмін речовин у тварин?

3. Чим відрізняється обмін речовин рослинного і тваринного організму? 
Що спільного у цих процесах?

4. Які органи функціонують у тварин для забезпечення їхньої життєдіяль-
ності?

5. Що таке системи органів?

6. Чому тваринний організм в цілому складніший у порівнянні з рослинним?

іV. Вивчення нового матеріалу.
Процеси життєдіяльності.
1. Обмін речовин в одноклітинних твариноподібних організмів: амеби, 

інфузорії. (Розповідь вчителя з елементами бесіди та демонструванням 
таблиці «Одноклітинні»).

2. Обмін речовин та перетворення енергії багатоклітинних організмів. 
(Розповідь учителя, демонстрація таблиць).
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Обмін речовин — це сукупність процесів надходження речовин до організ-
му, їх перетворення в ньому та виведення назовні продуктів обміну.

Травна 
система

Дихальна  
система

Кровоносна 
система

Видільна 
система

обмін речовин

Травна система — сукупність органів, що забезпечують перетравлення  
та всмоктування їжі.

Дихальна система постачає організму кисень і виводить з нього вуглекис-
лий газ.

Кровоносна система призначена для транспорту речовин по організму.
Видільна система виділяє кінцеві продукти обміну за межі організму.
3. Опорно-рухова система як пристосування до руху у тварин. (Розповідь 

вчителя з використанням опорних знань учнів, демонстрація натуральних 
об’єктів та малюнків).

4. Статева система та її функція у забезпеченні статевого розмноження 
тварин. (Пояснення учителя).

5. Регуляція процесів життєдіяльності та органи чуття тваринних організмів. 
(Розповідь учителя з демонстрацією таблиці, записи в учнівських зошитах). 

Регуляція функцій організму

Нервова регуляція

Нервова система

Гуморальна регуляція

Гормони і гормоноподібні речовини

IV. Закріплення знань учнів.

1. Вкажіть правильну відповідь щодо скоротливої вакуолі найпростіших:
А наявна переважно у морських найпростіших;
б слугує для пересування у прісній воді;
В наявна в амеби та інфузорії;
г забезпечує нестатеве розмноження;

2. Вкажіть неправильну відповідь щодо органел руху:
А відчувши їжу, амеба рухається в її напрямку за допомогою псевдоподій;
б  тіло інфузорії покрите війками, завдяки яким вона, обертаючись, швидко 

пливе тупим кінцем уперед;
В за допомогою псевдоподій амеба пересувається досить швидко;
г на передньому кінці тіла евглени розташований джгутик, що є органелою руху.

3. Заповнити таблицю. (Самостійна робота учнів).

№з/п Процес життєдіяльності Система органів тварин

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

V. Домашнє завдання.
Вивчити тему з підручника. Повторити попередні теми.
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тема 1. Різноманітність тваРин

УРоК 5
Різноманітність тварин. Поняття про класифікацію тварин.

Мета: сформувати поняття «вид» як систематичну категорію тварин, показати 
принципи класифікації тварин; ознайомити учнів з основними система-
тичними категоріями царства Тварини.

основні поняття і терміни: систематика, класифікація, таксони, царство, 
імперія, тип, клас, ряд, родина, рід, вид.

обладнання: опудала тварин, колекції членистоногих, таблиці різних система-
тичних груп тварин, «Схема еволюції органічного світу».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

і. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які ознаки характеризують живий організм?

2. Чим відрізняються тварини від рослин та грибів.

3. Що означає класифікація рослин?

4. На які таксони (систематичні категорії) поділено рослини на основі їх-
ньої спорідненості.

іі. Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Чому видів тварин більше, ніж видів рослин, грибів і бактерій разом 
узятих?

2. Чому тварин слід вважати найбільш різноманітно побудованими істо-
тами?

ііі. Вивчення нового матеріалу.

1. Перші спроби класифікації тваринного світу. Штучні системи органіч-
ного світу. (Розповідь вчителя або повідомлення учнів із презентаціями).

Найпершу класифікацію живих об’єктів розробив античний філософ 
Арістотель (384 — 322 рр. до н.е.). Його вважають родоначальником зоології. 
Арістотель класифікував 454 види тварин.

К. Лінней описав 4208 видів живих організмів.
Французький натураліст, зоолог і філософ Жан Батист Ламарк поділив 

тварин на безхребетних і хребетних, виділив класи і східці драбини істот.
Система організації тваринного світу за ламарком

Східці Класи

     I
  1 Інфузорії

  2 Поліпи

    II
  3 Променисті

  4 Хробаки

    III
  5 Комахи

  6 Павукоподібні

    IV
  7 Ракоподібні

  8 Кільчасті

    V
  9 Вусоногі ракоподібні

 10 Молюски
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    VI

11 Риби

12 Рептилії

13 Птахи

14 Ссавці

2. Сучасна система органічного світу. (Складання схеми стистематичної 
ієрархії на рівнях надцарств, царств і підцарств, пояснення схеми 
учителем).

органічний світ (живі істоти)

Імперія
Неклітинні

Царство 
Віра

Імперія 
Клітинні

Надцарство 
Доядерні 

(Прокаріоти)

Царство 
Археї Еубактерії

Надцарство 
Ядерні 

(Еукаріоти)

Царство 
Тварини

Царство 
Рослини

Царство 
Гриби

3. Ієрархія груп організмів царства Тварини. (Складання схеми система-
тичної ієрархії царства Тварини, коментування схеми).

Царство  
Тварини

Підцарство Одноклітинні 
(Найпростіші)

Підцарство  
Багатоклітинні

Губки
Справжні  

Багатоклітинні

Тип

Клас

Ряд

Родина

Рід

Вид

4. Вид — сукупність подібних за будовою, способом життя і поширенням 
особин, здатних схрещуватись між собою і давати плодюче потомство.
(Бесіда з демонструванням опудал, малюнків, вологих препаратів, колекції 
різних видів тварин).
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5. Встановлення ознак, що характеризують вид. (Дослідницька робота 
учнів у невеликих групах, використання роздаткових карток, складання 
порівняльної таблиці).

Вчитель роздає групам учнів картки із зображенням і описом чорного та 
сірого пацюків. Учні порівнюють тварин і на основі порівняння складають 
таблицю.

Порівняльна характеристика двох видів пацюків

ознаки для  
порівняння Сірий пацюк чорний пацюк

1. Місце прожи-
вання

Поля, господарські  
будівлі

Ліс, населені пункти

2. Чим живиться Їжею тварин Рослинами

3. Забарвлення 
тіла

Спина сірувато-руда, 
черевце біле

Темне

4. Довжина хвоста Хвіст трохи коротший 
за тіло

Хвіст довший за тіло

5. Розмноження Протягом цілого року 2-3 рази на рік

6. Схрещування Особини вільно схрещу-
ються між собою

Особини вільно схрещу-
ються між собою

7. Потомство Плодюче, подібне на 
батьків за будовою  
і способом життя

Плодюче, подібне на 
батьків за будовою  
і способом життя.

Висновок. Сірий пацюк і чорний пацюк — це два різні види.
6. Встановлення ознак, за якими пацюк сірий і пацюк чорний належать до 

одного роду. (Робота в групах з роздатковими картками).
Ознаки:
а) спосіб життя;
б) нічна активність;
в) подібність зовнішнього вигляду;
г) майже однакові розміри.
Висновок. Сірий пацюк і чорний пацюк належать до роду пацюків.
7. Встановлення ознак родини Мишачі. (Робота учнів у групах з роздатко-

вими картками).
Ознаки:
а) рогові луски на хвості;
б) форма тіла;
в) велика плодючість.
Висновок. Рід Пацюки і Рід Миші об’єднуються в родину Мишачі.
8. Встановлення ознак ряду Гризунів. (Робота учнів у групах з роздатковими 

картками).
Ознаки:
а) великі гострі різці вкриті емаллю лише спереду, через що самозаточу-

ються;
б) кутні зуби з пласкою жувальною поверхнею;
в) кишечник довгий, що є пристосуванням до живлення рослинною їжею, 

яка довго перетравлюється.
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Родина Мишачі

Родина Білячі

Родина Боброві

Родина Сліпакові

Родина Хом’якові

Ряд Гризуни

9. Систематичне положення видів: Пацюк сірий і Пацюк чорний.
   Тип Хордові
   Клас Ссавці
   Ряд Гризуни
   Родина Мишачі
   Рід Пацюк

 
Вид

Пацюк чорний Пацюк сірий

IV. Закріплення знань учнів. (Індивідуальна самостійна робота).

1. Користуючись змістом підручника випишіть групи тварин, які ви будете 
вивчати на уроках зоології.

2. Поміркуйте! Які із систематичних категорій є спільними для системати-
ки рослин і тварин.

3. Розмістіть систематичні категорії тварин у висхідному порядку.
Родина, рід, тип, клас, царство, ряд, надцарство, імперія, вид.
4. Що таке наукові назви тварин? Хто їх запропонував?

V. Домашнє завдання. 
Вивчити тему з підручника. Визначити місце домашніх тварин у системі ор-

ганічного світу, дати їм наукові назви.
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УРоК 6
Кишковопорожнинні. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості,  

середовище існування. Різноманітність кишковопорожнинних,  
їх роль у природі та значення в житті людини.

Мета: дати поняття про загальні особливості організації та процеси життєді-
яльності кишковопорожнинних; навчити учнів визначати риси присто-
сованості тварин до середовища існування; з’ясувати роль в екосистемах 
та в житті людини.

основні поняття і терміни: ектодерма, ентодерма, мезоглея; шкірно-м’язові, 
жалкі, проміжні, нервові, залозисті, травні клітини; диференціація клі-
тин, життєві форми організмів, гермафродити, регенерація, рефлекс.

обладнання: таблиця «Кишковопорожнинні», вологі препарати «Медуза», малюнки, 
презентації, відеофільм «Коралові рифи».

Структура уроку основний зміст і методи роботи

і. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які одноклітинні твариноподібні організми ви вивчили у попередньому 
курсі?

2. Чим відрізняється клітина багатоклітинного організму від клітини одно-
клітинного організму? Що у них спільного?

3. Чи може існувати самостійно одна клітина багатоклітинного організму? 
Чому?

іі. Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемного запитання).

1. Під час відпочинку на морі ви зустрічали прозору драглисту тварину — 
медузу. Яке систематичне місце вона займає в системі органічного світу?

ііі. Вивчення нового матеріалу.

1. Місце кишковопорожнинних у системі живої природи. (Запис та аналіз 
схеми).

Імперія 
Клітинні форми життя

Надцарство Еукаріоти

Царство Тварини

Підцарство Багатоклітинні

Тип Кишковопорожнинні

Клас Гідроїдні Клас Сцифоїдні Коралові поліпи

2. Загальні (визначальні) ознаки кишковопорожнинних тварин. (Само-
стійна робота учнів із підручником та додатковою літературою).

Прочитайте текст підручника та довідника з біології, вставте пропущені 
слова та підкресліть їх.

Тіло кишковопорожнинних має … або … симетрію. … симетрія свідчить 
про те, що … кишковопорожнинні вели … спосіб життя (а багато з них ведуть 
такий спосіб життя зараз). Тіло утворене … шарами клітин, зовнішній — …  
і внутрішній — …; між ними лежить майже позбавлений клітин прошарок — … . 
Розвинута лише одна порожнина тіла … (звідси назва …). Рот оточений …, які 
… їжу. Неперетравлені рештки … викидаються назовні через…. В ектодермі 
є клітини жалкі, … , епітеліально-мускульні, проміжні, а в ентодермі — 
залозисті, травні, ... Живуть переважно в ..., кілька видів поширені у … воді. 
Кишковопорожнинні мають дві життєві форми: … і … .
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3. Особливості будови та життєдіяльності кишковопорожнинних на прикладі 
прісноводного поліпа гідри. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиці 
«Кишковопорожнинні», заповнення таблиці).

№ 
з/п ознаки особливості будови та життєдіяльності

1. Тіло Багатоклітинне

2. Тип симетрії Радіальний (променевий)

3. Покриви Ектодерма, епітеліально-покривні клітини

4.
Травна система Ротовий отвір, кишкова порожнина, клітини 

ентодерми, неперетравлені рештки виводяться 
через рот

5. Травлення Внутрішньоклітинна та порожнинне

6. Дихання Розчиненим у воді киснем дифузійно, усією 
поверхнею тіла

7. Виділення Кінцеві продукти дисиміляції виводяться через 
ентодерму

8. Нервова система Дифузійного (розкиданого) типу

9.
Органи чуття Не розвинені. Дотик всією поверхнею тіла, 

особливо чутливі щупальця. Вперше в органіч-
ному світі з’являються рефлекси

10.
Розмноження Вегетативне — брунькуванням (переважає). 

Статеве — гермафродити, запліднення пере-
хресне

11. Розвиток Зигота → планула (двошарова личинка) → до-
росла гідра

12. Регенерація Добре розвинена

4. Різноманітність кишковопорожнинних. Клас Гідроїдні. Життєвий цикл 
поліпа обелії. (Розповідь учителя з демонструванням таблиці «Кишково-
порожнинні» або презентації).

5. Клас Сцифоїдні медузи. Різноманітність сцифоїдних: аурелія, коренерот, 
ціанея тощо. (Розповідь учителя або повідомлення учнів з використанням 
презентацій).

6. Клас Коралові поліпи. Актинія — одиночний поліп. Колоніальні кора-
лові поліпи. (Розповідь учителя або повідомлення учнів, демонстрування 
відеофільму «Коралові рифи»).

7. Роль кишковопорожнинних в екосистемах та їхнє значення для людини. 
(Складання таблиці, самостійна робота учнів із підручником, довідником).

Закінчіть таблицю.
Значення кишковопорожнинних

У природі У житті людини

1. Багато кишковопорожнинних 
живляться дрібними тваринками — 
рибою, ракоподібними, регулюють 
їх чисельність.
2. Коралові поліпи утворюють кора-
лові рифи, що можуть простягтися 
понад 1000 км (бар’єрні).
3.
4.
5.

1. Скелет коралових поліпів викорис-
товують для добування вапна.
2. Скелет червоного коралу викорис-
товують для виготовлення коралів та 
інших прикрас.
3. Серед кишковопорожнинних є ла-
бораторні тварини (гідра).
4.
5.
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IV. Закріплення знань учнів. (Робота учнів у групах).
Завдання 1
Звертаючись до тексту підручника та довідника охарактеризуйте:
І група — гідроїдні
ІІ група — сцифоїдні медузи
ІІІ група — коралова поліпи
За таким планом:
1. Характерні життєві форми.
2. Тип життєвого циклу.
3. Особливості нестатевого і статевого розмноження.
4. Особливості будови тварин.
5. Приклади тварин.
Завдання 2
І група
Як утворюється колонія коралових поліпів?
ІІ група
На географічному атласі знайдіть бар’єрні рифи. Докладно розкажіть про 

їх утворення.
ІІІ група
Вкажіть, які переваги отримує актинія в результаті симбіотичних відносин 

з раком-самітником.
V. Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.
Вести спостереження за дощовим черв’яком.

Хід спостереження

У невелику скляну банку помістіть сирий чорнозем з кількома дощовими 
черв’яками і насипте зверху шар піску товщиною в декілька сантиметрів. Ґрунт 
має бути постійно вологим. Воду для зволоження ґрунту необхідно відстоювати, 
але не кип’ятити. (Подумайте чому?).

Поверхня шару піску має бути на 10 см нижча від краю посудини, щоб 
черви не мали змоги втекти.

Стінки банки слід огорнути чорним папером, світло для червів шкідливе. 
Прибирати папір треба лише на час спостережень.

Поставте банку з червами в напівтемному місці, підтримуючи ґрунт в по-
мірно вологому стані.

Спостерігайте за способом життя тварин. Результати спостережень вико-
ристайте на наступному уроці.
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УРоК 7
Кільчасті черви. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості,  

значення червів в екосистемах та в житті людини.
Мета: ознайомити учнів із загальними ознаками будови та життєдіяльністю 

кільчастих червів, середовищем їх існування та пристосування до нього; 
розширити знання про різноманітність та значення кільчаків.

основні поняття і терміни: кільчасті черви (кільчаки), двобічна симетрія, 
сегментація, шкірно-м’язовий мішок, вторинна порожнина тіла, наскрізна 
травна система, метанефридій, замкнена кровоносна система.

обладнання: таблиця «Кільчасті черви», живі дощові черв’яки, папір, ванночки, 
лупи, пінцети, вологий препарат «Дощовий черв’як».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

і. Перевірка домашнього завдання. (Тестові завдання).

1. Виберіть ознаки представників типу Кишковопорожнинні:
а) двобічна симетрія;
б) наявність трьох зародкових листків;
в) у них вперше з’являється кровоносна система;
г) у них добре розвинута видільна система;
д) наявність двох зародкових листків;
е) між ектодермою і ентодермою розташована мезоглея;
є) у них вперше з’являється нервова система;
ж) наявність жалких клітин;
з) для ентодермального шару характерні: шкірно-м’язові, жалкі та проміж-

ні клітини.
іі. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда, постановка проблемних запитань  
    і шляхи їх розв’язання).

1. Чому після сильного дощу дощові черв’яки виповзають на поверхню 
ґрунту?

2. Що таке ґрунт? Як він утворився та який його склад?
3. Які організми, крім дощових черв’яків, живуть у ґрунті?
4. Які особливості ґрунту як середовища життя?
5. Які особливості повинні мати тварини, що живуть у ґрунті?
6. Зробіть висновок на основі спостережень за дощовим черв’яком.
7. Вкажіть, за якою ознакою дощового черв’яка зараховують до кільчастих 

червів. Висловіть припущення.
іі. Мотивація навчальної діяльності. (Повідомлення вчителя).

П’явки є давніми помічниками лікарів. У Великій Британії їх використо-
вували ще у XVI столітті. Тоді вважали, що п’явки висмоктують «погану кров» 
у хворих. Дехто і сьогодні так вважає.

Вивчаючи кільчастих червів, ви дізнаєтесь з якою метою використовують 
медичних п’явок у процесі лікування хворих.
ііі. Вивчення нового матеріалу.

Місце кільчастих червів у системі живої природи, їх класифікація. (Розпо-
відь учителя, складання схеми).

Імперія 
Клітинні форми життя

Надцарство Еукаріоти

Царство Тварини

Тип Кільчасті черви

Клас Малощетинкові Клас БагатощетинковіКлас П’явки
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2. Особливості будови та життєдіяльності кільчастих червів. Загальна ха-
рактеристика типу кільчаків. (Розповідь учителя з елементами бесіди та 
демонструванням таблиці «Кільчасті черви». Заповнення таблиці «Осо-
бливості будови та життєдіяльності кільчастих червів»).

особливості будови та життєдіяльності кільчастих червів

ознаки особливості будови та життєдіяльності

Тіло Сегментоване, тришарове, червоподібне

Покриви Шкірно-м’язовий мішок

Порожнина тіла Вторинна

Травна система Наскрізна, схожа на трубку

Дихання (газообмін) Через поверхню тіла, у деяких є зябра

Транспорт речовин Замкнена кровоносна система

Виділення Органи виділення — метанефридії

Нервова система Навкологлоткове кільце, черевний нервовий 
ланцюжок, нерви

Розмноження Брунькування, статеве

Регенерація Здатні

3. Вивчення зовнішньої будови та руху кільчастих червів (на прикладі 
дощового черв’яка). (Лабораторне дослідження).

інструктивна картка
1. Розгляньте дощового черв’яка. Знайдіть передній і задній кінці тіла, а на 

них — ротовий і анальний отвори.
2. Розгляньте потовщення тіла — поясок. Яку роль він відіграє у життєді-

яльності тварин?
3. Яка шкіра у черв’яка — суха чи волога? Яке значення має така шкіра для 

життя дощового черв’яка у ґрунті?
4. Розгляньте за допомогою лупи щетинки на черевному боці тіла. Покла-

діть черв’яка на аркуш паперу і зверніть увагу на характер його рухів. 
Яка роль щетинок під час руху.

5. Чому тіло черв’яка під час пересування то розтягується і стає тоненьким, 
то скорочується і потовщується? Яке значення має ця особливість  
у життєдіяльності черв’яка?

6. Доторкніться тупим кінцем пінцета до шкіри на різних ділянках тіла. 
Зверніть увагу на реакцію черв’яка на подразник.

7. Розшифруйте позначення.

3

5

4
6

1 —
2 —
3 —
4 —
5 —
6 —

2 1
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4. Різноманітність кільчастих червів. (Розповідь з елементами бесіди, скла-
дання схеми).

Кільчасті черви 
(11 тис. видів)

багатощетинкові
Представники: нереїс, 
тихоокеанський палоло, 

піскожил.

Малощетинкові
Представники: дощові 
черв’яки, трубочники, 

австралійський земляний 
черв’як.

П’явки
Представники: 

медична п’явка, 
риб’яча п’явка, 

шапківка.

5. Значення кільчастих червів в екосистемах та в житті людини. (Повідо-
млення учнів).

а) Роль кільчастих червів у природних екосистемах як бази живлення для 
представників фауни морів і прісних водойм.

б) Роль дощових черв’яків у процесах ґрунтоутворення.
в) П’явки, їх використання у сучасній медицині.

IV. Закріплення знань учнів. (Розв’язування задач і вправ).
1. Медична п’явка — черв’як довжиною 8–20 см, живиться кров’ю. Вико-

ристовують п’явок у медичній практиці для відсмоктування крові та зменшення 
її здатності зсідатися. 20 п’явок можуть висмоктати до 0,5 л крові.

Скільки крові може висмоктати одна п’явка?
2. Дослідили, що кількість дощових черв’яків на 1 га становить від 0,5 

до 2 млн особин. За добу кожний з них пропускає через свій кишечник таку 
кількість ґрунту, що дорівнює масі його тіла. Скільки кг ґрунту пройде через 
кишечник дощових черв’яків, що живуть на площі 1 га, якщо середня маса 
дощового черв’яка становить 8 г. Припустимо, що дощових черв’яків було на 
1 га 0,5 млн.
V. Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника.
Звернутися до бібліотеки або відшукати в інтернеті книги, в яких йдеться 

про гельмінтів.
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Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку
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УРоК 8
Різноманітність паразитичних червів.  

небезпека гельмінтів для здоров’я людини, тварин і рослин.  
Засоби профілактики, які запобігають зараженню паразитичними червами.

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю паразитичних червів, їх негативним 
впливом на живі організми, рисами пристосованості до паразитичного 
способу життя; розкрити роль вчених у розвитку гельмінтології; розши-
рити знання про заходи запобігання гельмінтозам.

основні поняття і терміни: паразитичні черви (гельмінти), гельмінтози, 
гельмінтологія, остаточний хазяїн, проміжний хазяїн, плоскі черви, 
сисуни, ціп’яки, круглі черви.

обладнання: таблиці «Цикл розвитку печінкового сисуна», «Цикл розвитку 
свинячого ціп’яка», «Цикл розвитку бичачого ціп’яка», «Цикл розви-
тку ехінокока», «Цикл розвитку аскариди», таблиця «Паразитичні плоскі 
черви та способи зараження ними».

Структура уроку основний зміст і методи роботи

і. Перевірка домашнього завдання.
Розв’яжіть кросворд «Кільчасті черви». Впишіть правильні відповіді по 

горизонталі і отримаєте назву багатощетинкового черва, що живе в нірках у 
лісах.

1. Паразити та кровососи, що живляться кров’ю хребетних тварин.
2. Складова частина шкірно-мускульного мішка.
3. Активно пересувається за допомогою бічних лопатей з пучками щетинок.
4. Група тварин, які пересуваються за допомогою почергових скорочень 

кільцевих та поздовжних м’язів шкірно-мускульного мішка, чіпляючись 
щетинками за нерівності поверхні.

5. Порожнина тіла, що вистелена шаром епітеліальних клітин.
6. Організм, кров’ю якого живиться кровосисний вид.
7. Трубочки, які одним лійкоподібним розширенням відкриваються у по-

рожнину тіла, а другим — назовні.
8. Довжина цього малощетинкового черва сягає 2,5–3 м.

1
2

3
4

5
6

7
8

іі. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Як поділяються усі живі організми за способом живлення?

2. Проаналізуйте схему:

Живі організми

Гетеротрофи Міксотрофи Автотрофи

Сапротрофи Мутуалісти Паразити Хемотрофи Фототрофи

3. Що таке паразитичні організми? Наведіть приклади.
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ііі. Мотивація навальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).

1. Чим небезпечні глисти?

2. Як не допустити зараження глистами?
Вчитель вислуховує припущення учнів.

Vі. Вивчення нового матеріалу.

1. Різноманітність червів у природі: плоскі, круглі та кільчасті черви. За-
гальні ознаки червів. (Бесіда, записи в учнівських зошитах). 

Ознаки червів:
— тіло витягнуте (червоподібне);
— двобічна симетрія;
— у зародку є три шари клітин: ектодерма, мезодерма і ентодерма.

Порівняльна характеристика типів червів

ознаки Плоскі черви Круглі черви Кільчасті черви

Порожнина 
тіла

Заповнена па-
ренхімою

Первинна Вторинна

Кровоносна 
система

Відсутня Відсутня Замкнена

Травна сис-
тема

Гілляста, без за-
дньої кишки і 
анального отвору

Рот → кишечник 
→ анальний отвір

Рот → глотка → стра-
вохід → воло → шлу-
нок → кишечник → 
анус

Органи  
виділення

Протонефридії Видільні канали, 
шкірні залози

Метанефридії

Нервова 
система

Головний нерво-
вий вузол. Два 
нервових стов-
бури

Головний нерво-
вий вузол. Два не-
рвових стовбури

Навкологлоткове не-
рвове кільце. Черев-
ний нервовий ланцю-
жок

Статева 
система

Гермафродити Роздільностатеві Гермафродити (заплід-
нення перехресне).  
і роздільностатеві

2. Паразитизм як форма симбіотичних відносин організмів. Види парази-
тизму: облігатний та факультативний. (Розповідь учителя).

3. Гельмінтози — хвороби, що спричиняються паразитичними черва-
ми — гельмінтами. Пристосування до паразитичного способу життя. 
(Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми).

гельмінтози

геогельмінтози
Яйця і личинки 
розвиваються в 
ґрунті, воді (аскари-
да, волосоголовець)

біогельмінтози
Розвиток гельмінтів 
із зміною господарів 
(сисуни, цестоди)

Контактні гельмінтози 
Зараження гельмінтами 
відбувається безпосередньо 
від хворої людини 
або тварини (гострик, 
карликовий ціп’як)

4. Паразитичні плоскі черви та способи зараження ними. (Розповідь учи-
теля з використанням таблиці).

Паразитичні плоскі черви та способи зараження ними

назва 
гельмінта

Довжина 
тіла Спосіб зараження основний 

господар
Прооміжний, до-
датковий господар

Печінко-
вий сисун

3-4 см Ковтання личинок, 
що знаходяться у 
воді

ВРХ,  
людина

Малий ставковик
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Котячий 
сисун

До 1 см Недостатня термічна 
обробка їжі (риби)

Хижі 
тварини 
(кішка, 
собака, 
вовк)

Бітінія, риба

Бичачий 
ціп’як

4–10 м Недостатня термічна 
обробка м’яса ВРХ

Людина Велика рогата ху-
доба (ВРХ), мала 
рогата худоба 
(МРХ)

Свинячий 
ціп’як

2–3 м Недостатня термічна 
обробка м’яса свині

Людина Свиня, собака, 
кролик

Стьожак 
широкий

10–20 м Недостатня термічна 
обробка риби

Людина, 
собака, 
кішка

Циклоп, риба

Ехінокок 3–5 м Вода, немиті овочі, 
фрукти; їжа, забруд-
нена яйцями пара-
зита

Собаки, 
вовки

Корови, вівці, 
свині, люди

5. Паразитичні круглі черви та способи зараження ними. (Розповідь учите-
ля, складання таблиці за матеріалом підручника або довідника).

Поширення нематод та способи зараження ними

назва гельмінта Хвороба Місце  
паразитування Способи зараження

Волосоголовець Трихоцефальоз Сліпа та верхня 
частина товстої 
кишки

Розвиток у ґрунті. 
Зараження їжею: 
овочами, ягодами, 
забрудненими ли-
чинками

Аскарида  
людська

Аскаридоз Кишечник Розвиток у ґрунті. 
Зараження їжею: 
овочами, ягодами, 
забрудненими ли-
чинками

Гострик  
дитячий

Ентеробіоз Тонкий та тов-
стий кишечник

Контактний гель-
мінт. Дозрівання 
яєць на тілі люди-
ни. Самозараження

Трихінела Трихінельоз Посмуговані 
м’язи

Біогельмінт. Зара-
ження при поїданні 
не досить термічно 
обробленої свини-
ни чи м’яса інших 
тварин

6. Роль вчених і лікарів у дослідженні гельмінтів. (Повідомлення учнів, пре-
зентації).

IV. Закріплення знань учнів. (Самостійна робота учнів).
Складіть план загальних профілактичних заходів гельмінтозних захворю-

вань.
V. Домашнє завдання.

Вивчити дану з підручника. Підготувати повідомлення з презентаціями 
«Різноманітність ракоподібних».
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УРоК 9
Загальна характеристика членистоногих.  

Ракоподібні: визначальні ознаки будови, середовище існування,  
різноманітність. Роль ракоподібних у природі та значення у житті людини.

Мета: сформувати знання учнів про особливості будови членистоногих, про-
цеси життєдіяльності, ознайомити з їх різноманітністю; розширити зна-
ння учнів про різноманітність членистоногих на прикладі ракоподібних, 
показати їхню роль у природі та в житті людини.

основні поняття і терміни: екзоскелет, хітин, членистоногі, міксоцель, мозаїчний 
зір, фасеткові очі.

обладнання: колекції членистоногих, вологі препарати: «Річковий рак», «Вну-
рішня будова річкового рака», таблиця «Ракоподібні».

Структура уроку основний зміст і методи роботи

і. Перевірка домашнього завдання. (Самостійна робота).
Розкрийте зміст понять, і дайте визначення термінів. 

І-В
Гельмінти, двобічна симетрія, анаеробне дихання, личинка, целом, про-

тонефридії, проміжний хазяїн паразита.
ІІ-В

Гельмінтологія, метанефридії, параподії, остаточний хазяїн паразита, кишечник, 
мезодерма, гельмінтолог.
іі. Актуалізація опорних учнів. (Вирішення проблемних питань).

Яких якостей набувають тварини, що мають такі ускладнення:
а) сегментованість тіла;
б) наявність вторинної порожнини тіла;
в) наявність кровоносної системи;
г) формування органів пересування;
д) наявність центральної нервової системи вузлового типу.

ііі. Мотивація навчальної діяльності. (Бесіда).

1. Чим подібні між собою дощовий черв’як і річковий рак?

2. Які ускладнення в організації членистоногих у порівнянні з кільчастими 
червами?

3. Які особливості членистоногих дали можливість їм поширюватись на 
нашій планеті, жити у різних середовищах.

ііі. Вивчення нового матеріалу.

1. Загальна характеристика членистоногих тварин, їх класифікація. (Роз-
повідь учителя з демонструванням таблиць, колекцій. Записи в учнівських 
зошитах).

Спільні ознаки членистоногих.
1. Членисте (сегментоване) тіло і членисті кінцівки.
2. Зовнішіній хітиновий скелет.
3. Ускладнення травної системи: ротовий апарат і залоза — печінка.
4. Порожнина тіла змішана — міксоцель.
5. Ускладнення нервової системи навкологлоткове нервове кільце, збіль-

шене («головний мозок).
6. Органи дихання: зябра, легені, трахеї.
7. Кровоносна система незамкнена — серце і судини, гемолімфа.
8. Органи виділення — мальпігієві судини.
9. Органи чуття: зір — фасеткові і прості очі, нюх, дотик, смак, у деяких 

слух.
10. Роздільностатеві. Два типи розвитку — з неповним і повним перетво-

ренням.
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Тип членистоногі 
(1,5 млн видів)

Клас Ракоподібні Клас Павукоподібні Клас Комахи

2. Ракоподібні — членистоногі, пристосовані до існування у водному се-
редовищі. (Самостійна робота учнів).

Розглядаючи річкового рака (малюнки, вологі препарати чи колекцію), 
відзначте риси пристосованості до водного середовища існування.

3. Визначальні риси будови, біологічні особливості ракоподібних. (Розпо-
відь учителя з демонстрацією таблиці, заповнення таблиці «Морфологічна 
характеристика ракоподібних»).

Морфологічна характеристика ракоподібних

Морфологічні ознаки Характеристика

Відділи тіла Головогруди, черевце

Кількість пар ходильних ніг П’ять пар

Кількість пар вусиків Дві пари

Крила Відсутні

Органи дихання Зябра

Органи виділення Антенальні, або зелені залози

Органи чуття Добре розвинені очі, фасеткові

4. Різноманітність ракоподібних. (Повідомлення учнів, презентації, скла-
дання схеми).

Закінчити схему.

Ракоподібні

Десятиногі
1. Омари
2. Лангусти
3. Краби

Рівноногі
1.
2.
3.

Веслоногі
1.
2.
3.

Гіллястовусі
1.
2.
3.

Коропоїди
1.
2.
3.

5. Роль ракоподібних в екосистемах. (Самостійна робота учнів).
Установіть відповідність між групою ракоподібних та їхнім значення  

у природі.
А Десятиності
б Рівноногі
В Гіллястовусі
г Веслоногі
Д Коропоїди
1. Паразитують на зябрах і лусці риб.
2. Планктонні організми — основа живлення водяних тварин.
3.  Проміжні хазяїни деяких паразитичних червів (наприклад, стьожака 

широкого).
4. Живляться рештками рослин і є улюбленою поживою для багатьох риб.

6. Значення ракоподібних в житті людини. (Повідомлення учнів).
Зміст повідомлення.
Як цінні об’єкти харчування людина використовує планктонні види кре-

веток, морських раків великих розмірів (омарів, лангустів) та різноманітних 
крабів, наприклад камчатського. У Чорному морі та річках гірського Криму 
поширені кілька видів крабів, деякі з них їстівні (наприклад, трав’яний та 
кам’яний краби).

Циклопи і дафнії людина використовує як корм для акваріумних риб.
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IV. Закріплення знань учнів.
Доповніть загальну характеристику типу Членистоногі, вставляючи про-

пущені слова.
Багатоклітинні тварини, симетрія тіла . Покрив 

тіла , виконує функції . Кінцівки мають 
 будову. Порожнина тіла . Травна система по-

чинається , а закінчується . Кровоносна система 
. Центральна нервова система  типу, в передньому 

відділі має вигляд , через усе тіло проходить  не-
рвовий ланцюжок. Ростуть нерівномірно, періодично відбувається линяння.
V. Домашнє завдання.

Вивчити тему з підручника. Підготувати повідомлення з презентаціями 
«Небезпечні павукоподібні».



Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку
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УРоК 10
Павукоподібні. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості.  

Різноманітність та значення павукоподібних у природі і в житті людини.
Мета: ознайомити учнів з особливостями будови тварин, що об’єднуються в 

групу павукоподібних; встановити риси пристосованості до життя на 
суші; показати позитивну та негативну роль тварин в екосистемах,  
у житті людини.

основні пняття і терміни: хеліцери, ногощупальця, павутинні бородавки, ловильна 
сітка, мальпігієві судини, легеневі мішки, трахеї.

обладнання: вологий препарат «Павук-хрестовик», таблиця «Тип Членистоногі».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

і. Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).
Вкажіть ознаки характерні для річкового рака.
1. Тіло поділені на відділи … і …
2. Тіло вкрите ….
3. На головогрудях міститься … пар кінцівок.
4. Органи чуття …, …, ….
5.Черевце закінчується ….
6. Кровоносна система ….
7. Органи дихання ….
8. Запліднення ….
9. Розвиток ….
10. Перша пара ходильних озброєна ….

іі. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Чому павуків відносять до членистоногих?

2. У якому середовищі живуть павукоподібні?

3. Які пристосування цих тварин до середовища існування?

4. Яке ставлення людини до цих тварин?

5. Чому павукоподібні отримали таку назву?

ііі. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Вчитель. У Стародавній Греції існувала легенда про красуню прядильницю 

Арахну (по-грецьки «арахна» — павук), яка на змаганні виткала свою тканину 
не гірш, ніж сама Афіна. За нечувану зухвалість (не жарти — змагатися з 
богами) Афіна не визнала роботи дівчини. У відчаї Арахна хотіла покінчити 
життя самогубством, але мстива богиня не дала дівчині цього зробити й пере-
творила її на павука, який вічно тче павутину.

Хто ж такі павуки?
Протягом багатьох століть павуків вважали комахами. Карл Лінней у сво-

їй «Системі природи», виданій у 1735 році, також зараховував їх до комах.  
І хоча вже через 2 роки (1737р.) англієць Клерк запропонував виділити павуків 
у окрему групу, багато вчених ще довго, до середини ХІХ століття, відносили 
павуків до комах.
ііі. Вивчення нового матеріалу.

1. Визначальні ознаки будови та біологічні особливості павукоподібних.
(Розповідь учителя з елементами бесіди, демонстрація таблиці «Павукоподіб-

ні», заповнення таблиці «Морфологічна характеристика павукоподібних»).
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Морфологічна характеристика павукоподібних

Морфологічне ознаки Характеристика

Відділи тіла Гологруди, черевце

Кількість пар кінцівок Чотири пари

Кількість пар вусиків Відсутні

Крила Відсутні

Органи дихання Легені, трахеї

Органи виділення Мальпігієві судини

Що спільного між ракоподібними і павукоподібними?
Чим вони відрізняються?
Поясніть причину подібності і відмінності.

2. Різноманітність павукоподібних. (Розповідь учителя, складання схеми).

Павукоподібні

Павуки Кліщі СінокосціСкорпіони Сольпуги
Псевдо- 

скорпіони

3. Особливості зовнішньої будови павуків на прикладі павука-хрестовика. 
Пристосувальні риси будови до життя на суходолі. Ловильна сітка. (Роз-
повідь учителя або повідомлення на основі спостережень, презентації).

4. Різноманітність павуків: павук-сріблянка, домовий павук, павук-бокохід. 
Отруйні павуки: тарантул і каракурт. (Розповідь учителя з демонстрацією 
малюнків та короткою характеристикою кожного з видів павуків).

5. Кліщі — дрібні павукоподібні, їх особливості у порівнянні з павуками. 
(Розповідь учителя, складання схеми).

Кліщі

Ґрунт, трава

Живляться 
рослинними 
рештками, 

мікроорганізмами

Відіграють важливу 
роль у процесах 
ґрунтоутворення 

(більшість)

Шкідники 
культурних рослин

Живляться соками 
рослин

Ушкоджують 
рослини, знищують 
врожаї (павутинні та 

галові кліщі)

Кліщі паразити 
свійських тварин 

(бджіл, птахів, ссавців)

Живляться  
за рахунок тварин, 

дошкуляють  
тваринам

Знижують 
продуктивність 

тварин

6. Кліщі, що спричиняють захворювання людини. Коростяний свербун. 
Іксодові кліщі. Заходи запобігання ураження коростяним і іксодовим 
кліщами. (Розповідь учителя з демонстрацією малюнків небезпечних кліщів).

Учні самостійно, користуючись розповіддю вчителя та текстом підручника, 
складають заходи профілактики таких хвороб, як короста і кліщовий енцефаліт.

7. Роль павукоподібних у природі і житті людини. (Складання узагальненої 
схеми).
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Позитивне значення негативне значення

1. Більшість павуків знищують 
комах шкідників рослин (біологіч-
ний метод боротьби).
2. Вільноживучі ґрунтові кліщі ві-
діграють важливу роль у процесі 
ґрунтоутворення.
3. Хижі кліщі регулюють чисель-
ність інших членистоногих.

1. Павуки (тарантул каракурт) — 
небезпечні для здоров’я і життя 
людини.
2. Павутинні кліщі — небезпечні 
шкідники культурних рослин.
3. Пір’яні кліщі та свербуни шкі-
роїди знижують продуктивність 
тварин.
4. Коростяний свербун викликає 
хворобу коросту.
5. Іксодові кліщі — переносники 
небезпечних захворювань: кліщо-
вий енцефаліт, піроплазмози собак 
та ВРХ.

IV. Закріплення знань учнів.

1. Знайдіть відповідність між назвою тварини та її характеристикою:
А. Павук-сріблянка
б. Павук-хрестовик
В. Коростяний свербун
г. Тайговий кліщ
Д. Каракурт
1. Світлий хрестик на опуклому черевці.
2. Чорний павук з червоними плямами на черевці, отруйний.
3. Мешкає під водою і будує гніздо з павутини у формі дзвона.
4. Хеліцерами розрізає шкіру і висмоктує кров.

2. Вкажіть правильні відповіді стосовно коростяного свербуна.
А паразит людини;
б паразитує у сальних залозах або волосяних сумках;
В при потраплянні на шкіру утворює довгі ходи;
г насмоктавшись крові, кліщ відпадає від хазяїна;
Д короста передається побутовим або контактним способом.
е є переносником збудника кліщового енцефаліту.

V. Домашнє завдання.
Вивчити тему з підручника. Підготувати додаткові матеріали про скорпіонів, 

сольпуг, псевдоскорпіонів, сінокосців.
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УРоК 11
Комахи. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, 

 середовище існування.
Мета: сформувати знання учнів про особливості будови комах, процесів жит-

тєдіяльності, їхню пристосованість до найрізноманітніших середовищ 
існування; розвивати вміння досліджувати, спостерігати, аналізувати.

основні поняття і терміни: ентомологія, трахеї, мальпігієві судини, дихальця, 
анальна пластинка, ротовий апарат.

обладнання: таблиця «Тип Членистоногі. Клас Комахи», рельєфна таблиця 
«Травневий хрущ»; колекції «Травневий хрущ», «Почленований травне-
вий хрущ; лупи, голки препарувальні.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи
і. Перевірка домашнього завдання. (Вправа «Так — ні»).

Учитель читає твердження, якщо вони правильні, учні плескають у долоні.
1. Тіло павука вкрите хітиновим покривом, просоченим вапняком.
2. У павуків чотири пари ходильних ніг.
3. У кліщів головогруди і черевце зливаються в одне ціле.
4. На головогрудях павука розміщується пара складних очей.
5. Травлення в павука розпочинається поза його організмом.
6. Укуси тарантула для людини є болючими, але не небезпечними.
7. Коростяний кліщ є збудником хвороби Лайма.
8. Хеліцери у павуків мають гострі гачки, до яких надходить отрута з отруйних 

залоз.
9. Павук-сріблянка мешкає під водою, але дихає атмосферним повітрям.
10. Усі павукоподібні є представниками типу Членистоногі.

іі. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда з використанням таблиць і малюнків).

1. Назвіть визначальні ознаки тварин, що належать до членистоногих.

2. Чи можуть такі тварини, як травневий хрущ, кімнатна муха, медоносна 
бджола, жук сонечко, належати до типу Членистоногі? Чому?

3. Чи можуть названі тварини належати до павукоподібних? Чому?

ііі. Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемного запитання).

1. Чому комахи не мають собі рівних серед поширених на Землі живих 
істот?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Різноманітність комах. (Розповідь учителя з елементами бесіди, демон-
страцією таблиць).

а) Поширеність на Землі: понад 1 млн видів.
б) Невеликі розміри: від часток міліметра до 15 см.
в) Середовище існування: наземно-повітряне, водне, ґрунтове, живі орга-

нізми.
г) За характером їжі: фітофаги, хижаки, копрофаги, паразити, некрофаги, 

всеїдні.
д) Розвиток з метаморфозом: з повним та неповним перетвореннями.
е) Добре розвинуті органи чуття: зору, слуху, дотику, нюху, рівноваги тощо.
2. Визначальні ознаки будови комах та біологічні особливості комах. 

(Розповідь учителя з елементами бесіди, демонстрація таблиці «Тип 
Членистоногі. Клас Комахи», заповнення таблиці «Морфологічна 
характеристика комах»).
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Морфологічна характеристика комах

Морфологічні ознаки Характеристика

Відділи тіла Голова, груди, черевце

Кількість пар кінцівок Три пари

Кількість пар вусиків Одна пара

Крила Дві пари крил, рідше одна, або відсутні

Органи дихання Трахеї

Органи виділення Мальпігієві судини, жирове тіло

3. Особливості зовнішньої будови комах (на прикладі травневого хруща). 

V. Закріплення знань учнів.
Розв’язування вправ.
1. Розгляньте малюнки (таблиці). Визначте ознаки, за якими ротові апара-

ти комах різняться між собою. 
2. Під час польоту частота скорочень серця комахи збільшується від 70 скор./хв  

до 120 скор./хв. Поясніть, чому так відбувається.
3. Як за зовнішнім виглядом можна визначити, чи здатна тварина до стрибків.
4. Наведіть приклади захисного і застережливого забарвлення комах.

VI. Домашнє завдання.
Вивчити тему з підручника. Підготувати повідомлення з презентаціями 

про розмноження і розвиток комах.
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УРоК 12
Розмноження і розвиток комах. Різноманітність комах,  

їхня роль у природі та значення в житті людини.
Мета: розвинути поняття про способи і форми розмноження організмів, закріпи-

ти знання про статеве розмноження та індивідуальний розвиток організмів; 
показати особливості непрямого розвитку з повним і неповним перетво-
ренням; ознайомити з різноманітністю комах, їх роллю в екосистемах та 
значенням у житті людини.

основні поняття і терміни: статеве розмноження, онтогенез, метаморфоз, неповне 
та повне перетворення, личинка, лялечка, імаго.

обладнання: таблиці «Клас Комахи. Ряд Твердокрилі», «Клас Комахи. Ряд Лус-
кокрилі», «Клас Комахи. Ряд Двокрилі» тощо; колекції комах різних 
рядів з повним і неповним перетворенням, лупи.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

і. Перевірка домашнього завдання. (Тести).

      і. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Вкажіть відділ тіла комах, на якому розміщені органи руху:
А голова;
б шия;
В груди;
г черевце.

2. Вкажіть, чим можуть бути представлені органи зору комах:
А двома фасетковими очима;
б вісьмома простими очима;
В одним простим вічком;
г парою складних очей і трьома простими вічками.

3. Зазначте кількість сегментів у грудному відділі комах:
А 2
б 3
В 4
г 8

4. Зазначте неправильне твердження щодо крил комах:
А це видозмінені кінцівки середньо- та задньогрудей;
б це складки шкіри середньо- та задньогрудей;
В до верхніх кутів боків середньогрудей приєднується передня пара крил;
г до верхніх кутів боків задньогрудей приєднується задня пара крил.

5. Вкажіть тип ротового апарату, характерний для травневого хруща:
А сисний;
б колючо-сисний
В гризучо-сисний;
г гризучий.

6. Зазначте органи тіла комах, які виконують видільну функцію:
А зелені залози;
б метанефридії;
В протонефридії;
г мальпігієві судини.

      іі. Завдання з вибором кільком правильних відповідей.
1. Вкажіть, які відділи є у тілі комах:

А голова;
б груди;
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В шия;
г черевце.

2. Вкажіть, які з наведених органів чи їх частин, відсутні у комах:
А зябра;
б передній відділ головного мозку;
В трахеї;
г зелена залоза.

3. Вкажіть функції, які виконує жирове тіло комах:
А виконує роль гідроскелета;
б запасає жири та глікоген;
В виконує роль внутрішнього скелета;
г вилучає з гемолімфи продукти обміну.

4. На черевці у комах розміщені:
А анальна пластинка;
б яйцеклад;
В дихальце;
г дзижчальця.

      ііі. Завдання на встановлення відповідності:
1. Встановіть відповідність між назвами органів та позначеннями на схемі:

1. голова; 
А

б

В

г

Д

2. надкрила;
3. вусики;
4. нога.

2. Установіть відповідність між назвами комах і властивими їм типами рото-
вих апаратів:

1. гризучий;
2. сисний;
3. колючо-сисний;
4. гризучо-сисний.

А бджола;
б комар;
В муха;
г тарган;
г метелик.

іі. Актуалізація опорних знань учнів. (Постановка проблемного запитання).
1) Чому комахи складають найчисельнішу групу серед усього тваринного 

світу?
70% загальної кількості видів тварин, що населяють земну кулю — це ко-

махи?
ііі. Вивчення нового матеріалу.

1. Особливості розмноження комах. (Самостійна робота учнів).
    — Розмноження статевим шляхом.
    — Комахи роздільностатеві тварини.
    — Характерний статевий диморфізм (розміри тіла, крил).
    — Запліднення внутрішнє.
    — Яйця захищені щільною оболонкою і містять багато поживних речовин.
2. Індивідуальний розвиток комах.
 Розвиток з неповним і повним перетвореннями. (Демонстрація слайдів  

з коментуванням, записи в учнівських зошитах).
Неповне перетворення.
а) Яйце → личинка → доросла комаха (імаго)
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Представники: прямокрилі, таргани, терміти, воші, клопи, рівнокрилі, 
бабки.

Повне перетворення
б) яйце → личинка → лялечка → доросла комаха (імаго)
Представники: жуки, метелики, перетинчастокрилі, двокрилі, блохи.
3. Роль комах у природі та житті людини. (Бесіда з учнями, складання та-

блиці).

Роль комах у природі Значення комах у житті людини

1. Рослиноїдні комахи регулю-
ють чисельність рослин.

2. Хижі і паразитичні комахи ре-
гулюють чисельність тварин.

3. Джерело живлення комахоїд-
них тварин.

4. Споживачі тваринних і рос-
линних решток.

5. Запилювачі рослин.
6. Шкідники лісових насаджень.
7. Захищають ліс від шкідників.
8. Личинки деяких видів є пожи-

вою для риб.

1. Бджоли дають мед, віск, прополіс, 
молочко.

2. Із коконів шовкопряду одержують 
шовк.

3. Хижі та паразитичні види вико-
ристовують для біологічного спо-
собу боротьби зі шкідниками с/г 
культур.

4. Шкідники культурних рослин.
5. Паразити людини і тварин.
6. Переносники небезпечних захво-

рювань людини, тварин і рослин.
7. Кровосисні комахи дошкуляють 

тваринам, завдають збитків тва-
ринництву.

IV. Закріплення знань учнів. (Розв’язування задач і вправ).

1. Бджоли для збирання меду повинні відвідати величезну кількість кві-
ток. У період цвітіння одне суцвіття конюшини дає до 8 мг нектару.  
Із скількох суцвіть конюшини бджоли збирають 1 кг меду?

2. Скільки яєць може відкласти хатня муха за літо, якщо вона відкладає їх 
6 разів, по 150 яєць за один раз.

3. Руді лісові мурашки із середнього за розмірами мурашника знищують 
за добу близько 20 тис. шкідливих комах на площі 0,25 га. Скільки по-
трібно мати мурашників на площі 10 га лісу і скільки комах знищать 
мурашки за день?

V. Домашнє завдання.
Вивчити тему з підручника.
Повторити тему «Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, різ-

номанітність членистоногих».



Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку
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УРоК 13
Практична робота №1.  

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя комах.
Мета: формувати в учнів уміння характеризувати особливості будови комах  

як результат пристосування до способу життя.
обладнання: колекція комах, фіксовані жуки (хрущі), мікропрепарати ротових 

апаратів, пінцет, лупи, мікроскоп.
 

                                          інструктивна картка

1. Знайдіть відділи тіла жука та розгляньте особливості їхньої будови.

2. Розгляньте голову комахи та визначте органи, що розміщені на голові. 
За допомогою лупи зверніть увагу на кількість та особливості будови й форми 
очей, вусиків, ротових органів та щупиків. Яке їхнє значення?

3. Розгляньте органи, що прикріплюються до грудей. Зверніть увагу на 
кількість, форму й особливості будови ходильних ніг та крил. Яке вони мають 
значення?

4. Розгляньте черевце хруща. Зверніть увагу на кількість члеників, їхнє 
сполучення та отвори збоку черевця. Яке їхнє значення?

5. Розгляньте покриви жука за допомогою лупи. Зверніть увагу на колір, 
блиск, розташування волосків. Яке значення для комахи мають такі особли-
вості покривів?

6. Відзначте риси пристосованості комахи до життя на суходолі.

7. Розгляньте колекцію комах. Ознайомтеся з представниками різних груп 
(рядів).

8. Виявіть приклади пристосувань комах до різних способів живлення. 
Результати досліджень запишіть у таблицю.

назва виду комахи назва ряду Спосіб добування 
їжі

особливості 
будови ротового 

апарату

1. Білан капустяний

2. Коник зелений

3. Медоносна бджола

4. Хатня муха

5. Водомірки

9. Підсумок.
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УРоК 14
Молюски. Визначальні ознаки будови,  

біологічні особливості, середовище існування.
Мета: ознайомити учнів із загальними особливостями зовнішньої і внутріш-

ньої будови, процесами життєдіяльності молюсків у зв’язку із середови-
щем існування.

основні поняття і терміни: молюски, черепашка (мушля), мантія, мантійна порожнина.
обладнання: колекція черепашок різних молюсків, акваріумні живі молюски, 

таблиці «Тип Молюски. Клас Головоногі», «Тип Молюски. Клас Чере-
воногі», «Тип Молюски. Клас Двостулкові».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

і. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Назвіть тварин, які належать до молюсків.

2. У яких середовищах живуть молюски?

3. Чим вкрите тіло більшості молюсків?

іі. Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).
1. Молюски — одні з найпоширеніших тварин на Землі. За кількістю ви-

дів вони поступаються лише членистоногим (понад 150000 сучасних та 
приблизно така сама кількість видів викопних молюсків). Чим поясни-
ти широку розповсюдженість і різноманітність молюсків?

2. Вважається, що у молюсків та кільчастих червів були спільні предки. 
Які особливості організації цих тварин дають підстави це стверджувати?

ііі. Вивчення нового матеріалу.

1. Загальні відомості про молюсків: середовище існування, характер жив-
лення, спосіб життя, розміри тощо. (Розповідь учителя або повідомлення 
учнів, що супроводжуються презентаціями або демонстраціями таблиць 
чи малюнків).

– Середовище життя: моря, прісні водойми, суходіл.
– Більшість молюсків повільно повзають або все життя прикріплені до 

підводних предметів, проте є молюски, які добре плавають і можуть розвивати 
швидкість до 70 км на годину (кальмари).

– Довжина тіла молюсків від кількох міліметрів до 18 м.
– Багато молюсків (проте не всі) мають черепашку, або мушлю.
2. Особливості будови та життєдіяльності молюсків. (Розповідь учителя  

з демонстрацією таблиць, малюнків, бесіда на основі опорних знань учнів).

ознаки особливості

Покриви тіла
Відділи тіла
Травна система
Дихальна система
Кровоносна система

Видільна система
Нервова система

Мантія, черепашка
Голова, тулуб, нога
Наскрізна
Легені, зябра
Незамкнена. Серце дво- і трика-
мерне
Нирки, сечоводи
Вузлового типу

3. Будова і значення черепашки (мушлі) у життєдіяльності молюсків. 

лАбоРАТоРне ДоСліДЖення 
Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

інструктивна картка
1. Розгляньте черепашку ставковика великого (чи іншого черевоного мо-

люска), зверніть увагу, на її форму, визначте забарвлення, наявність 
смужок річного приросту.
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2. Знайдіть на черепашці верхівку отвір — вустя, який веде в порожнину 
черепашки, завитки.

3. З’ясуйте за допомогою підручника, з чого складається черепашка і чим 
зовні вона вкрита.

4. Розгляньте мушлю беззубки. Знайдіть такі елементи будови: передній 
кінець (заокруглений), задній кінець (загострений), верхівку, спинний 
край, зв’язку.

5. Дослідіть зовнішній шар мушлі. Якою речовиною він утворений?
6. Розгляньте внутрішню поверхню. Яким шаром вона утворена?
7. Порівняйте мушлю беззубки та черепашку ставковика. Знайдіть основні 

відмінності в зовнішній будові.
8. Подумайте! Як утворюється черепашка (мушля), яке значення вона має 

для життя молюсків?

4. Розмноження і розвиток молюсків. (Розповідь учителя, записи в учнів-
ських зошитах).

а) статеве;
б) роздільностатеві або гермафродити;
в) запліднення зовнішнє або внутрішнє.
г) розвиток прямий або з перетворенням.

IV. Закріплення знань учнів. (Самостійна робота учнів).

1. Порівняйте організацію кільчастих червів та молюсків, заповнивши  
запропоновану таблицю

органи та системи  
органів

Кільчасті черви Молюски

1. Покриви тіла

2. Порожнина тіла

3. Травна система

4. Кровоносна система

5. Дихальна система

6. Видільна система

7. Нервова система

8. Статева система

2. Розв’яжіть кросворд.

а
1. Орган дихання молюсків. (зябра)
2. Частина травної системи. (кишка)
3. Найбільша кровоносна судина (аорта)
4. Відділ тіла молюсків. (голова)
5. Велика травна залоза. (печінка)
6. Покрив тіла молюсків. (черепашка)

V. Домашнє завдання.
Вивчити тему з підручника.
Підготувати повідомлення (презентації) про різноманітність молюсків.
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Дата 

Клас 

Додатковий 

матеріал до уроку

УРоК 15
Різноманітність молюсків, їхня роль у природі та значення в житті людини.

Мета: поглибити знання учнів про молюски, їх різноманітність у зв’язку з осо-
бливостями будови; спонукати учнів до вивчення цих тварин у зв’язку з 
їх роллю у природі та значенням у житті людини.

основні поняття і терміни: черевоногі молюски, двостулкові молюски, головоногі 
молюски.

обладнання: таблиці: «Тип Молюски. Клас Черевоногі», «Тип молюски. Клас Дво-
стулкові», «Тип Молюски. Клас Головоногі», малюнки у підручнику, презентації.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи
і. Перевірка домашнього завдання. (Самостійна письмова робота. Біологічний 
    диктант).

Доповніть загальну характеристику типу Молюски, вставляючи пропущені 
слова:

Багатоклітинні несегментовані тварини. У більшості молюсків тіло зовні 
захищене . Тіло складається з  відділів. З боків тулуб 
оточений складкою шкіри, між якою і тілом є проміжок  порож-
нина. Проміжки між органами заповнені . Травна система розпо-
чинається , закінчується . У ротову порожнину впа-
дають протоки  залоз. Кровоносна система , серце 
поділене на . Органами виділення слугують . Нервова 
система  типу.

іі. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Чим зумовлена велика чисельність та різноманітність молюсків?
2. Чи завжди черепашка молюсків суцільно і спірально закручено?
3. Чи усі молюски мають черепашки?

ііі. Мотивації навчальної діяльності. (Постановка проблемного запитання).
Навіщо людині необхідні знання про м’якунів.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Клас Черевоногі молюски. Особливості організації черевоногих. (Розпо-
відь учителя з елементами бесіди на основі знань здобутих на попередньому 
уроці, заповнення таблиці).

ознаки особливості

Будова тіла Несегментоване, мантія, мантійна порожнина

Голова, тулуб, нога суцільна

У більшості черепашка спірально закручена. Тулуб 
повторює звивини черепашки (асиметричний)

Рух Скорочення м’язів ноги

Травна система Наскрізна: рот з терткою, глотка, стравохід, пе-
чінка, кишечник, анальний отвір відкривається в 
мантійну порожнину

Дихальна система Зябра, легені

Кровоносна система Незамкнена: серце, судини

Видільна система Нирки, сечовід

Нервова система Нервові вузли, нерви

Розмноження Гермафродити, роздільностатеві

Розвиток У більшості прямий

Представники Великий ставковик, виноградний слимак, живо-
родка річкова, котушка рогова, голий слизун
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2. Клас Двостулкові молюски. Особливості організації двостулкових. 
(Самостійна робота учнів із текстом підручника). 

Виберіть правильні відповіді, що стосуються двостулкових молюсків:

а) багато видів живе на суходолі;
б) відділи тіла: тулуб, нога, голова редукована;
в) відділи тіла: голова, тулуб, нога
г) у ротовій порожнині є мускулистий язик — тертка;
д) добре розвинені слинні залози;
е) органи дихання зябра;
ж) у більшості видів черепашки немає;
з) будова тіла: тулуб, нога, ввідний сифон, вивідний сифон;
и) черепашка складається з двох стулок;
і) розвиток у більшості непрямий.
3. Різноманітність двостулкових молюсків. (Повідомлення учнів, презентації).

4. Клас Головоногі молюски — найвисокоорганізованіші представники 
типу Молюски. (Повідомлення вчителя, робота учнів із підручником, 
презентації).

— Тіло головоногих молюсків, на відміну від черевоногих та двостулкових, 
позбавлене ноги. Вона перетворилась на щупальця, що оточують рот.

— Головоногі молюски позбавлені черепашки або черепашка схована під 
шкірою.

— Високий рівень розвитку нервової системи (головний мозок та органи 
чуття визначають складну поведінку, зокрема здатність до утворення умовних 
рефлексів) головоногих.

5. Роль молюсків у природі. (Бесіда, записи в учнівських зошитах).
1. Є джерелом живлення для водяних тварин (черевоногі, двостулкові, го-

ловоногі).
2. Як біофільтратори, очищають водойми (двостулкові).
3. Личинки деяких молюсків ведуть паразитичний спосіб життя — парази-

ти шкіри риб (двостулкові).
4. Можуть бути проміжними хазяїнами паразитичних плоских червів (че-

ревоногі і двостулкові).
6. Значення молюсків у житті людини. (Самостійна робота учнів із підруч-

ником, заповнення таблиці).

і варіант 
Закінчити таблицю.

Значення черевоногих молюсків в житті людини

Позитивне значення негативне значення

1. Деякі види (виноградний сли-
мак, трубач) споживає в їжу 
людина.

1. Голі слизуни можуть значно 
ушкоджувати зернові та овочеві 
культури.

2. 2.

3. 3.

іі варіант
      Закінчити таблицю.

Значення двостулкових молюсків в житті людини

Позитивне значення негативне значення

1. 1. Двостулкові молюски можуть за-
купорювати водопровідні труби.

2. Черепашки деяких двостулкових 
(перлова скойка) застосовують 
як сувеніри, для виготовлення 
ювелірних прикрас.

2.
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3. 3.

ііі-В 
Закінчити таблицю.

Значення головоногих молюсків в житті людини

Позитивне значення негативне значення

1. Головоногі молюски мають 
велике значення як об’єкти 
харчування людини (кальмари, 
каракатиці, восьминоги).

1. 

2. 2.

3. Із вмісту чорнильного мішка ка-
ракатиць та кальмарів виробля-
ють коричневу фарбу — сепію.

3.

V. Закріплення знань учнів. (Розв’язування задач і вправ).

1. Мідії (представники класу двостулкових) — активні фільтратори. Вони 
очищають воду від одноклітинних водоростей, дрібних планктонних 
тварин і бактерій, поїдаючи їх. При температурі 20°С одна мідія може 
профільтрувати 3,5 л води за 1 год. Підраховано, що мідії, які живуть на 
1 м2 дна, очищають 280 м3 води за годину. Визначити:
а) скільки води може очистити одна мідія протягом місяця.
б) скільки мідій живе на 1 м2. 

2. Двостулкові молюски перлівниці пересуваються дуже повільно: 20–30 см/год. 
Визначте, скільки часу потрібно перлівниці, щоб подолати шлях у 5 км.

VI. Домашнє завдання.

1. Вивчити тему з підручника.

2. Підготувати невелике повідомлення про штучне розведення двостул-
кових молюсків як харчових об’єктів та сировини для ювелірної про-
мисловості.

3. З’ясуйте, які молюски занесені до Червоної книги України. Ознайомте 
з ними своїх товаришів на наступному уроці.

4. З’ясуйте у батьків, чи є у вас вдома черепашки молюсків, якщо можна, 
принесіть їх до школи. Визначте, яким тваринам вони належать, де 
вони мешкають.


