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Прîпîíîâàíе êàëеíäàрíî-темàтè÷íе пëàíуâàííя з біîëîãії íà 2015–

2016 í.р. äëя 6-х êëàñіâ ñêëàäеíе âіäпîâіäíî äî íàâ÷àëüíîї прîãрàмè 
з біîëîãії äëя зàãàëüíîîñâітíіх íàâ÷àëüíèх зàêëàäіâ (Прèрîäîзíàâñтâî. 
Áіîëîãія. 5–9 êëàñè. — К: Вèäàâíè÷èй äім “Оñâітà”, 2013).

Дëя 7-х êëàñіâ êàëеíäàрíî-темàтè÷íе пëàíуâàííя ñêëàäеíе зãіäíî 
з íàâ÷àëüíîю прîãрàмîю з біîëîãії äëя зàãàëüíîîñâітíіх íàâ÷àëüíèх зà-
êëàäіâ зі зміíàмè, зàтâерäжеíèмè íàêàзîм МОÍ 29.05.2015 р.

Дëя 8–9-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).

ББК 74.262.0

Îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì ïðî àâòîðñüêå ïðàâî.
Æîäíà ÷àñòèíà öüîãî âèäàííÿ íå ìîæå áóòè â³äòâîðåíà 
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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№ з/п Тема уроку Дата

ТЕМА 3. РОСЛИНИ (20 год)

25/1 Рослина — живий організм. Фотосинтез як ха-
рактерна особливість рослин.

26/2 Живлення рослин (мінеральне, повітряне). Ди-
хання рослин. Рухи рослин.

27/3 Будова рослин. Клітина — одиниця будови і жит-
тєдіяльності рослинного організму.

28/4 Тканини рослин і їх функції.

29/5

Органи рослин. Корінь: будова, основні функції 
(поглинання води та укріплення в ґрунті). Видо-
зміни кореня. Лабораторне дослідження «Будова 
коренеплоду» (на прикладі моркви).

30/6

Пагін: будова, основні функції. Брунька як за-
чатковий пагін. Розвиток пагона з бруньки. 
Лабораторне дослідження «Будова пагона. Будова 
бруньки».

31/7 Стебло — вісь пагона. Будова стебла у зв’язку з 
функцією транспорту речовин. 

32/8
Видозміни пагона. Цибулина, кореневище як ви-
дозмінені пагони.
Лабораторне дослідження «Будова цибулини».

33/9
Листок — бічна частина пагона. Будова листка 
у зв’язку з функціями фотосинтезу, газообміну, 
випаровування води. Видозміни листка.

34/10

Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Веге-
тативне розмноження рослин. 
Дослідницький практикум «Вегетативне розмно-
ження рослин».

35/11
Квітка — орган статевого розмноження. Будова і 
різноманітність квіток. 
Лабораторне дослідження «Будова квітки».

36/12 Суцвіття. Типи суцвіть. Біологічне значення суц-
віть.
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№ з/п Тема уроку Дата

37/13
Запилення. Пристосування рослин до різних 
способів запилення. Міні-проект «Квіти і кома-
хи».

38/14 Запліднення. Біологічне значення запліднення.

39/15 Плід, його будова і значення. Типи плодів. 
Лабораторне дослідження «Будова плода».

40/16 Насінина, її будова та значення. Способи поши-
рення плодів та насіння.

41/17
Вплив умов середовища на проростання насіння. 
Дослідницький практикум «Дослідження умов про-
ростання насіння».

42/18 Взаємозв’язок органів у рослинному організмі.
43/19 Поняття про класифікацію рослин.
44/20 Контрольна робота №2.

ТЕМА 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН  
(12 год + 2 год резервного часу)

45/1

Водорості. Середовище існування. Різноманіт-
ність водоростей та їх значення.
Лабораторне дослідження «Будова зелених нитчас-
тих водоростей».

46/2 Вищі спорові рослини. Загальна характеристика, 
середовище існування та різноманітність.

47/3
Мохи. Середовище існування, пристосувальні 
риси будови і процесів життєдіяльності. Лабора-
торне дослідження «Будова моху».

48/4 Папороті. Плауни. Хвощі. Пристосувальні риси 
будови і процесів життєдіяльності.

49/5

Групи рослин, що розмножуються насінням. 
Голонасінні. Середовище існування. Пристосу-
вальні риси будови і процесів життєдіяльності. 
Лабораторне дослідження «Будова голонасінних».



6 клас         7

№ з/п Тема уроку Дата

50/6
Покритонасінні (Квіткові) рослини. Середовище 
існування. Пристосувальні риси будови і проце-
сів життєдіяльності.

51/7
Практична робота №3. Порівняння будови мохів, 
папоротей та покритонасінних (квіткових) рос-
лин. 

52/8 Сільськогосподарські рослини.

53/9
Практична робота №4. Визначення видів кімнат-
них рослин, придатних для вирощування в певних 
умовах.

54/10 Екологічні групи рослин (за відношенням до 
світла, води, температури).

55/11 Життєві форми рослин. Пристосувальне значен-
ня життєвих форм.

56/12 Рослинні угруповання. Основні типи рослинних 
угруповань.

57/13
Урок-конференція «Значення рослин для існу-
вання життя на планеті Земля. Значення рослин 
для людини».

58/14 Узагальнення та систематизація знань учнів.

ТЕМА. 5 ГРИБИ (9 год)
59/1 Гриби. Особливості живлення грибів.
60/2 Особливості будови грибів.
61/3 Розмноження та поширення грибів.

62/4 Групи грибів. Симбіотичні — мікоризоутворюючі 
шапинкові гриби.

63/5 Практична робота №5. Розпізнавання їстівних та 
отруйних грибів.

64/6

Лишайники. Загальна характеристика 
лишайників як симбіотичних організмів. 
Значення лишайників у природі та в житті 
людини.
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№ з/п Тема уроку Дата

65/7
Сапротрофні — цвілеві гриби. Лабораторне 
дослідження «Вивчення будови цвілевих грибів за 
допомогою оптичного мікроскопа».

66/8
Паразитичні фітопатогенні (на прикладі 
трутовиків) та зоопатогенні гриби (на прикладі 
збудників мікозів людини).

67/9 Значення грибів у природі та в житті людини.
Узагальнення (1 год)

68/1 Будова та життєдіяльність організмів.
Екскурсії

69/1 Екскурсія №1. Різноманітність рослин рідного 
краю.

70/2 Екскурсія №2. Вивчення рослинних угруповань.
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Календарно-тематичне планування з біології 
для 7 класу

(70 годин, 2 години на тиждень, з них 6 годин — резервних)
№ з/п Тема уроку Дата

Вступ (4 год)

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

2/2 Прояви життєдіяльності тварин.

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

4/4 Органи і системи органів, їхні функції.

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН 
(24 год)

5/1 Різноманітність тварин. Поняття про 
класифікацію тварин.

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

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

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

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

10/6 Павукоподібні. Визначальні ознаки будови, 
біологічні особливості. Різноманітність та 
значення павукоподібних у природі і в житті 
людини.
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№ з/п Тема уроку Дата
11/7 Комахи. Визначальні ознаки будови, біологічні 

особливості, середовище існування.

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

13/9 Практична робота №1. Виявлення прикладів 
пристосувань до способу життя комах.

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

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

16/12 Загальна характеристика хордових тварин.

17/13 Надклас Риби. Клас Хрящові риби. Визначальні 
ознаки будови, біологічні особливості. 
Різноманітність хрящових риб, їхня роль у 
природі та значення в житті людини.

18/14 Кісткові риби. Визначальні ознаки будови, 
біологічні особливості. Різноманітність кісткових 
риб, їхня роль у природі та значення в житті 
людини.

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

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

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

22/18 Особливості розмноження та розвитку птахів. 
Сезонні явища в житті птахів.
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№ з/п Тема уроку Дата
23/19 Різноманітність птахів. Риси пристосованості 

до різних середовищ життя. Значення птахів у 
природі та в житті людини.
Практична робота №2. Виявлення пристосувань 
до способу життя в різних умовах у птахів.

24/20 Клас Ссавці. Визначальні ознаки будови, їхні 
біологічні особливості.

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

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

27/23 Особливості будови організму тварин — 
результат пристосування до умов середовища 
існування. 
Практична робота №3. Визначення 
особливостей зовнішньої будови хребетних 
тварин у зв’язку з пристосуванням до різних 
умов існування.

28/24 Контрольна робота №1.

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН (16 год)

29/1 Особливості обміну речовин гетеротрофного 
організму. Живлення і травлення.

30/2 Різноманітність травних систем.

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

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

33/5 Практична робота №4. Порівняння будови 
кровоносної системи хребетних тварин.
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№ з/п Тема уроку Дата
34/6 Виділення, його значення для організму. Органи 

виділення тварин.

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

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

37/9 Покриви тіла, їх різноманітність та функції.

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

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

40/12 Практична робота №6. Порівняння будови 
головного мозку хребетних тварин.

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

42/14 Статеві клітини та запліднення. Розвиток тварин 
(з перетворенням та без перетворення).

43/15 Загальне поняття про регенерацію у тварин. 
Періоди та тривалість життя у тварин.

44/16 Контрольна робота №2.

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН (9 год)

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

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

47/3 Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції.

48/4 Форми поведінки тварин. 
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№ з/п Тема уроку Дата
49/5 Практична робота №7. Визначення форм 

поведінки (або типів угруповань) тварин (за 
описом або відеоматеріалами).

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

51/7 Комунікації тварин. Використання знарядь 
праці.

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

53/9 Узагальнення теми «Поведінка тварин».

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ (8 год)

54/1 Поняття про популяційну екосистему та 
чинники середовища.

55/2 Ланцюги живлення і потік енергії в екосистемах.

56/3 Пристосування тварин до впливу різних 
чинників середовища.

57/4 Співіснування організмів в угрупованнях.

58/5 Вплив людини та її діяльності на організми.

59/6 Основи охорони природи. Природоохоронні 
території.

60/7  Червона книга України.

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

Узагальнення (4 год)

62/1 Різноманітність органічного світу.

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

64/3 Одноклітинні і багатоклітинні еукаріоти.
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№ з/п Тема уроку Дата
65/4 Подібність у будові та проявах життєдіяльності 

рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення 
єдності живої природи.

Екскурсії (4 год)

66-67 Різноманітність тварин свого краю.

68-69 Пристосованість рослин і тварин до сумісного 
життя в природному угрупованні.
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Календарно-тематичне планування  
з біології для 8 класу

(2 год на тиждень, усього 70 год, із них 10 год — резервний час)

№ з/п Тема уроку Дата
Вступ (2 год)

1(1). Тваринний світ — складова частина природи. 
Роль тварин у житті людини.

2(2). Різноманітність тварин та їх класифікація.

РОЗДІЛ VI. Тварини
Тема 1. Будова та життєдіяльність тварин (6 год)

3(1). Основні процеси життєдіяльності тварин.

4(2). Клітинна будова тварин та особливості клітин 
тварин. Тканини.

5(3). Органи і системи органів тварин, їх функції.
Лабораторна робота №1. Вивчення особливостей 
тваринних клітин та тканин.

6(4). Середовища існування тварин. Поведінка тва-
рин.

7(5). Різноманітність способів життя тварин. Зв’язки 
тварин з іншими компонентами екосистем. Зна-
чення тварин в екосистемах.

8(6). Узагальнення.
Вступ. Будова та життєдіяльність тварин.

РОЗДІЛ VII. Різноманітність тварин
Тема 1. Найпростіші (3 год)

9(1). Загальна характеристика та різноманітність най-
простіших — мешканців прісних водойм (амеба 
протей, евглена зелена, інфузорія туфелька).
Лабораторна робота №2. Спостереження за бу-
довою та процесами життєдіяльності найпрості-
ших з водойми або акваріума.



16               Біологія

№ з/п Тема уроку Дата
10(2). Різноманітність найпростіших — мешканців мо-

рів (форамініфери, радіолярії) та ґрунту.

11(3). Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, 
малярійний плазмодій тощо).
Роль найпростіших у екосистемах та їх значення 
для людини.

Тема 2. Багатоклітинні. Губки. 
Кишковопорожнинні (3 год)

12(1). Загальна характеристика та різноманітність бага-
токлітинних тварин.
Тип Губки. Загальна характеристика представ-
ників типу, їх роль у природі та значення для 
людини.

13(2). Тип Кишковопорожнинні. Загальна характерис-
тика кишковопорожнинних.
Лабораторна робота №3. Вивчення будови прісно-
водної гідри (на постійних мікропрепаратах).

14(3). Різноманітність кишковопорожнинних. Роль 
кишковопорожнинних у екосистемах та значен-
ня для людини. Охорона губок та кишковопо-
рожнинних.

Тема 3. Черви (5 год + 1 год резервного часу)

15(1). Тип Плоскі черви. Загальна характеристика 
представників типу.

16(2). Різноманітність плоских червів.

17(3). Тип Круглі черви. Загальна характеристика, різ-
номанітність.

18(4). Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика 
кільчастих червів.
Лабораторна робота №4. Вивчення зовнішньої 
будови та характеру рухів кільчастих червів (на 
прикладі дощового черв’яка або трубочника).

19(5). Різноманітність кільчастих червів. Роль червів у 
екосистемах. Значення для людини.
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№ з/п Тема уроку Дата
20(6). Узагальнення. Найпростіші. Кишковопорожнин-

ні. Черви.

Тема 4. Членистоногі (7 год)

21(1). Загальна характеристика типу Членистоногі.
Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу.
Лабораторна робота №5. Вивчення ознак присто-
сованості у зовнішній будові ракоподібних до середо-
вища існування.

22(2). Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподіб-
них у екосистемах, їх значення для людини.

23(3). Клас Павукоподібні. Загальна характеристика 
класу.

24(4). Різноманітність павукоподібних та їх роль у еко-
системах. Значення в житті людини.

25(5). Клас Комахи. Загальна характеристика класу. 
Особливості розвитку. Поведінка комах.
Лабораторна робота №6. Вивчення ознак присто-
сованості у зовнішній будові комах до середовища 
існування.

26(6). Різноманітність комах з повним перетворенням. 
Роль комах у екосистемах, їх значення для лю-
дини.

27(7). Різноманітність комах з неповним перетворен-
ням. Охорона членистоногих.
Лабораторна робота №7. Визначення комах за до-
помогою визначної картки.

Тема 5. Молюски (3 год + 1 год резервного часу)

28(1). Загальна характеристика типу Молюски.
Лабораторна робота №8. Вивчення зовнішньої 
будови та способу руху черевоногих молюсків (на 
прикладі акваріумних видів).

29(2). Різноманітність молюсків.
Лабораторна робота №9. Порівняння та визна-
чення черепашок молюсків.
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№ з/п Тема уроку Дата
30(3). Роль молюсків у екосистемах, їх значення для 

людини.

31(4). Узагальнення. Членистоногі. Молюски.

Тема 6. Хордові тварини. Безчерепні. Риби 
(7 год + 2 год резервного часу)

32(1). Загальна характеристика типу Хордові. Підтип 
Безчерепні та Черепні (Хребетні).

33(2). Загальна характеристика типу Безчерепні.
Лабораторна робота №10. Зовнішня та внутріш-
ня будова ланцетника (постійні мікропрепарати).

34(3). Загальна характеристика типу Черепні (Хребет-
ні). Клас Хрящові риби. Загальна характеристи-
ка класу, особливості процесів життєдіяльності, 
поведінки.

35(4). Різноманітність хрящових риб. Роль в екосисте-
мах та господарське значення хрящових риб.

36(5). Клас Кісткові риби. Загальна характеристика 
класу. Особливості зовнішньої будови.
Лабораторна робота №11. Вивчення зовнішньої 
будови та поведінки риб.

37(6). Особливості внутрішньої будови та процесів 
життєдіяльності. Поведінка і сезонні явища у 
житті риб.

38(7). Різноманітність кісткових риб. Роль риб у вод-
них екосистемах.

39(8). Значення риб у житті людини. Рибне господар-
ство. Охорона риб.

40(9). Узагальнення. Хордові тварини. Безчерепні. Риби.

Тема 7. Земноводні (3 год)

41(1). Загальна характеристика класу Земноводні. Осо-
бливості будови та процесів життєдіяльності.
Лабораторна робота №12. Порівняння скелетів 
земноводних та риб.
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№ з/п Тема уроку Дата
42(2). Особливості поведінки земноводних. Сезонні 

явища в житті земноводних.

43(3). Різноманітність земноводних. Роль земноводних 
у екосистемах, їх значення для людини. Охорона 
земноводних.

Тема 8. Плазуни (3 год + 1 год резервного часу)

44(1). Загальна характеристика класу Плазуни. Осо-
бливості процесів життєдіяльності й поведінки. 
Сезонні явища в житті плазунів.

45(2). Різноманітність плазунів. Ряд Лускаті. Змії.

46(3). Різноманітність плазунів. Ряди Черепахи і Кро-
кодили. Роль плазунів у екосистемах, їх значен-
ня для людини. Охорона плазунів.

47(4). Узагальнення. Земноводні. Плазуни.

Тема 9. Птахи (6 год + 1 год резервного часу)

48(1). Загальна характеристика класу Птахи. Особли-
вості зовнішньої будови птахів.
Лабораторна робота №13. Вивчення зовнішньої 
будови птахів та будови пір’я.

49(2). Особливості внутрішньої будови та життєдіяль-
ності птахів.
Риси пристосованості до польоту та різних се-
редовищ життя.
Лабораторна робота №14. Вивчення особливостей 
будови скелета птахів.

50(3). Розмноження і розвиток птахів: влаштування 
гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство.

51(4). Сезонні явища у житті птахів. Перельоти птахів.

52(5). Різноманітність птахів. Риси пристосованості до 
різних середовищ життя.

53(6). Роль птахів у екосистемах, їх значення для лю-
дини. Охорона птахів. Птахівництво.
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54(7). Узагальнення. Птахи.

Тема 10. Ссавці (7 год)

55(1). Загальна характеристика класу Ссавці. Особли-
вості будови та життєдіяльності ссавців.

56(2). Розмноження та розвиток ссавців. Сезонні яви-
ща у житті ссавців, їхня поведінка.

57(3). Різноманітність ссавців. Яйцекладні. Сумчасті.

58(4). Різноманітність ссавців. Плацентарні. Ряди: Ко-
махоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні.

59(5). Плацентарні ссавці. Ряди: Парнокопитні, Не-
парнокопитні та Примати.

60(6). Плацентарні ссавці. Ряди: Хижі, Ластоногі, Ки-
топодібні.

61(7). Роль ссавців в екосистемах, їх значення для лю-
дини. Охорона ссавців. Тваринництво.

РОЗДІЛ VIII. Організм і середовище існування
Тема 12. Організм і середовище існування (5 год)

62(1). Вплив чинників середовища на тварин.

63(2). Етичне ставлення людини до інших видів тва-
рин. Взаємовідносини людини з іншими видами 
тварин.

64(3). Охорона тваринного світу. Червона книга Укра-
їни. Природоохоронні території.

65(4). Основні етапи історичного розвитку тваринного 
світу.

66(5). Узагальнення. Ссавці. Організм і середовище іс-
нування.

Екскурсії

67(1). Екскурсія №1. Ознайомлення з різноманітністю 
та процесами життєдіяльності тварин — гідро-
біонтів (прісноводна водойма). 
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№ з/п Тема уроку Дата
68(2). Екскурсія №2. Ознайомлення з різноманітністю 

комах, знайомство з голосами птахів, вивчення 
слідів ссавців (ліс).

69(3). Екскурсія №3. Ознайомлення з різноманітністю 
комах та хребетних тварин (лука або степ).

70(4). Екскурсія №4. Ознайомлення з комахами — шкід-
никами сільського господарства (штучна екосис-
тема).

Практичні завдання.
Спостереження за поведінкою домашніх тварин, диких тварин у 

природі, участь у заходах з охорони природи.
Складання колекції комах — шкідників саду і городу. Розпізна-

вання найпоширеніших шкідників.


