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Ïîóðî÷íå ïëàíóâàííÿ
Á³îëîã³ÿ. 8 êëàñ (70 ãîä, 2 ãîä íà òèæäåíü, ³ç íèõ 10 ãîä — ðåçåðâí³)
№ 
п/п

№ 
уро-
ку в 
межах 
теми

Зміст навчального 
матеріалу

Дата 
прове-
дення 
уроку

Державні вимоги до рівня 
загнальноосвітньої підготовки 

учнів

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Âñòóï (2 ãîä.)  

Тваринний світ — 
скла    дова частина 
при роди. Роль тварин 
у житті людини. 

Різноманітність тва-
рин та їх класифіка-
ція.

Ðîçä³ë V². Òâàðèíè
Тема 1. Будова та 
життєдіяльність тва-
рин. (6 год.) 
Основні процеси 
життєдіяльності тва-
рини. 
Клітинна будова 
тварин та особливості 
клітин тварин. Тка-
нини. 
Органи і системи 
органів тварин, їх 
функції. 
Лабораторна робота 
№ 1. Вивчення осо-
бливостей тваринних 
клітин та тканин. 
Середовища існу-
вання тварин. Пове-
дінка тварин. 
Різноманітність спосо-
бів життя тварин. 
Зв’язки тварин з ін-
шими компонентами 
екосистем. Значення 
тварин в екосистемах.

Ó÷åíü íàçèâàº:
— царства живої природи; 
— ознаки живих організмів; 
— ознаки, що відрізняють тва-
рин від рослин, грибів та бак-
терій;

— основні систематичні кате-
горії царства Тварини. 

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— представників царства Тва-
рини;

— значення тварин у природі 
та житті людини. 

ðîçï³çíàº: 
— представників різних царств 
організмів. 

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— тварини свого регіону. 
ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про значення тварин у житті 
людини. 

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— ознаки тваринної клітини; 
— органи і системи органів; 
— функції тварин (подразли-
вість, рух, живлення, дихання, 
виділення, розмноження, ріст і 
розвиток);

— середовища існування тва-
рин; 

— розмноження як основа 
існування тварин; 

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— способи живлення тварин; 
— видів руху тварин;
— способи дихання тварин; 
— проявів поведінки.
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1 2 3 4 5

8. 

9.

10.

11.

6.

1.

2.

3.

Тематичне оцінювання. 
Вступ. Будова та життєдія-
льність тварин. 

Ðîçä³ë V²². Ð³çíîìàí³ò-
í³ñòü òâàðèí. 

ÒÅÌÀ 1. 
ÍÀÉÏÐÎÑÒ²Ø² (3 ãîä.)
Загальна характеристика 
та різноманітність найпро-
стіших — мешканців пріс-
них водойм. (амеба протей, 
евглена зелена, інфузорія 
туфелька). 
Лабораторна робота № 2.
Спостереження за будо-
вою та процесами життє-
діяльності найпростіших з 
водойми або акваріума.

Різноманітність найпро-
стіших — мешканців морів 
(форамініфери та радіоля-
рії) та ґрунту.

Паразитичні найпростіші 
(дизентерійна амеба, маля-
рійний плазмедій тощо). 
Роль найпростіших у 
екосистемах та їх значення 
для людини. 

відомих йому тварин; 
— взаємозв’язків рослин та тва-
рин. 

ïîð³âíþº: 
— будову клітин рослин і тварин; 
— типи живлення: автотрофний і 
гетеротрофний; 

— прояви життєдіяльності  тва-
рин. 

õàðàêòåðèçóº: 
— залежність життєдіяльності тва-
рин від способу життя; 

— прояви подразливості у різних 
тварин.

ñïîñòåð³ãàº òà îïèñóº:
— поведінку тварин.
ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про значення тварин в екосис-
темах;

— про особливості організації 
організму тварин. 

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— загальні ознаки підцарства 
Найпростіші; 

— середовища існування найпро-
стіших.

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— найпоширеніших представників 
найпростіших; 

— найпростіших — паразитів лю-
дини та тварин.

ðîçï³çíàº: 
— деяких найпростіших на ма-
люнках та мікропрепаратах. 

ïîð³âíþº: 
— будову і процеси життєдіяльнос-
ті одноклітинних рослин і тварин. 

õàðàêòåðèçóº: 
— пристосування найпростіших 
тварин до середовища життя; 

— прояви життєдіяльності най-
простіших (живлення, дихання, по-
дразливість, розмноження тощо);

— засоби профілактики захворю-
вань, які спричиняються найпро-
стішими.
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1 2 3 4 5

12.

13.

14.

1.

2.

3.

ÒÅÌÀ 2. ÁÀÃÀÒÎ-
ÊË²ÒÈÍÍ². ÃÓÁÊÈ. 
ÊÈØÊÎÂÎÏÎÐÎÆ-
ÍÈÍÍ² (3 ãîä.) 

Загальна характерис-
тика та різноманіт-
ність багатоклітинних 
тварин. 
Тип Губки. Загальна 
характеристика пред-
ставників типу та їх 
роль у природі та зна-
чення для людини. 

Тип Кишковопорож-
нинні. Загальна харак-
теристика кишково-
порожнинних. 
Лабораторна робота 
№ 3. Вивчення будо-
ви прісноводної гідри 
(на постійних мікро-
препаратах).

Р і з н ом а н і т н і с т ь 
киш ко вопорож  нин-
них. Роль кишково-
порожнинних у еко-
системах та значення 
для людини. Охорона 
губок та кишковопо-
рожнинних. 

ñïîñòåð³ãàº òà îïèñóº: 
— прояви життєдіяльності 
найпростіших. 

çàñòîñîâóº çíàííÿ: 
— для дотримання правил осо-
бистої гігієни, що захищають 
від зараження паразитичними 
найпростішими.

äîòðèìóºòüñÿ ïðàâèë: 
— роботи з мікроскопом.
ðîáèòü âèñíîâîê:
— про значення найпростіших 
у екосистемах.

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— загальні ознаки організмів 
підцарства. Багатоклітинні;

— загальні ознаки представни-
ків типів Губки та Кишковопо-
рожнинні.

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— представників прісноводних 
і морських губок та кишковопо-
рожнинних; 

— зв’язків кишковопорожнин-
них з іншими групами організ-
мів; 

— впливу кишковопорожнин-
них на середовище існування; 

— пристосування кишковопо-
рожнинних до умов існування;

— ускладнення організації 
кишковопорожнинних порівня-
но з найпростішими.

ïîð³âíþº: 
— особливості організації 
одноклітинних та багатоклітин-
них тварин; 

— функції клітин одноклітин-
них та багатоклітинних тварин; 

— особливості будови багато-
клітинних та колоніальних най-
простіших організмів.

ðîçï³çíàº: 
— життєві форми представни-
ків типу Кишковопорожнинні 
(за малюнками);

— шари клітин на поперечно-
му розрізі мікропрепарату за до-
помогою мікроскопа; 
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1 2 3 4 5

15.

16.

17.

18.

1.

2.

3.

4.

ÒÅÌÀ 3. ×ÅÐÂÈ 
(5 ãîä.) 
Тип Плоскі черви. Загальна 
характеристика представни-
ків типу. 

Різноманітність плоских 
червів. 

Тип Круглі Черви. Загальна 
характеристика, різноманіт-
ність. 

Тип Кільчасті черви. Загаль-
на характеристика кільчастих 
червів. 
Лабораторна робота № 4. 
Вивчення зовнішньої 

õàðàêòåðèçóº: 
— спосіб життя губок та киш-
ковопорожнинних; 

— особливості будови киш-
ковопорожнинних (променева 
симетрія, двошаровість, дифе-
ренціація клітин, кишкова по-
рожнина); 

— процеси життєдіяльності, 
рефлекторний характер реакції 
на подразнення. 

ïîÿñíþº: 
— роль губок та кишковопо-
рожнинних у екосистемах; 

— значення губок та кишково-
порожнинних для людини; 

— необхідність заходів охоро-
ни губок та кишковопорожнин-
них.

çàñòîñîâóº çíàííÿ: 
— для пояснення значення гу-
бок та кишковопорожнинних у 
природі та житті людини.

äîòðèìóºòüñÿ ïðàâèë: 
— розгляду організму тварини 
на постійному мікропрепараті 
за допомогою мікроскопа.

ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про ускладнення будови ба-
гатоклітинних тварин. 

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— загальні ознаки плоских, 
круглих та кільчастих червів;
наводить приклади: 
— вільноживучих видів чер-
вів; 

— червів-паразитів людини, 
тварин і рослин; 

— ускладнення організації 
червів порівняно з кишковопо-
рожнинними; 

— пристосування паразитич-
них червів до їх способу життя. 

ðîçï³çíàº: 
— органи та системи органів, 
порожнину тіла аскариди на та-
блицях і наочності;
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1 2 3 4 5

19.

20.

5.

будови та характеру рухів 
кільчастих червів (на при-
кладі дощового черв’яка 
або трубочника). 

Різноманітність кіль-
частих червів. Роль червів у 
екосистемах. Значення для 
людини. 

Тематичне оцінювання. 
Найпростіші. Кишковопо-
рожнинні. Черви. 

õàðàêòåðèçóº: 
— загальні ознаки будови і 
процесів життєдіяльності плос-
ких, круглих та кільчастих чер-
вів; 

— життєві цикли найпошире-
ніших паразитичних червів. 

ïîÿñíþº: 
— пристосування в будові та 
процесах життєдіяльності па-
разитичних червів до їх способу 
життя; 

— значення двобічної симетрії, 
наскрізної травної системи, по-
рожнини тіла, сегментованості 
(у кільчастих червів); 

— роль червів у екосистемах та 
житті людини. 

ïîð³âíþº: 
— особливості будови і проце-
сів життєдіяльності вільножи-
вучих та паразитичних червів; 

ñïîñòåð³ãàº òà îïèñóº: 
— рухи та поведінку кільчас-
тих червів; 

— результати досліду з вивчен-
ня реакції дощового черв’яка на 
подразнення; 

çàñòîñîâóº çíàííÿ: 
— про життєві цикли парази-
тичних червів для попереджен-
ня зараження ними. 

äîòðèìóºòüñÿ ïðàâèë: 
— особистої гігієни. 
ðîáèòü âèñíîâîê:
— про особливості вільножи-
вучих червів та їх роль у екосис-
темах для обґрунтування захо-
дів їх охорони; 

— про значення червів у житті 
людини. 
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ÒÅÌÀ 4. ×ËÅÍÈÑÒÎ-
ÍÎÃ² (7 ãîä.) 
Загальна характеристика 
типу Членистоногі. 
Клас Ракоподібні. Загаль-
на характеристика класу. 
Лабораторна робота № 5. 
Вивчення ознак пристосо-
ваності у зовнішній будові 
ракоподібних до середови-
ща існування.

Різноманітність ракопо-
дібних. Роль ракоподібних 
у екосистемах, їх значення 
для людини. 

Клас Павукоподібні. За-
гальна характеристика 
кла су. 

Різноманітність павуко-
подібних та їх роль у еко-
системах. Значення в житті 
людини.

Клас Комахи. Загаль-
на характеристика класу. 
Особливості розвитку. По-
ведінка комах. 
Лабораторна робота № 6. 
Вивчення ознак пристосо-
ваності у зовнішній будові 
комах до середовища існу-
вання. 

Різноманітність комах з 
повним перетворенням. 
Роль комах у екосистемах, 
їх значення для людини. 

Різноманітність комах з 
неповним перетворенням. 
Охорона членистоногих. 
Лабораторна робота № 7. 
Визначення комах за допо-
могою визначної картки. 

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— загальні ознаки типу Чле-
нистоногі; 

— загальні ознаки організмів 
ракоподібних, павукоподібних, 
комах. 

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— видів ракоподібних, паву-
коподібних, комах, що зустріча-
ються у своєму регіоні; 

— видів, що потребують охо-
рони; 

— видів, що є паразитами лю-
дини, тварин і рослин, перенос-
никами збудників хвороб; 

— видів, що завдають шкоди 
сільському господарству; 

— комах-запилювачів, одомаш-
нених комах; 

— зміни середовища членисто-
ногих.

ðîçï³çíàº: 
представників класів членис-
тоногих на таблицях, наочних 
посібниках, у колекціях та при-
роді.

õàðàêòåðèçóº: 
— способи життя членистоно-
гих; 

— роль членистоногих у еко-
системах.

ïîÿñíþº: 
— особливості пристосованос-
ті зовнішньої та внутрішньої бу-
дови, процесів життєдіяльності 
членистоногих до найрізнома-
нітніших середовищ існування; 

— взаємозв’язки організмів 
між собою, між організмами і 
неживою природою; 

— роль кліщів у природі та 
житті людини; 

— значення у житті людини. 
ïîð³âíþº: 
— особливості організації чле-
нистоногих та кільчастих чер-
вів; 
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28.

29.

30.

31.

1.

2.

3.

ÒÅÌÀ 5. ÌÎËÞÑÊÈ 
(3 ãîä.) 
Загальна характеристика 
типу Молюски. 
Лабораторна робота № 8. 
Вивчення зовнішньої бу-
дови та способу руху чере-
воногих молюсків (на при-
кладі акваріумних видів). 

Різноманітність молюс-
ків. 
Лабораторна робота 
№ 9. Порівняння та визна-
чення черепашок молюс-
ків. 
Роль молюсків у екосис-
темах, їх значення для лю-
дини. 
Тематичне оцінювання. 
Членистоногі. Молюски. 

— особливості організації ра-
коподібних, павукоподібних та 
комах.

ñïîñòåð³ãàº òà îïèñóº: 
— поведінку комах; 
— процеси життєдіяльності ко-
мах. 

çàñòîñîâóº çíàííÿ:
— про життєдіяльність комах 
для обґрунтування прийомів їх 
штучного розведення; 

— про біологічні особливості 
паразитичних членистоногих 
для дотримання особистої гігіє-
ни, профілактики захворювань, 
що ними викликаються; 

— для боротьби з комахами, 
що завдають шкоди людині; 

— для збереження комах. 
äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë: 
— спостереження за сезонни-
ми змінами у житті членисто-
ногих; 

— особистої гігієни; 
— робота з визначником. 
ðîáèòü âèñíîâîê:
— про значення членистоногих 
в екосистемах і житті людини.

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— загальні ознаки організмів 
типу Молюски. 

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— найпоширеніших видів мо-
люсків свого регіону, шкідників 
сільського господарства, про-
міжних хазяїв паразитичних 
червів; 

— значення молюсків у житті 
людини; 

— взаємозв’язок тварин у еко-
системах. 

ðîçï³çíàº: 
— молюсків на таблицях, у 
природі, колекціях; 
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32.

33.

34.

1.

2.

3.

ÒÅÌÀ 6. ÕÎÐÄÎÂ² ÒÂÀ-
ÐÈÍÈ. ÁÅÇ×ÅÐÅÏÍ². 
ÐÈÁÈ (7 ãîä.)
Загальна характеристика 
типу Хордові. Підтип Без-
черепні та Черепні. (Хре-
бетні).

Загальна характеристика 
підтипу Безчерепні. 
Лабораторна робота № 10. 
Зовнішня та внутрішня бу-
дова ланцетника (постійні 
мікропрепарати). 

Загальна характеристика 
підтипу Черепні (Хребет-
ні). Клас Хрящові риби. 
Загальна характеристика 
класу, особливості проце-
сів життєдіяльності, пове-
дінки. 

õàðàêòåðèçóº: 
— середовища існування мо-
люсків; 

— особливості будови молюс-
ків; 

— пристосованість молюсків 
до умов існування.

ïîÿñíþº: 
— зв’язок особливостей будови 
та способу життя молюсків.

ïîð³âíþº: 
— організацію молюсків та 
червів; 

— організацію різних класів 
молюсків. 

ñïîñòåð³ãàº òà îïèñóº:
— особливості процесів жит-
тєдіяльності та рух молюсків.

çàñòîñîâóº çíàííÿ: 
— про біологічні особливості 
тварин для догляду за акваріум-
ними рибками.

äîòðèìàííÿ ïðàâèë:
— роботи з визначником.
ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про значення молюсків у 
екосистемах і в житті людини.

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— загальні ознаки типу Хор-
дові; 

— загальні ознаки підтипу 
Безчерепні; 

— загальні ознаки представни-
ків класів Хрящові та Кісткові 
риби. 

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— пристосованості головохор-
дових до умов мешкання; 

— видів риб, що мешкають у 
місцевих водоймах; 

— промислових риб; 
— риб, що потребують охоро-
ни; 

— ознаки пристосованості в 
будові, процесах життєдіяль-
ності, поведінці риб до серед-
овища існування. 
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

4.

5.

6.

7.

8.

Різноманітність хрящових 
риб. Роль в екосистемах та 
господарське значення хря-
щових риб. 

Клас Кісткові риби. За-
гальна характеристика кла-
су. Особливості зовнішньої 
будови. 
Лабораторна робота № 11. 
Вивчення зовнішньої будо-
ви та поведінки риб. 

Особливості внутрішньої 
будови та процесів життє-
діяльності. Поведінка і се-
зонні явища у житті риб. 

Різноманітність кісткових 
риб. Роль риб у водних еко-
системах.

Значення риб у житті лю-
дини. Рибне господарство. 
Охорона риб. 

Тематичне оцінювання. 
Хордові тварини. Безче-
репні. Риби. 

ðîçï³çíàº: 
— органи і системи органів 
ланцетника на постійних мі-
кропрепаратах; 

— представників підтипів ти-
пу Хордові на малюнках та пре-
паратах; 

— органи риб на малюнках та 
препаратах; 

— представників деяких рядів 
риб у природі. 

õàðàêòåðèçóº: 
— середовище існування, осо-
бливості зовнішньої та вну-
трішньої будови, процесів жит-
тєдіяльності риб; 

— спосіб життя риб, особли-
вості зовнішньої будови, покри-
ви риб; 

— ознаки пристосованості риб 
до способу життя у їхній вну-
трішній будові; 

— розмноження і розвиток 
риб.

ïîÿñíþº: 
— значення поведінки риб у їх 
пристосованості до середовища 
існування; 

— значення збереження видо-
вої різноманітності риб, необ-
хідність регулювання їхньої чи-
сельності; 

— значення риб у природі й 
житті людини; 

— застосування знань про жит-
тєдіяльність риб у житті люди-
ни. 

ïîð³âíþº: 
— особливості організації пред-
ставників підтипів Безхребетні 
та Хребетні; 

— організацію хрящових та 
кісткових риб. 

îá´ðóíòîâóº: 
— взаємозв’язок будови та спо-
собу життя організму (на при-
кладі ланцетника і середовища 
мешкання). 
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41.

42.

43.

1.

2.

3.

ÒÅÌÀ 7. ÇÅÌÍÎÂÎÄÍ² 
(3 ãîä.)
Загальна характеристика 
класу Земноводні. Особли-
вості будови та процесів 
життєдіяльності. 
Лабораторна робота 
№ 12. Порівняння скелетів 
земноводних та риб. 

Особливості поведінки 
земноводних. Сезонні яви-
ща в житті земноводних. 

Різноманітність земновод-
них. Роль земноводних у 
екосистемах, їх значення 
для людини. Охорона зем-
новодних. 

ñïîñòåð³ãàº òà îïèñóº: 
— зовнішню будову риб; 
— поведінку акваріумних риб; 
— сезонні зміни в житті риб.
çàñòîñîâóº çíàííÿ:
— про риб для обґрунтування 
методів їхньої охорони, утри-
мання в акваріумах, розведення 
у водоймах. 

äîòðèìóºòüñÿ ïðàâèë:
— охорони водойм, збереження 
рідкісних видів риб; 

ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про значення риб у екосисте-
мах і в житті людини.

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— характерні ознаки земновод-
них; 

íàâîäèòü ïðèêëàäè:
— видів земноводних, у тому 
числі поширених в Україні, своє-
му регіоні; 

— рідкісних видів земновод-
них; 

— ускладнення будови і про-
цесів життєдіяльності земновод-
них порівняно з рибами; 

— пристосування у будові, про-
цесах життєдіяльності земновод-
них до життя у водному та на-
земному середовищах існування. 

ðîçï³çíàº: 
— представників хвостатих та 
безхвостих земноводних на ма-
люнках; 

— деякі види земноводних у 
природі. 

õàðàêòåðèçóº: 
— розмноження і розвиток зем-
новодних. 

ïîÿñíþº: 
— пристосування земноводних 
до наземного способу життя; 

— взаємозв’язок будови і функ-
ціонування організму земновод-
них; 
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44.

45.

46.

47.

1.

2.

3.

ÒÅÌÀ 8. ÏËÀÇÓÍÈ 
(3 ãîä.)
Загальна характеристика 
класу Плазуни. Особли-
вості процесів життєдіяль-
ності й поведінки. Сезонні 
явища в житті плазунів.

Різноманітність плазунів. 
Ряд Лускаті. Змії. 

Різноманітність плазунів. 
Ряди Черепахи і Крокодили. 
Роль плазунів у екосисте-
мах, їх значення для люди-
ни. Охорона плазунів. 

Тематичне оцінювання.
Земноводні. Плазуни. 

— взаємозв’язки земноводних 
з іншими організмами і з нежи-
вою природою; 

— вплив діяльності людини на 
різноманітність видів земновод-
них, середовища їхнього життя; 

— необхідність охорони зем-
новодних. 

ïîð³âíþº: 
— організацію земноводних 
та риб, хвостатих та безхвостих 
земноводних; 

— риси пристосованості зем-
новодних до життя у водному 
та неземному середовищі меш-
кання. 

çàñòîñîâóº çíàííÿ:
— про біологічні особливості 
земноводних для обґрунтуван-
ня заходів їхньої охорони; 

ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про особливості земновод-
них у зв’язку з виходом на су-
ходіл; 

— про значення земноводних у 
екосистемах та в житті людини. 

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— загальні ознаки представни-
ків класу Плазуни.

íàâîäèòü ïðèêëàäè:
— видів плазунів, поширених 
в Україні та власному регіоні;

— рідкісних видів плазунів; 
— пристосування в будові й про-
цесах життєдіяльності плазунів 
до існування на суходолі. 

ðîçï³çíàº: 
— деякі найпоширеніші види 
плазунів; 

— органи плазунів на малюн-
ках та препаратах. 

õàðàêòåðèçóº: 
— спосіб життя плазунів; 
— розмноження і розвиток; 
— пристосування плазунів до 
життя на суходолі; 

— сезонні явища у житті пла-
зунів; 
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48.

49.

50.

51.

1.

2.

3.

4.

ÒÅÌÀ 9. ÏÒÀÕÈ (6 ãîä.) 
Загальна характеристика 
класу Птахи. Особливості 
зовнішньої будови птахів. 
Лабораторна робота № 13. 
Вивчення зовнішньої будо-
ви птахів та будови пір’я. 

Особливості внутрішньої 
будови та життєдіяльності 
птахів.
Риси пристосованості до 
польоту та різних серед-
овищ життя. 
Лабораторна робота 
№ 14. Вивчення особливос-
тей будови скелета птахів. 

Розмноження і розвиток 
птахів: влаштування гнізд, 
шлюбна поведінка, турбо-
та про потомство. 

Сезонні явища у житті 
птахів. Перельоти птахів. 

ïîÿñíþº: 
— взаємозв’язок будови і про-
цесів життєдіяльності плазунів; 

— взаємозв’язок будови орга-
нізму і середовища життя пла-
зунів; 

— причини, що зумовлюють 
необхідність охорони плазунів; 

— роль плазунів у екосисте-
мах; 

— значення плазунів для лю-
дини. 

ïîð³âíþº: 
— організацію плазунів та 
земноводних.

çàñòîñîâóº çíàííÿ:
— про біологічні особливості 
плазунів для обґрунтування за-
ходів щодо їхньої охорони. 

ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про значення плазунів у 
екосистемах та в житті людини. 

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— загальні ознаки класу Пта-
хи; 

íàâîäèòü ïðèêëàäè:
— видів птахів, поширення на 
території України, у регіоні, де 
живе учень; 

— птахів, що мають господар-
ське значення; 

— видів птахів, які потре-
бують охорони; 

— рис відмінності будови пта-
хів порівняно з плазунами; 

— риси пристосованості птахів 
до польоту; 

— сезонних явищ у житті пта-
хів. 

ðîçï³çíàº: 
— найпоширеніших птахів 
сво го регіону у природі; 

— птахів кількох найпошире-
ніших рядів на малюнках; 

— характерні риси будови пта-
хів, що належать до різних еко-
логічних груп.
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52.

53.

54.

5.

6.

Різноманітність птахів. 
Риси пристосованості до 
різних середовищ життя. 

Роль птахів у екосисте-
мах, їх значення для лю-
дини. Охорона птахів. Пта-
хівництво. 
Тематичне оцінювання. 
Птахи. 

ïîÿñíþº: 
— значення турботи про потом-
ство у птахів; 

— значення сезонних міграцій у 
житті деяких птахів; 

— роль птахів у природі і значен-
ня для людини; 

— вплив діяльності людини на 
середовища життя птахів і їхню 
чисельність. 

— необхідність охорони птахів. 
õàðàêòåðèçóº: 
— пристосування птахів до по-
льоту; 

— різноманітність зв’язків птахів 
із середовищем існування; 

— причини сезонних явищ у 
житті птахів; 

— особливості розмноження, 
шлюбну поведінку та розвиток 
птахів;

— виводкових, нагніздних пта-
хів; 

— осілих, кочових і перелітних 
птахів. 

ïîð³âíþº: 
— організацію плазунів та пта-
хів; 

— спосіб життя виводкових та 
нагніздних, осілих та перелітних 
птахів.

ñïîñòåð³ãàº òà îïèñóº: 
— особливості будови скелета 
птахів; 

— поведінку найпоширеніших 
видів птахів своєї місцевості; 

— рухи птахів під час польоту. 
çàñòîñîâóº çíàííÿ:
— про особливості життєдіяль-
ності птахів для пояснення заходів 
їхньої охорони; 

— для практичних дій по прима-
нюванню певних видів птахів; 

— для догляду за птахами. 
äîòðèìóºòüñÿ ïðàâèë: 
— роботи з польовими визначни-
ками та атласами; 

— ведення фенологічних спосте-
режень. 
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ÒÅÌÀ 10. ÑÑÀÂÖ². 
(7 ãîä.)
Загальна характеристика 
класу Ссавців. Особливості 
будови та життєдіяльності 
ссавців. 
Розмноження та розвиток 
ссавців. Сезонні явища у 
житті ссавців, їхня пове-
дінка. 
Різноманітність ссавців. 
Яйцекладні. Сумчасті. 
Різноманітність ссавців. 
Плацентарні. Ряди: Кома-
хоїдні. Рукокрилі. Гризу-
ни. Зайцеподібні.
Плацентарні ссавці. Ряди: 
Парнокопитні, Непарноко-
питні та Примати. 
Плацентарні ссавці. Ряди: 
Хижі, Ластоногі, Китопо-
дібні.
Роль ссавців в екосисте-
мах, їх значення для люди-
ни. Охорона ссавців. Тва-
ринництво. 

ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про значення птахів у еко-
системах та в житті людини. 

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— загальні ознаки класу Ссав-
ців; наводить приклади. 

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— видів ссавців фауни Украї-
ни; 

— ссавців, що поширені в йо-
го регіоні; 

— ссавців, що потребують 
охорони; 

— свійських ссавців; 
— ускладнення будови і про-
цесів життєдіяльності ссавців 
порівняно з плазунами; 

— пристосування ссавців у 
будові, процесах життєдіяль-
ності, поведінці до різних се-
редовищ існування. 

ðîçï³çíàº: 
— ссавців найважливіших ря-
дів; 

— органи ссавців на малюн-
ках та препаратах; 

— деякі види ссавців у при-
роді. 

õàðàêòåðèçóº: 
— спосіб життя ссавців; 
— особливості поведінки ссав-
ців; 

— різноманітність зв’язків ссав-
ців із середовищем існування; 

— сезонні явища у житті ссав-
ців; 

— розмноження та розвиток 
ссавців, турботу про потом-
ство. 

ïîÿñíþº: 
— особливості життєдіяль-
ності ссавців у зв’язків зі спо-
собом життя; 

— значення ссавців у природі 
й житті людини. 
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1 2 3 4 5

62.

63.

64.

65.

66.

1.

2.

3.

4.

5.

ÐÎÇÄ²Ë V²²². ÎÐÃÀÍ²ÇÌ 
² ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ ²ÑÍÓ-
ÂÀÍÍß
Тема 12. Організми і середо-
вище існування. (5 год.)
Вплив чинників середо-
вища на тварин. 

Етичне ставлення люди-
ни до інших видів тварин. 
Взаємовідносини людини з 
іншими видами тварин. 

Охорона тваринного сві-
ту. Червона книга України. 
Природоохоронні терито-
рії. 

Основні етапи історич-
ного розвитку тваринного 
світу. 

Тематичне оцінювання. 
Ссавці. Організми і середо-
вище існування. 

ïîð³âíþº: 
— особливості пристосування 
ссавців деяких рядів до середо-
вища існування.

ñïîñòåð³ãàº çà: 
— поведінкою свійських та ди-
ких ссавців; 

— сезонними змінами в житті 
ссавців. 

çàñòîñîâóº çíàííÿ:
— про особливості ссавців для 
обґрунтування заходів їх охоро-
ни; 

— для утримання ссавців у 
штучних умовах та використан-
ня у сільському господарстві. 

ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про значення ссавців у еко-
системах та в житті людини. 

Ó÷åíü íàçèâàº: 
— основні етапи розвитку істо-
ричного світу; 

— заповідники й заповіді те-
риторії України. 

íàâîäèòü ïðèêëàäè: 
— пристосування тварин до 
впливу різних чинників середо-
вища (температури, освітленос-
ті, вологи); 

— форм співіснування орга-
нізмів в угрупованнях; 

— впливу людини на тварин-
ний світ.

õàðàêòåðèçóº: 
— взаємодію організмів між 
собою і середовищем життя; 

— роль тварин у природі; 
— значення тварин у житті лю-
дини. 

çàñòîñîâóº çíàííÿ:
— про тваринний світ для ана-
лізу діяльності людини; 

— для формування оцінних 
суджень про значення тварин-
ного світу у житті людини.
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1 2 3 4 5

67.

68.

69.

70.

1.

2.

3.

4.

Екскурсія. Ознайомлення 
з різноманітністю та про-
цесами життєдіяльності 
тварин-гідробіонтів (пріс-
на водойма). 

Екскурсія. Ознайомлен-
ня з різноманітністю ко-
мах, знайомство з голоса-
ми птахів, вивчення слідів 
ссавців (ліс). 

Екскурсія. Ознайомлення 
з різноманітністю комах та 
хребетних тварин (лука або 
степ). 

Екскурсія. Ознайомлення 
з комахами-шкідниками 
сільського господарства 
(штучна екосистема)

ðîáèòü âèñíîâîê: 
— про роль біорізноманіття 
організмів у існуванні біосфери 
регулювання чисельності видів;

— про потребу в аналізі гос-
подарської діяльності людини 
з огляду на збереження стану 
природи; 

— про ускладнення тваринно-
го світу в процесі еволюції. 

Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ:
Спостереження за поведінкою домашніх тварин, диких тварин у природі, участь 
у заходах з охорони природи. 
Складання колекції комах-шкідників саду і городу. Розпізнавання найпошире-
ніших шкідників.
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ÓÐÎÊ 1
Òâàðèííèé ñâ³ò — ñêëàäîâà ÷àñòèíà ïðèðîäè. 

Ðîëü òâàðèí ó ïðèðîä³ òà â æèòò³ ëþäèíè
Îñâ³òí³ ö³ë³: показати різноманітність тваринного світу, подібність 

тварин з рослинами і їх відмінність, значення тварин у при-
роді та в житті людини, необхідність охорони тваринного 
світу. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: зоологія, прокаріоти, еукаріоти, авто-
трофи, гетеротрофи. 

Îáëàäíàííÿ: натуральні посібники — тварини із кутка живої 
природи (акваріумні рибки, птахи, черепахи і ін.), опудала 
місцевих тварин, колекція членистоногих, вологі препарати 
(медуза, паразитичні черви), таблиці, зоогеографічна карта 
світу, стенд “Червона книга рідкісних і зникаючих видів 
тварин і рослин України”. 

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà). 
1. Що вивчає наука біологія? 
2. Які царства живої природи є в сучасному органічному світі? 
3. Чому біологію вважають багатогалузевою наукою? 
4. Які рівні організації систем живої природи вам відомі? 

²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó. 
1. Різноманітність тваринного світу. (Ðîçïîâ³äü ç åëåìåíòàìè áå-

ñ³äè òà ç âèêîðèñòàííÿì íàòóðàëüíèõ îá’ºêò³â, ÷ó÷åë, âîëîãèõ ïðå-
ïàðàò³â, òàáëèöü.)
Тваринний світ надзвичайно різноманітний. Відомо понад 

1,5 млн. видів тварин (найчисленніше царство), які об’єднані в 
23 типи. Вони населили всі середовища життя: водне — риби, 
кити, медузи, краби; наземно-повітряне — звірі, комахи, птахи, 
павуки; ґрунтове — дощові черви, кроти, капустянки. Середови-
щем життя для багатьох тварин — є організми інших тварин, рос-
лин, і людини. 
Тварини відрізняються:
а) розмірами; 
б) формою тіла;
в) покривами; 
г) способом пересування; 
ґ) зовнішньою і внутрішньою будовою; 
д) поведінкою і т. д. 
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Порівняйте дощового черв’яка та метелика білана капустяного, 
або річкового окуня та дикого голуба. 

2. Подібність тварин з рослинами та їхні відмінності. (Áåñ³äà ç 
ñêëàäàííÿì òàáëèö³.)

Îçíàêè                                       Ðîñëèíè Òâàðèíè
I. Ðèñè ïîä³áíîñò³
1. Клітинна будова 
2. Хімічний склад: білки, вуг-

леводи, ліпіди, нуклеїнові кис-
лоти, вода, мінеральні солі. 

3. Процеси життєдіяльності: 
живлення, дихання, розмножен-
ня, ріст, розвиток, подразливість 
і т. д.

II. Ðèñè â³äì³ííîñò³ 
1. Спосіб живлення

2. Пересування в просторі. 

3. Ріст організму

4. Оболонка клітини

5. Речовини, що запасаються

так
так

так

Більшість 
автотрофи, фо-
тосинтезучі

У більшості 
відсутнє

Необмежений

Целюлозна

Крохмаль

так
так

так

Більшість 
гетеротрофи

Більшість 
рухається

Обмежений

Глікокалікс

Глікоген

3. Зоологія — наука про тварин. (Ðîçïîâ³äü â÷èòåëÿ ³ç ñêëàäàí-
íÿì ñõåìè.) 

Життєдіяльність
Походження

Поширення

Значення у житті людини
Будова

Значення в природі

Різноманітність тварин

Спосіб життя
ЗООЛОГІЯ
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Значення зоологічних знань: 
 а) основа сільського господарства;
 б) охорона здоров’я; 
 в) …  г) …   д) …

4. Місце тварин у системі живої природи. (Àíàë³ç òàáëèö³ çàçäà-
ëåã³äü íàïèñàíî¿ íà äîøö³.) 

Æèâà ïðèðîäà

Імперія
Клітинні форми життя

            Надцарства    Надцарство
           Прокаріоти        Еукаріоти

           Царство          Царство        Царство       Царство
 Дроб’янки             Рослини         Гриби         Тварини

5. Роль тварин у природі та в житті людини. (Áåñ³äà ³ç çàïèñàìè 
â ó÷í³âñüêèõ çîøèòàõ.)

Ðîëü òâàðèí 
ó ïðèðîä³

Ðîëü òâàðèí ó æèòò³ 
ëþäèíè

1. У процесах ґрун-
тоутворення (äîùîâ³ 
÷åðâ’ÿêè, êîìàõè, êë³-
ù³)

2. Розкладання 
орга нічних решток 
(æóêè-ãíîéîâèêè)

3. Регуляція чисель-
ності рослин і тва-
рин в біогеоценозах 
(ô³òîôàãè, õèæàêè, 
ïàðàçèòè). Перехрес-
не запилення квітко-
вих рослин (бджоли, 
джмелі, оси, метели-
ки, мухи, жуки)

1. Продукти харчування тваринного 
походження (ñâ³éñüê³ òà äèê³ òâàðèíè)

2. Сировина для промисловості: ко-
кони шовковичного та дубового шов-
копряду, пір’я птахів, шерсть і шкіра 
ссавців, черепашки молюсків і т. д.

3. Лікарські препарати: зміїна отрута, 
бджолина отрута, прополіс

4. Тварини-паразити людини (аме-
ба дизентерійна, свинячий та бичачий 
ціп’яки, людська аскарида 

5. Тварини-шкідники с/г культур і 
лісових насаджень (колорадський жук, 
польові миші, ховрахи, зернівки)
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6. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище. Охо-
рона тварин. Червона книга України. (Ïîâ³äîìëåííÿ ó÷í³â, äåìîí-
ñòðàö³ÿ ñòåíäà “×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè”.) 

Ïîâ³äîìëåííÿ ¹ 1. 
Діяльність людини приводить до зникнення багатьох видів тва-

рин як внаслідок їх безпосереднього знищення, так і з причин 
порушення екологічних ніш, окультурення ландшафтів, викорис-
тання отрутохімікатів, добрив тощо. 

Ïîâ³äîìëåííÿ ¹ 2. 
У Червону книгу України занесені види, що знаходяться під 

загрозою зникнення: 29 видів ссавців, 28 видів птахів, 5 видів 
плазунів, 4 видів земноводних, 18 видів комах. 
На земній кулі вимиранню загрожує 600 видів птахів, 120 видів 

ссавців та інших тварин. Скорочення чисельності і вимирання ба-
гатьох видів призводить до різкого збіднення генофонду, і це стало 
міжнародною проблемою. 

Ïîâ³äîìëåííÿ ¹ 3. 
Українські зоологи беруть активну участь у складанні між-

народної “Червоної книги”, “Червоної книги України”. Червона 
книга — основний документ, в якому узагальнені матеріали су-
часного стану рідкісних і зникаючих видів тварин. У нашій країні 
прийнято Закон про охорону природи, організовані заказники, за-
повідники та мікрозаповідники. 

²²². Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. (Òâîð÷å çàâäàííÿ). 
У таблиці праворуч перелічені основні царства сучасної живої 

природи. Вкажіть, які з названих ліворуч характеристик відпові-
дають кожному царству. 

1. Рослини
2. Тварини
3. Гриби
4. Дроб’янки
5. Віруси

а) неклітинна форма життя;
б) використовують готові органічні речовини; 
в) здатні до фотосинтезу; 
г) самостійно пересуваються; 
ґ) виділяють в атмосферу кисень; 
д) відсутнє ядро в клітині;
ж) запасають глікоген; 
з) є збудниками хвороб людини, рослин і тварин. 

²V. Äîìàøíº çàâäàííÿ. Âèâ÷èòè öþ òåìó ç ï³äðó÷íèêà. 
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ÓÐÎÊ 2
Ð³çíîìàí³òí³ñòü òâàðèí òà ¿õ êëàñèô³êàö³ÿ

Îñâ³òí³ ö³ë³: сформувати поняття про вид, як систематичну кате-
горію тварин, показати принцип класифікації тварин, озна-
йомити учнів із основними систематичними категоріями 
царства Тварини. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: систематика, класифікація, таксони, 
вид, рід, родина, ряд, клас, тип, царство. 

Îáëàäíàííÿ: опудала тварин, гербарій рослин однієї родини, та-
блиці по систематизації рослин і тварин. 

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Ìîçêîâèé øòóðì.)
1. Які ознаки характеризують живий організм? 
2. Чим відрізняються тварини від рослин та грибів? 
3. Що означає класифікація рослин? 
4. На які групи (таксони) поділено рослини на основі їх спо-

рідненості? 

²². Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. (Áåñ³äà ç äåìîíñòðàö³ºþ îïó-
äàë òâàðèí, òàáëèöü.)

1. Чим відрізняються різні тварини між собою? 
2. Як розібратись у всій різноманітності тварин? 
3. Чи існують таксономічні одиниці впроваджені для рослин в 

царстві Тварини. 
4. Чи можна вважати вид основною класифікаційною одиницею 

тварин? 
5. Які видові ознаки рослин вам відомі? 

²²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó. 
1. Вид — сукупність подібних за будовою, способом життя і 

поширенням особин, здатних схрещуватись між собою і давати 
плодюче потомство. (Áåñ³äà ç äåìîíñòðóâàííÿì ÷ó÷åë, ìàëþíê³â, âî-
ëîãèõ ïðåïàðàò³â ð³çíèõ âèä³â òâàðèí.)

2. Встановлення ознак, що характеризують вид. (Äîñë³äíèöüêà 
ðîáîòà ó÷í³â ó íåâåëèêèõ ãðóïàõ, âèêîðèñòàííÿ ðîçäàòêîâèõ êàðòîê, 
ñêëàäàííÿ ïîð³âíÿëüíî¿ òàáëèö³.) 
Вчитель роздає групам учнів картки із зображенням та описом 

чорного та сірого пацюка. Учні порівнюють тварин і на основі по-
рівняння складають таблицю. 
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Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà äâîõ âèä³â ïàöþê³â

Ознаки для 
порівняння

Сірий пацюк Чорний пацюк

1. Місце проживання 

2. Чим живиться

3. Забарвлення тіла

4. Довжина хвоста

5. Розмноження

6. Схрещуваність

7. Потомство

Поля, господар-
ські будівлі

Їжею тварин 

Спина сірувато-
руда, черевце біле

Хвіст трохи ко-
ротший за тіло

Протягом цілого 
року

Особини вільно 
схрещуються між 
собою

Подібне на бать-
ків за будовою і 
способом життя

Ліс, населені 
пункти

Рослинами

Темне

Хвіст довший за 
тіло

2–3 рази на рік

Особини вільно 
схрещуються між 
собою

Подібне на бать-
ків за будовою і 
способом життя

Âèñíîâîê. Сірий пацюк  і чорний пацюк — це два різні види. 

3. Встановлення ознак, за якими тварини належать до одного 
роду. (Ðîáîòà â ãðóïàõ ç ðîçäàòêîâèìè êàðòêàìè.)

Îçíàêè: 
а) спосіб життя;
б) нічна активність; 
в) подібність зовнішнього вигляду; 
г) майже однакові розміри.
Âèñíîâîê. Сірий пацюк і чорний пацюк належать до роду пацю-

ків. 
4. Встановлення ознак родини Мишачі. (Ðîáîòà ó÷í³â ó ãðóïàõ ç 

ðîçäàòêîâèìè êàðòêàìè òà ìàëþíêàìè ó ï³äðó÷íèêó.)
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Îçíàêè: 
а) рогові луски на хвості; 
б) нічна активність; 
в) форма тіла.
Âèñíîâîê. Рід Пацюки і рід Миші об’єднуютья в родину Ми-

шачі. 
5. Ознаки ряду Гризунів. (Ðîçïîâ³äü â÷èòåëÿ, çàïèñè â ó÷í³âñüêèõ 

çîøèòàõ.)
Îçíàêè: 
а) великі гострі різці вкриті емаллю лише спереду, через що 

самозаточуються;
б) кутні зуби з пласкою жувальною поверхнею; 
в) кишечник довший, що є пристосуванням до живлення рос-

линною їжою, яка довго перетравлюється. 

6. Класифікація типу Хордові. (Ñêëàäàííÿ ñõåìè.)

Ряд Гризуни

Родина Мишачі

Родина Білячі

Родина Боброві

Родина Сліпакові

Родина Хом’якові

ХордовіТип

Клас

Ряд

Родина

Рід

Вид

Ссавці Птахи

Гризуни Хижі

Мишачі Білячі Собачі Котячі

Пацюки Мишачі Білки Бурундуки

Чорний 
пацюк

Сірий 
пацюк

Домова 
миша

Звичайна 
білка

Білка 
кавказька
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²²². Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. (²íäèâ³äóàëüíà ñàìîñò³éíà ðîáîòà.) 
1. Користуючись змістом підручника випишіть типи тварин, які 

ви будете вивчати на уроках зоології.
2. Поміркуйте! Які із систематичних категорій є спільними для 

систематики рослин і тварин.
3. Закінчіть схему: 

4. Які допоміжні систематичні категорії використовують у зоо-
логії? 

5. Що таке наукові назви тварин? Хто їх запропонував? 

Äîìàøíº çàâäàííÿ. Вивчити дану тему з підручника. Визначте 
місце домашніх тварин у системі органічного світу, дайте їм нау-
кову назву. 

Öàðñòâî Ðîñëèíè

Відділ

Клас

Порядок

Родина

Рід 

Вид

Öàðñòâî Òâàðèí

Тип

…

…

…

…

…
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ÐÎÇÄ²Ë V². ÒÂÀÐÈÍÈ
ÒÅÌÀ 1. Áóäîâà ³ æèòòºä³ÿëüí³ñòü òâàðèí (6 ãîä.) 

ÓÐÎÊ 3
Îñíîâí³ ïðîöåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³ òâàðèíè

Îñâ³òí³ ö³ë³: ознайомити учнів з особливостями процесів жит-
тєдіяль ності тварин, з’ясувати подібні та відмінні ознаки 
життєдіяльності рослин і тварин. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: обмін речовин, живлення, дихання, ви-
ділення, ріст, розвиток, розмноження, подразливість, адап-
тація. 

Îáëàäíàííÿ: таблиці “Зовнішня будова ссавця”, “Внутрішня бу-
дова ссавця”.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè 
². Ïåðåâ³ðêà äîìàøíüîãî çàâäàííÿ. (Ð³çíîð³âíåâ³ òåñòè.) 

² ð³âåíü. Знайдіть одну правильну відповідь. 
1. Зоологія є складовою частиною: 
а) біології; б) ботаніки; в) цитології; г) генетики. 
2. Представники Царства Тварини належать до: 
а) прокаріотів; б) еукаріотів.
3. Тварини живляться переважно: 
а) органічними речовинами, які самі синтезують; 
б) готовими органічними речовинами, які отримують у 

вигляді їжі. 
4. Найменшою класифікаційною одиницею в царстві Тва-

рини є: 
а) рід; б) порядок; в) вид; г) клас. 
5. Нині відомо видів тварин: 
а) 200;
б) 500;
в) близько 2 млн;
г) 250 тисяч.
²² ð³âåíü. Виберіть відповіді, які є правильними. 
1. Органічні речовини це: 
а) білки; 
б) жири; 
в) вода; 
г) вуглеводи; 
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ґ) нуклеїнові кислоти; 
д) мінеральні солі. 
2. Визначте об’єкти довкілля, що мають клітинну будову: 
а) барвінок; 
б) камінь; 
в) грудка глини; 
г) бактерія; 
ґ) вірус; 
д) людина. 
3. Визначте, що є необхідною умовою існування живих 

істот: 
а) здатність швидко пересуватись; 
б) перетворення енергії в організмі; 
в) швидкий ріст; 
г) багатоклітинність; 
ґ) обмін речовинами з довкіллям. 
4. Оберіть види людської діяльності, де необхідні знання 

зоології.
а) медицина; 
б) сільське господарство; 
в) харчова промисловість; 
г) лісове господарство; 
ґ) охорона довкілля; 
д) рибальство.
²²² ð³âåíü. Вкажіть шість правильних тверджень про нау-

кові назви тварин: 
а) вони зрозумілі вченим усього світу; 
б) у різних країнах вони неоднакові; 
в) їх пишуть та читають латиною;
г) зазвичай, складаються з одного слова; 
ґ) складаються з двох слів; 
д) перше слово означає рід; 
е) друге слово означає вид; 
є) перше слово означає вид; 
ж) друге слово означає рід; 
з) перше слово назви пишеться з великої літери, а друге — 

з малої.

²². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà ç ó÷íÿìè.)
1. Які процеси в живих організмах забепзпечують їх життєдіяльність? 
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2. Як відбувається обмін речовин у рослин? 

²²². Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Проблемне питання до 
учнів: “Яким чином речовини надходять з навколишнього серед-
овища в організм тварин?” (Âèð³øåííÿ ïðîáëåìíîãî ïèòàííÿ, ï³äâå-
äåííÿ ó÷í³â äî âèñíîâê³â ïðî æèòòºä³ÿëüí³ñòü òâàðèííîãî îðãàí³çìó.) 

1. Класифікація тварин за способом живлення. (Áåñ³äà, ñêëà-
äàííÿ ñõåìè.) 

Ñïîñ³á æèâëåííÿ òâàðèí

Àâòîòðîôè 
Організми самі для свого 

живлення створюють органіч-
ні речовини з неорганічних 
(деякі найпростіші) 

Ãåòåðîòðîôè 
Організми використовують 

для свого живлення готові 
органічні речовини (переважна 
більшість тварин)

2. Класифікація тварин за характером живлення. (Áåñ³äà, çàïèñè 
â ó÷í³âñüêèõ çîøèòàõ.) 
а) рослиноїдні — живляться рослинами;
б) м’ясоїдні — живляться тваринною їжею; 
в) всеїдні — живляться як рослинною, так і тваринною їжею; 
г) сарробіонти — живляться органічними речовинами, що роз-

кладаються (залишками організмів).
ґ) паразити — живляться соками живих організмів. 
3. Обмін речовин та енергії гетеротрофного організму. (Àíàë³ç 

ñõåìè.)
Çàãàëüíà ñõåìà 

îáì³íó ðå÷îâèí òà åíåðã³¿ ãåòåðîòðîôíîãî îðãàí³çìó

Мінеральні солі 
Органічні речовини
Н2О
О2

Мінеральні солі (надлишок)
Тепло (надлишок) 
Н2О (надлишок)
Рідкі продукти розпаду
Неперетравлені залишки їжі

4. Способи розмноження тварин. Розповідь учителя з демон-
струванням таблиць: “Одноклітинні”, “Кишковопорожнинні”, 
“Плоскі черви”, “Кільчасті черви”, “Ссавці”, складання схем. 
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Ñïîñîáè ðîçìíîæåííÿ òâàðèí

5. Поняття про життєвий цикл. Прості і складні життєві цикли. 
(Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìàëþíê³â ó ï³äðó÷íèêó.) 

Æèòòºâèé öèêë

6. Індивідуальний розвиток багатоклітинного організму. (Ðîçïî-
â³äü ç âèêîðèñòàííÿì òàáëèöü, ìàëþíê³â òà ñõåì.) 

Нестатеве роз-
множення однією 

клітинкою 

Вегетативне 
розмноження 
частинами 
організму

Діленням 
навпіл 

Множинний 
поділ

Бруньку-
вання

Брунь-
кування

Поділ ор-
ганізму

Статеве за участі 
спеціалізованих 
статевих клітин 

(гамет) 

Зигота

Спостерігається 
в одноклітин-
них організмів

Кишковопо-
рожнинні

Плоскі 
черви

Кільчасті 
черви

Простий Складний 
(чергування покоління)
Статеве   безстатеве

Статева    партеногенетичне

²íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê (îíòîãåíåç) 

Ембріональний 
розвиток

Постембріональний 
розвиток

Постембріональний

Прямий Непрямий

З неповним 
перетворенням 

З повним перетворенням 

Яйце — личинка — 
доросла форма

Яйце — личинка — 
лялечка — доросла форма
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V. Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. Ï³äñóìîê óðîêó. 
1. Користуючись підручником заповніть таблицю “Особливості 

процесів життєдіяльності рослин і тварин”. 

Основні процеси життє-
діяльності

Рослини Тварини

Живлення

Дихання

Виділення (екскреція) 

Ріст

Розвиток

Розмноження

Подразливість

V². Äîìàøíº çàâäàííÿ. Вивчити дану тему з підручника. 

ÓÐÎÊ 4
Êë³òèííà áóäîâà òâàðèí. Îñîáëèâîñò³ êë³òèí 

òâàðèí. Òêàíèíè
Îñâ³òí³ ö³ë³: продовжувати формувати поняття “клітина”, “ткани-

на”, розкрити єдність органічного світу на основі знань про 
клітинну будову рослинних і тваринних організмів. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: клітина, органела, тканина, мікропре-
парат, мікроскоп. 

Îáëàäíàííÿ: мікроскопи, мікропрепарати різних типів тканин, мі-
кропрепарати “Яйцеклітина ссавця” і листка елодеї, таблиці 
“Будова рослинної клітини”, “Будова тваринної клітини”, 
“Тканини тварин”. 

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â ïðî áóäîâó êë³òèíè ðîñëèííî-

ãî îðãàí³çìó. (Áåñ³äà ç âèêîðèñòàííÿì òàáëèö³.)
²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó. 
1. Клітинна будова тварин. Особливості будови клітин тварин. 

(Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç äåìîíñòðóâàííÿì ï³ä ñâ³òëîîïòè÷íèì ì³êðî-
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ñêîïîì ì³êðîïðåïàðàòó ÿéöåêë³òèíè ññàâöÿ àáî ³íøî¿ òâàðèííî¿ êë³-
òèíè.) 

2. Органели — клітини тварин під електронним мікроскопом: 
рибосоми, мітохондрії, ядро, комплекс Гольджі ендоплазматична 
сітка, клітинний центр, лізосоми, їх функції. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç 
äåìîíñòðóâàííÿ òàáëèöü.) 

3. Порівняльна характеристика клітин тварини і рослини. (Ñà-
ìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â). 
Подібність. Основні компоненти обох клітин: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Â³äì³íí³ñòü
Рослинна клітина
1.
2.
3.

Тваринна клітина
1.
2.
3.

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

клітини? 
4. Взаємозв’язок будови тканин тварин із виконуваними ними 

функціями. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç âèêîðèñòàííÿì òàáëèöü ³ ì³êðî-
ïðåïàðàò³â ð³çíèõ òèï³â òêàíèí. Ðîáîòà ç ï³äðó÷íèêîì.) 

²²². Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. Âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè ¹ 1. 

²íñòðóêòèâíà êàðòêà äî ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè ¹ 1 
Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин. 

Õ³ä ðîáîòè
1. Приготуйте мікропрепарат листка елодеї. 
2. Розгляньте виготовлений мікропрепарат під мікроскопом. Звер-

ніть увагу на особливості будови клітин. 
3. Замалюйте клітину листка еладеї, малюнок підпишіть.
4. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат яйцеклітини ссав-

ця.
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5. Замалюйте яйцеклітину, малюнок підпишіть. 
6. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарати епітеліальної 

тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, 
їхнє розташування в тканині, наявність міжклітинної речовини. 
Використовуючи малюнки у підручнику напишіть назви видів 
епітелію. 

а) _____________     б)___________    

7. Розгяньте мікропрепарати сполучної тканини, порівняйте їх 
із малюнками у підручнику. Що характерне для сполучної тка-
нини? Зверніть увагу на розташування міжклітинної речовини в 
тканині. Підпишіть назви видів сполучної тканини. 

а) _____________      б)___________     

8. Порівняйте запропоновані мікропрепарати м’язової тканини 
із зображеними на малюнку у підручнику. Зверніть увагу на осо-
бливості будови. Чим відрізняється м’язова тканина від епітелі-
альної і сполучної. Підпишіть види м’язової тканини. 

а) _____________     б)___________     
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9. Розгляньте мікропрепарат нервової 
тканини, порівняйте з малюнком у під-
ручнику. Які особливості нервової тка-
нини? Замалюйте розглянутий мікро-
препарат нервової тканини. Підпишіть 
складові частини нервової клітини (не-
йрона). 

10. Зробіть висновки. 
а) У чому подібність будови клітин тваринного і рослинного 

організмів? Чим пояснити відмінності? 
б) Що спільне у будові тканин тварин? У чому полягають від-

мінності у будові тваринних тканин? Чим їх пояснити? 
в) Які тканини рослин і тварин подібні між собою за виконува-

ними функціями? 
²V. Äîìàøíº çàâäàííÿ. Вивчити дану тему з підручника. 

ÓÐÎÊ 5
Îðãàíè ³ ñèñòåìè îðãàí³â òâàðèí, ¿õ ôóíêö³¿

Îñâ³òí³ ö³ë³: ознайомити учнів із особливостями організації орга-
нізму тварин, функціями органів та систем органів. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: орган, система органів, порожнина тіла, 
симетрія тіла. 

Îáëàäíàííÿ: опудала тварин, вологі препарати, таблиці “Внутріш-
ня будова ссавця”... (різних типів тварин). 

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Ïåðåâ³ðêà çíàíü, çäîáóòèõ íà ïîïåðåäí³õ óðîêàõ. (Äèôåðåíö³éî-

âàí³ ð³çíîð³âíåâ³ òåñòè.) 
Ôîðìàò À

1. Визначте структуру, яка відрізняє тваринну клітину від рос-
линної:
а) тверда клітинна стінка; 
б) хлоропласти; 
в) великі вакуолі; 
г) глікокалікс; 
ґ) ядро. 
2. З’ясуйте, чим тканини тварин відрізняються від рослинних: 
а) клітини, які належать до їх складу, мають клітинні стінки; 
б) усі вони утворюються з твірної тканини; 
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в) до їх складу належить міжклітинна речовина; 
г) не містять клітин. 

Ôîðìàò Õ
1. Виберіть серед наведених тканин тваринні: 
а) епітеліальна; 
б) сполучна; 
в) твірна; 
г) основна; 
ґ) провідна; 
д) нервова. 
2. Виберіть ознаки та функції, що характеризують м’язову тка-

нину: 
а) складається з витягнутих мертвих клітин зі здерев’янілими  

оболонками; 
б) містить значну кількість міжклітинної речовини; 
в) здатна до сприйняття подразнень і скорочення; 
г) з’єднує різні типи тканин, забезпечує їхнє живлення; 
ґ) клітини утворюють кору кореня, в ній накопичуються по-

живні речовини; 
д) залежно від особливості будови може бути непосмугованою і 

посмугованою. 
Ôîðìàò N

1. Виберіть два типи тканин, що не характерні для тварин: 
а) нервова; 
б) покривна; 
в) епітеліальна; 
г) сполучна; 
ґ) м’язова; 
д) механічна. 
2. Виберіть дві ознаки, які не характерні для сполучної тканини: 
а) складається з одного чи кількох шарів клітин, які майже не 

містять міжклітинної речовини; 
б) містить значну кількість міжклітинної речовини; 
в) здатна до сприйняття подразнення і скорочення; 
г) з’єднує різні типи тканин, забезпечує їх живлення; 
ґ) захищає організм та окремі органи  від механічних ушко-

джень; 
д) складається із різноманітних клітин. 

²². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü. (Áåñ³äà ç äåìîíñòðàö³ºþ òàáëèö³ 
“Áóäîâà ðîñëèíè”.) 
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1. Які вегетативні органи є у рослин? Які функції вони вико-
нують? 

2. Що таке генеративні органи? Які їх функції? 
3. Що таке вегетативне розмноження? Чим воно відрізняється 

від статевого? 

²²². Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. (Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìíèõ 
çàïèòàíü.)

1. Які процеси в тваринних організмах забезпечують їх життє-
діяльність? 

2. Де відбувається обмін речовин у тварин? 
3. Які ви знаєте системи органів у тварин? Які функції вони 

використовують? 

²V. Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
1. Обмін речовин одноклітинних організмів. (Ðîçïîâ³äü â÷èòåëÿ, 

äåìîíñòðóâàííÿ ìàêåò³â, òàáëèö³ “Îäíîêë³òèíí³”.)
2. Обмін речовин та перетворення енергії багатоклітинних 

організмів. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ, äåìîíñòðàö³ÿ òàáëèöü “Âíóòð³øíÿ 
áóäîâà …” ð³çíèõ òèï³â òâàðèí.)

3. Органи та системи органів тварин, їх функції. (Ðîçïîâ³äü ó÷è-
òåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè, âèêîðèñòàííÿ ìàëþíê³â ç ï³äðó÷íèêà.) Са-
мостійна робота учнів. 
Заповнити таблицю “Органи, системи органів тварин. Їх функ-

ції”. 

Система органів Органи, що нале-
жать до системи

Їх функції

1 2 3

Опорно-рухова 
система

Травна

Шкірно-м’язовий 
мішок, скелет, ске-
летні м’язи

Рот, глотка, страво-
хід, шлунок, ки-
шечник, анальний 
отвір

Захисна та рухова

Перетравлення та 
всмоктування їжі
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1 2 3

Дихальна

Видільна

Кровоносна

Нервова 
і органи чуття

Ендокринна

Статева

4. Порожнина тіла тварин. (Ðîçïîâ³äü â÷èòåëÿ, ñàìîñò³éíà ðîáî-
òà ó÷í³â.) Прочитайте текст підручника, заповніть схему: 

Ïîðîæíèíà ò³ëà
   ……….                       …………                     …………….
первинна                    вторинна                   змішана

Ïðåäñòàâíèêè, ùî ìàþòü äàíó ïîðîæíèíó
  а) …  а) …  а) …
    б) …
    в) …

5. План будови тіла. Поняття симетрії тіла. (Ðîçïîâ³äü â÷èòåëÿ ç 
äåìîíñòðóâàííÿì òàáëèöü; ñêëàäàííÿ ñõåìè.)
Складіть схему “Типи симетрії тіла тварин”

Òèïè ñèìåòð³¿ ò³ëà òâàðèí

       Асиметрія      Променева             Двобічна 
(Ставковик великий)         (Гідра)                 (Більшість тварин) 

V. Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. (Åêñïðåñ-îïèòóâàííÿ.)
1. Як називається послідовність органів, які всі разом забезпе-

чують той чи інший прояв життєдіяльності?



38

2. Яка система органів призначена для виведення з організму 
кінцевих продуктів обміну надлишків води і отруйних речовин? 

3. Назвіть систему органів, яка постачає організму кисень та ви-
водить з нього вуглекислий газ. 

4. Зазначте систему органів, яка забезпечує рефлекторні реакції 
організму на зміни зовнішнього середовища. 

5. Зазначте систему органів, яка складається із залоз внутріш-
ньої секреції. 

6. Вкажіть тип симетрії, при якому тіло тварини можна розді-
лити уздовж уявною площиною на дві дзеркально симетричні по-
ловини, — праву і ліву.

7. Назвіть тварин із первинною порожниною тіла.
8. Назвіть тварин із вторинною порожниною тіла. 
9. Назвіть тварин із змішаною порожниною тіла. 
10. Вкажіть тварин із двобічною симетрією тіла. 

V². Äîìàøíº çàâäàííÿ. Вивчити дану тему з підручника. Спо-
стерігати за проявами поведінки домашніх та диких тварин. 

ÓÐÎÊ 6. Ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ òâàðèí. 
Ð³çíîìàí³òí³ñòü ñïîñîá³â æèòòÿ. Ïîâåä³íêà òâàðèí 

Îñâ³òí³ ö³ë³: ознайомити учнів із основними середовищами життя 
тварин; виробляти вміння характеризувати залежність проя-
ву життєдіяльності тварин та навчити вести спостереження 
за поведінкою тварин. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: середовище існування, поведінка, ето-
логія, екологічні фактори. 

Îáëàäíàííÿ: опудала тварин (птахів, ссавців) колекції (комах, мо-
люсків), вологі препарати (річковий окунь, ставкова жаба), 
таблиці. 

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Ïåðåâ³ðêà äîìàøíüîãî çàâäàííÿ. 

Òåñòîâ³ çàâäàííÿ 
Вкажіть правильну відповідь (“так” чи “ні”): 
а) гетеротрофні організми здатні утворювати органічні речови-

ни з неорганічних; 
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б) система органів — це частина організму, яка має певну будо-
ву, розташована у певному місці і виконує певні функції; 
в) орган — це частина організму, яка має притаманну їй будову, 

розміщена в певному місці і виконує певні функції; 
г) епітеліальна тканина майже не містить міжклітинної речо-

вини; 
ґ) сполучна тканина сприймає подразнення і забезпечує реак-

цію організму на них; 
д) нервова система забезпечує зв’язок організму із зовнішнім 

середовищем; 
е) дихальна система забезпечує організм киснем; 
є) кровоносна система призначена для швидкої реакції організ-

му на подразники зовнішнього середовища; 
ж) гормони — це біологічно активні речовини, що утворюються 

у залозах внутрішньої секреції;
з) яєчники — це чоловічі статеві залози. 
Установіть відповідність між формою розмноження та його ти-

пом. 
До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть відповідний, 

позначений цифрою. Впишіть відповідні цифри навпроти літер у 
таблицю в тесті. 

 
А) Фрагментація 1 статеве

Б) Розмноження з утво-
ренням зиготи. 

2 нестатеве

В) Розмноження спорами 3 вегетативне

²². Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìíèõ çà-
ïèòàíü. 

1. Чому організми, що освоїли різноманітні умови існування у 
морях та прісних водоймах не можуть існувати в умовах наземно-
повітряного середовища? 

2. Які є пристосування у тварин, що живуть у ґрунті?
3. Чи можуть тварини бути паразитами інших організмів? 

²²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó. 
1. Середовища існування тварин та їх елементи. (Ðîçïîâ³äü ó÷è-

òåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè òà äåìîíñòðóâàííÿì îïóäàë, âîëîãèõ ïðå-
ïàðàò³â òâàðèí, òàáëèöü.)

А

Б

В
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Ñåðåäîâèùå — сукупність умов, в яких існують організми та їх 
угрупування. 

Åëåìåíòè ñåðåäîâèùà (åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè)

 Абіотичні  Біотичні  Антропічні

Найважливішими з абіотичних факторів є ті, що представлені 
в середовищі в мінімальній кількості — т. д. фактори (наприклад, 
недостатня кількість тепла у високих і низьких широтах або води 
у пустелях). 

2. Основні середовища існування тварин та їх характеристика. 
(Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â, ñêëàäàííÿ òàáëèö³.)

Ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ òâàðèí

Ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ Ïðîâ³äí³ àá³îòè÷-
í³ ôàêòîðè

Ð³çíîìàí³òí³ñòü 
ãðóï òâàðèí

1. Наземно-повітряне се-
редовище

2. Водне середовище
3. Ґрунтове
4. Гостальне (організм 
хазяїна) 

Освітленість, 
вологість, темпе-
ратура, газовий 
склад атмосфери

Комахи, 
птахи, звірі, 
плазуни 

3. Різноманітність способів життя тварин. Залежність життє-
діяльності тварин від способу життя. (Ðîáîòà ó÷í³â ó íåâåëèêèõ 
ãðóïàõ.)
Користуючись підручником та додатковою літературою, встано-

віть середовище існування та спосіб життя: 
І група — павука-хрестовика.
ІІ група — жаби ставкової;
ІІІ — дощового черв’яка;
ІV — коростяного свербуна. 
Кожна група повідомляє результати своїх досліджень. На осно-

ві повідомлень роблять висновки про пристосованість тварин до 
певних умов середовища життя. 

4. Поведінка тварин як сукупність виявів зовнішньої активнос-
ті тварин. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ, ñêëàäàííÿ ñõåìè.)
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Ïîâåä³íêà òâàðèí

Безумовні рефлекси     Інстинкти Умовні рефлекси (навчання) 

Характер поведінки тварин, що ведуть груповий спосіб життя, 
залежить від ієрархічного положення в угрупуванні. 

Ãðóïîâèé ñïîñ³á æèòòÿ

 Родина  Колонії Зграї  Табуни

²ºðàðõ³ÿ — це система поведінкових зв’язків між особинами в 
зграї, родині або табуні, яка визначає черговість їхнього доступу 
до корму, парування тощо. 

5. Розвиток стологічних досліджень та їх значення у природі 
й господарській діяльності людини. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ, ïîâ³äî-
ìëåííÿ ó÷í³â: “Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîâåä³íêîþ äîìàøí³õ òà ñâ³éñüêèõ 
òâàðèí”.)

²V. Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. 
1. Вкажіть, які ознаки характеризують безумовний і умовний 

рефлекси: 
а) видовий; 
б) генетично детермінований; 
в) індивідуальний; 
г) відносно постійний; 
ґ) згасає із зміною умов існування; 
д) набутий; 
е) забезпечує тонке пристосування до умов середовища. 
Безумовні рефлекси: 
Умовні рефлекси:
2. Вкажіть, за якою ознакою тварин поділяють на нічних і ден-

них: 
а) залежно від типу припливно-відпливної активності; 
б) залежно від типу добової активності; 
в) залежно від типу сезонної активності; 
г) залежно від типу пристосованості до температури. 
3. Вкажіть, за яким критерієм виділені такі життєві форми ссав-

ців, як наземні, підземні, повітряні, водяні: 
а) залежно від середовища існування;
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б) залежно від типу живлення; 
в) залежно від кількості морфофізіологічних пристосувань; 
г) залежно від розвитку передніх кінцівок.

V. Äîìàøíº çàâäàííÿ. Вивчити дану тему з підручника. Спосте-
рігати та виявляти прояви поведінки домашніх тварин: безумов-
ні рефлекси, інстинкти, умовні рефлекси. Виробити деякі умовні 
рефлекси у домашніх тварин. 

ÓÐÎÊ 7. Çâ’ÿçêè òâàðèí ç ³íøèìè êîìïîíåíòàìè 
åêîñèñòåìè. Çíà÷åííÿ òâàðèí â åêîñèñòåìàõ

Îñâ³òí³ ö³ë³: сформувати поняття ебіоценоз, біогеоценоз, ланцюги 
живлення та форми співіснування в угрупуваннях. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: біоценоз, біогеоценоз, ланцюги живлен-
ня, симбіоз, мутуалізм, паразитизм, коменсалізм, конкурен-
ція, хижацтво. 

Îáëàäíàííÿ: динамічний посібник “Різні типи біоценозів”, табли-
ця “Тварини в природному угрупуванні”, колекції комах. 

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà íà îñíîâ³ çíàíü ó÷í³â, 

çäîáóòèõ íà óðîêàõ áîòàí³êè.)
1. Що таке рослинні угрупування? 
2. Які зв’язки виникають в угрупуваннях між рослинами та 

іншими організмами? 

²². Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. (Ïðîáëåìí³ çàïèòàííÿ.) 
1. Чи існують у природі тваринні угрупування. 
2. Що таке видове різноманіття? 
3. Який зв’язок існує між тваринами та іншими організмами? 
4. Чи може  існувати органічний світ без тварин? Чому? 

²²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó. 
1. Поняття про тваринні угрупування. Видове різноманіття тва-

рин. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ.)
2. Біоценоз — сукупність взаємопов’язаних популяцій організ-

мів. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç³ ñêëàäàííÿì ñõåìè. Äåìîíñòðàö³ÿ äèíàì³÷-
íîãî ïîñ³áíèêà.)
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Á³îöåíîç

    Популяції

 тварин  рослин  грибів  бактерій

3. Біогеоценоз та екосистема. Структура біогеоценому. (Ðîçïî-
â³äü ³ç åëåìåíòàìè áåñ³äè, ñêëàäàííÿ ñõåìè.)

Ñòðóêòóðà á³îãåîöåíîçó

 Абіотична частина   Біотична частина

неорганічні  органічні   мікроклімат    продуценти        консументи
речовини речовини     
           редуценти

4. Типи взаємозв’язків між популяціями різних видів у еко-
системах. (Ïîÿñíåííÿ, ñàìîñò³éíà ðîáîòà ³ç á³îëîã³÷íèì ñëîâíèêîì, 
ñêëàäàííÿ ñõåìè.)

Òèïè âçàºìîçâ’ÿçê³â

антогоністичні        нейтральні  мутуалістичні

Òèïè âçàºìîçâ’ÿçê³â

          трофічні      топічні

5. Перетворення енергії в біогеоценозах. Ланцюги живлення. 
(Ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè íà îñíîâ³ ñïîñòåðåæåíü 
ó÷í³â, ñêëàäàííÿ ñõåìè.)

    Продуценти —  консументи —  консументи —  редуценти 

     (автотрофні І порядку     ІІ порядку  (бактерії, гриби)
      організми)       (рослиноїдні         (хижі

                            тварини)          тварини)

²V. Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. Ñêëàäàííÿ ñõåì, ëàíöþã³â æèâëåííÿ. 
1. Складіть схему взаємозв’язків тварин з рослинами в угрупу-

ванні луки. (Êîðèñòóéòåñü ï³äðó÷íèêîì.)
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2. У водному середовищі живуть мікроскопічні організми, зем-
новодні, риби, ракоподібні, комахи, птахи. Встановіть можливі 
взаємозв’язки організмів, що живуть у водному середовищі. 

3. Встановіть взаємозв’язки земноводних із водним і повітряним 
середовищем. 

4. Складіть схему взаємозв’язків рослин і тварин степової ділян-
ки, лісу, водойми. Із складеної схеми вилучіть яку-небудь складову 
частину. Як це позначиться на природному угрупуванні? 

5. За переліченими назвами організмів складіть ланцюги жив-
лення: заєць сірий, лисиця, вовк, рослина. 

6. Складіть ланцюги живлення одного з представників комахоїд-
них, зерноїдних, рибоїдних, хижих птахів. 

V. Äîìàøíº çàâäàííÿ. Вивчити дану тему підручника. Складіть 
схему: Від чого залежить чисельність тварин у природі. 

ÓÐÎÊ 8. Êîíòðîëü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü 
(Òåñòîâ³ çàâäàííÿ) 

Îñâ³òí³ ö³ë³: узагальнити, систематизувати, перевірити та оцінити 
знання учнів по темах “Вступ”, “Будова і життєдіяльність 
тварин”; розвинути їхнє мислення, коротко у вигляді тестів 
викласти свої знання та вміння. 

Для контролю знань учнів запропоновано два варіанти, кожен 
з яких містить завдання різної форми. Всі тестові завдання поді-
ляються на: 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 
2. Завдання на встановлення відповідностей. 
3. Завдання на встановлення послідовності етапів, процесів, по-

дій і т. д. 
² âàð³àíò. 

Çàâäàííÿ 1. 
1. Представників царства тварин вивчає: 
 а) екологія; б) зоологія; в) мікологія; г) цитологія. 
2. Гетеротрофні організми це організми, які живляться: 
 а) неорганічними речовинами; 
 б) органічними речовинами; 
 в) готовими органічними речовинами; 
 г) за рахунок фотосинтезу. 
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3. Тканина, багата на міжклітинну речовину: 
 а) м’язова;    в) сполучна;   

  б) нервова;    г) епітеліальна. 

4. Рефлекси, які дістаються від народження і передаються 
потомству:

 а) безумовні;   в) змішані;    
 б) умовні;    г) набуті. 
5. Зазначте систему органів тварин, які складаються із за-

лоз внутрішньої секреції: 
 а) травна;   в) ендокринна; 
 б) видільна;   г) нервова. 
6. Процес злиття статевих клітин відбувається за розмно-

ження: 
 а) нестатевого;   в) партеногенетичного;  

  б) статевого;   г) вегетативного. 

Çàâäàííÿ 2. 
1. Встановіть відповідність між ланками ланцюгів живлен-

ня в екологічній системі прісної водойми та організмами: 

А) продуценти  1. зоопланктом
Б) консументи первинні;  2. зелені водорості
В) консументи вторинні;  3. бактерії гниття
Г) редуценти    4. риби-хижаки

2. Встановіть відповідність між визначеннями та назвами 
тканин: 

А) епітеліальна
Б) сполучна
В) нервова
Г) м’язова

1. частина внутрішньо-
го середовища організму, 
яка рухається по судинах і 
має червоне забарвлення
2. утворює покриви тіла, 
залози, вистиляє порож-
нини внутрішніх органів 
3. здатна до скорочення у 
відповідь на подразнення
4. має здатність до збу-
дження під впливом пев-
них чинників

А

Б

В

А

Б

В
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3. Встановіть відповідність між системами органів та їх 
структурами. 

А) нервова 1. печінка

Б) ендокринна 2. гіпофіз

В) статева 3. аорта
4. ключиця

Г) кровоносна 5. аксон
6. яєчко

4. Встановіть відповідність між описом екологічного чин-
ника та його назвою: 

А) чинники, які 
найбільше відхиляю-
ться від оптимуму
Б) визначаються су-

купністю елементів 
неживої природи
В) створюються су-

купністю живих орга-
нізмів

1. біотичні
2. антропічні
3. обіотичні
4. лімітуючі

Çàâäàííÿ 3. 
1. Розташуйте таксономічні категорії, які використовую-

ться для класифікації тварин, у порядку зростання:
а) тип;    г) клас;
б) вид;    ґ) родина;
в) царство;   д) ряд; 
  е) рід. 

²² âàð³àíò. 
Çàâäàííÿ 1. 
1. Виберіть організм, який належить до еукаріотів: 
 а) віруси;    б) бактерії; 
 в) собака;    г) ціанобактерії. 

А

Б

В

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7
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2. Найнижчою систематичною одиницею тварин є: 
 а) відділ;    в) рід;  
 б) родина;    г) вид. 
3. Вкажіть, до якого типу тканин належить кісткова тка-

нина: 
 а) сполучної;    в) епітеліальної; 
 б) нервової;    г) м’язової.
4. Назвіть органи дихання, які характерні для хородових, 

що живуть у воді: 
 а) легені;    в) трахеї; 
 б) зябра;    г) легеневі мішки.
5. Тваринна клітина не містить: 
 а) ядра;    в) пластид;
 б) мітохондрії;   г) лізосом. 
6. Визначіть організми, які завжди розташовані на почат-

ку ланцюгів живлення. 
 а) консументи І порядку; в) редуцент;
 б) консументи ІІ порядку;  г) продуценти.
 
Çàâäàííÿ 2. 
1. Встановіть відповідність між описом процесу та його 

назвою: 

А) Кількісне збіль-
шення об’єму і маси 
живого організму або 
його частин
Б) Якісні зміни, 

що відбуваються в 
органах та в усьому 
організмі
В) здатність орга-

нізмів відтворювати 
собі подібних
Г) здатність орга-

нізмів відтворювати 
цілий організм з не-
великої частки або 
втрачені органи 

1. розмноження
2. ріст
3. статеве розмноження
4. регенерація
5. розвиток

А

Б

В

Г
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2. Встановіть відповідність між ланками ланцюгів жив-
лення в екологічній системі моря та організмами:

А) продуценти
Б) консументи первинні
В) консументи вторинні
Г) редуценти

1. багатощетин-
кові черви
2. водорості
3. лишайники
4. бактерії гнит-
тя
5. риби

3. Встановіть відповідність між визначеннями та назвами 
системи органів: 

А) кровоносна
Б) нервова
В) статева
Г) дихальна

1. регулює процеси жит-
тєдіяльності організму

2. забезпечує надходжен-
ня кисню в організм

3. виділяє кінцеві про-
дукти обміну речовин із ор-
ганізму

4. розносить по організму 
кисень та поживні речови-
ни

5. призначення для роз-
множення

4. Встановіть відповідність між описом середовища існу-
вання та його назвою. 

А) провідна роль належить 
освітленості, температурі, воло-
гості, газовому складу
Б) невеликі коливання добових 

та річних теператур, помірна во-
логість, незначні запаси органіч-
них речовин
В) висока густина, малий вміст 

кисню, значні перепади тиску

1. водне
2. наземно-
повітряне
3. ґрунтове
4. госталь-
не

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В
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Çàâäàííÿ 3. 
 Визначте послідовність ланцюга виїдання: 
 А) рослиноїдні тварини
 Б) редуценти
 В) зелені рослини
 Г) хижаки

1

2

3

4
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ÐÎÇÄ²Ë V²². Ð²ÇÍÎÌÀÍ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÂÀÐÈÍ
ÒÅÌÀ 1. Íàéïðîñò³ø³

ÓÐÎÊ 9
Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà íàéïðîñò³øèõ. Ð³çíîìàí³òí³ñòü 

ïð³ñíîâîäíèõ íàéïðîñò³øèõ — ìåøêàíö³â ïð³ñíèõ âîäîéì
Îñâ³òí³ ö³ë³: дати поняття про одноклітинні тварини; показати 

особливості організації клітин одноклітинного організму та 
прояви життєдіяльності; продовжувати формувати поняття 
про клітинну будову організмів; конкретизувати система-
тичні поняття: тип, клас, вид. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: підцарство Одноклітинні, тип Сарко-
мастігофори, тип Споровики, тип Інфузорії, клас Саркодові, 
клас Джгутикові, клас Кокцидії, клас Війчасті інфузорії. 

Îáëàäíàííÿ: саморобна таблиця “Підцарство Одноклітинні тва-
рини”, таблиці “Одноклітинні”, “Будова тваринної кліти-
ни”; постійні мікропрепарати, мікроскопи. 

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. (Âñòóïíå ïîâ³äîìëåííÿ â÷è-

òåëÿ.)
Çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ

Серед тварин найпростішу будову мають одноклітинні, яких за-
раховують до підцарства Найпростіших. Характерні ознаки: одно-
клітинність, мікроскопічні розміри, заселення різних середовищ 
існування — морських і прісних водойм, ґрунту, організмів тварин 
і людини. 
Учитель демонструє саморобну таблицю “Підцарство Одно-

клітинні тварини”, коментуючи її. Можна її зобразити на дошці 
у ході пояснення. 

Ï³äöàðñòâî Îäíîêë³òèíí³ òâàðèíè

Тип Саркомастігофори Тип Споровики Тип Інфузорії

Клас 
Саркодові

Клас 
Джгутикові

Клас 
Кокцидії

Клас Війчасті 
інфузорії
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²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó. 
1. Особливості будови одноклітинних тварин. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòå-

ëÿ ç âèêîðèñòàííÿì òàáëèöü, ìàëþíê³â, ì³êðîïðåïàðàò³â.) Складан-
ня таблиці “Особливості будови одноклітинних тварин”. 

Îçíàêè Òèï Ñàðêîìàñò³ãîôîðè Òèï ²íôóçîð³¿ 
(²íôóçîð³ÿ-
òóôåëüêà) 

Êëàñ Ñàðêîäîâ³ 
(Àìåáà ïðîòåé)

Êëàñ Äæãóòè-
êîâ³ (Åâãëåíà 

çåëåíà)

Êëàñ Â³é÷àñ-
ò³ ³íôóçîð³¿ 
(²íôóçîð³ÿ 
òóôåëüêà)

². Çîâí³øíÿ áóäîâà
Форма тіла Мінлива Стала, верете-

ноподібна
Стала, овальна

Оболонка Відсутня, 
ектоплазма 
виконує її 
функції

Пелікула Пелікула

Органоїди 
руху

Псевдоподії Джгутик Війки

²². Âíóòð³øíÿ áóäîâà
Специфічні 
органоїди чи 
утворення

Є всі звичайні 
органоїди

Стигма — світ-
лочутливе ві-
чко, хромото-
пи, парамілові 
зерна

Два ядра: 
мікро- та 
макронуклеус, 
трихоцисти, 
скоротли-
ві вакуолі з 
привідними 
канальцями, 
порошиця

2. Особливості процесів життєдіяльності одноклітинних тва-
рин. (Ðîçïîâ³äü ç åëåìåíòàìè áåñ³äè, âèêîðèñòàííÿ òàáëèöü, ìàëþí-
ê³â.) Самостійна робота учнів. 
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а) Складіть схему: Æèâëåííÿ íàéïðîñò³øèõ
б) Вставте пропущені слова у реченнях: 
Газообмін здійснюється через зовнішню … мембрану. Дихаль-

ним і … центром є мітохондрії.
Вода і кінцеві продукти життєдіяльності збираються у … ваку-

олю і виводяться назовні. У інфузорії туфельки є … скоротливі 
вакуолі з … канальцями.  
Переносити несприятливі умови найпростіші можуть за допо-

могою утворення … (інцистування).

3. Подразливість найпростіших. Таксиси. (Äåìîíñòðàö³ÿ ïîäðàç-
ëèâîñò³ ³íôóçîð³¿-òóôåëüêè.)

4. Способи розмноження одноклітинних тварин. (Ñàìîñò³éíà 
ðîáîòà ó÷í³â ç ï³äðó÷íèêîì.) 
Закінчити схему:

Ðîçìíîæåííÿ
Áåçñòàòåâå (поділ) 

Мітоз 
(Амеба протей)

Мітоз вздовж 
осі тіла 

(Евглена зелена)

Мітоз … … 
і … …
(... ...)

²²². Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â, ôîðìóâàííÿ âì³íü ³ íàâè÷îê. 
1. Виконання лабораторної роботи № 2. 

²íñòðóêòèâíà êàðòêà äî ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè ¹ 2
Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності най-

простіших з водойм або акваріума. 

Õ³ä ðîáîòè
1. Приготуйте тимчасовий мікропрепарат інфузорії-туфельки.
2. Розгляньте виготовлений мікропрепарат при малому збіль-

шенні мікроскопа, визначте форму тіла інфузорії, передній і за-
дній кінці, знайдіть навколоротову заглибину. 

3. Спостерігайте за пересуванням інфузорії-туфельки. Вкажіть 
роль війок у пересуванні. 

4. Розгляньте інфузорію туфельку при великому збільшенні. 
Знайдіть війки, скоротливі вакуолі, навколоротову заглибину і 
травні вакуолі. 



53

5. Намалюйте в зошитах схему інфузорії-туфельки і зробіть по-
значення. 

6. На основі спостережень зробіть висновки, відповівши на за-
питання. Які пристосування до життя у водному середовищі при-
таманні інфузорії-туфельці?

2. Роль прісноводних найпростіших в екосистемах та їх значен-
ня для людини. (Ïîâ³äîìëåííÿ ó÷í³â.)

Ïîâ³äîìëåííÿ 1. 
Прісноводні найпростіші — є компонентами біоценозів у лан-

цюгу живлення. Евглена зелена має пізнавальне значення для ви-
вчення спільних предків рослин і тварин. Вона здійснює процес 
фотосинтезу, виділяє кисень у воду. 

Ïîâ³äîìëåííÿ 2. 
Евглена зелена спричиняє цвітіння води. Різні види найпрості-

ших можуть існувати у прісних водоймах із неоднаковим ступенем 
забруднення води, і тому їх можна використовувати для визначен-
ня санітарного стану водойм. 

²V. Äîìàøíº çàâäàííÿ. Вивчити дану тему з підручника. Під-
готувати реферати на теми: “Історія досліджень одноклітинних 
організмів”, “Роль одноклітинних організмів у породоутворюючих 
процесах”. 

ÓÐÎÊ 10. Ð³çíîìàí³òí³ñòü íàéïðîñò³øèõ — 
ìåøêàíö³ ìîð³â òà ´ðóíòó

Îñâ³òí³ ö³ë³: показати різноманітність напройстіших у зв’язку з 
пристосуванням до умов середовища, значення їх у природі, 
житті та практичній діяльності людини. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: фораменіфери, радіолярії, бентос, 
планктон біомаса, “керівні копалини”. 

Îáëàäíàííÿ: таблиця: “Найпростіші”; діапозитиви: “Одноклітин-
ні тварини”. 



54

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Ïåðåâ³ðêà äîìàøíüîãî çàâäàííÿ. 
1. Дайте загальну характеристику підцарства Найпростіші 

(вставте пропущені слова):
Тіло найпростіших складається з … клітини. Тварини поширені 

у … середовищах. Органелами руху у найпростіших є … … … . Най-
простішим притаманні такі типи живлення … і … .
Перетравлення їжі забезпечують … вакуолі. Дихають найпро-

стіші через … . Продукти обміну виводяться … вакуолями та … 
клітини. Подразливість проявляється у формі … . Найпростіші 
розмножуються … і … способами. За несприятливих умов найпро-
стіші утворюють цисту. 

2. Порівняйте будови інфузорії туфельки, амеби протей. Зна-
йдіть риси подібності та відмінності. У чому виявляється усклад-
нення будови інфузорії туфельки порівняно з амебою протей. 

3. Порівняйте евглену зелену з рослинами та тваринами. Вста-
новіть ознаки спільні для рослин і тварин. 

4. Визначте організм, який складається з однієї клітини, має 
сталу форму, два ядра, дві скоротливі вакуолі з привідними ка-
нальцями, органели руху — війки, живлення гетеротрофне, роз-
множується нестатево і статево: 
а) амеба протей;
б) євглена зелена; 
в) інфузорія туфелька.
5. Доведіть, що вивчені вами тварини (амеба протей, євглена 

зелена, інфузорія туфелька) належать до підцарства Найпростіші. 
Чому не вимирають найпростіші, незважаючи на те, що живуть 
серед більш високоорганізованих тварин. 

²². Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Постановка проблемних запитань. 
1. Як саме висока концентрація солі у морській воді впливатиме 

на особливості будови та процесів життєдіяльності найпростіших 
тварин? 

2. Завдяки яким особливостям складу ґрунту можливе існу-
вання найпростіших у ньому? Яка роль одноклітинних у процесі 
ґрунтоутворення? 
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²²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó. 
1. Екологічні групи типу Найпростіших. (Ñêëàäàííÿ ñõåìè — ñà-

ìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â.)

Åêîëîã³÷í³ ãðóïè íàéïðîñò³øèõ 

Прісноводні: 
амеба протея, 

евглена зелена, ін-
фузорія туфелька

Морські: 
фораменіфе-
ри, радіолярії

Ґрунтові: 
амеба, інфу-

зорія

Парази-
тичні:
Дизенте-

рійна амеба, 
припаносо-
ма, лямблії 

та ін. 

2. Особливості будови та процесів життєдіяльності морських 
корененіжок — форамініфер. (Ðîçïîâ³äü â÷èòåëÿ, çàïèñè â ó÷í³â-
ñüêèõ çîøèòàõ.)

Îñîáëèâîñò³ áóäîâè: 
а) тіло позбавлене оболонки; 
б) тіло покрите черепашкою, складеної з вапна або піщинок; 
в) черепашка має устя і численні пори; 
г) псевдоніжки утворюють уловлювальну сітку. 
3. Особливості будови та процесів життєдіяльності радіолярій 

(променяків). (Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â íà âñòàíîâëåííÿ õàðàêòåð-
íèõ îçíàê ðàä³îëÿð³é.) 

Îñîáëèâîñò³ áóäîâè: 
а) внутрішньоклітинний мінеральний скелет різної форми з 

кремнезему; 
б) тоненькі псевдоніжки утворюють уловлювальну сітку.
4. Роль форамефікер та радіоляція в утворенні гірських порід та 

у визначенні геологічного віку. 
(Ïðîñëóõîâóâàííÿ ðåôåðàò³â-äîïîâ³äåé, ï³äãîòîâëåíèõ ó÷íÿìè. 

Òåêñò ðåôåðàò³â òà äîïîâ³äåé  ó÷í³ ³ëþñòðóþòü ìàëþíêàìè ÷è ôî-
òîãðàô³ÿìè.)

5. Різноманітність найпростіших ґрунту, їх роль в процесі ґрун-
тоутворення. (Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â.) Вставте пропущені слова. 
Серед найпростіших ґрунту можна знайти багато видів, спорід-

нених тим, які живуть у … … . Живуть вони у капілярах, заповне-
них водою, і живляться мікроскопічними … та органічними … . За-
суху переносять у стані … . Особливістю ґрунтових найпростіших 
є їх маленькі розміри порівняно з “родичами” у … .
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Найпростіші, які живуть у ґрунті, сприяють … органічних ре-
шток, поліпшенню водного і повітряного балансу ґрунту. 
Слова для довідки: водойми, організми, циста, прісна водойма, 

мінералізація, рештки. 

²V. Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. 
1. Прослуховування реферату на тему: “Історія дослідження 

одноклітинних організмів”. 
2. Тести.

²² ð³âåíü Ôîðìàò À
1. Назвіть тварину, для якої характерний внутрішньоклітинний 

кремнеземовий скелет: 
а) фораменіфора;    в) трипамозома; 
б) радіолярія;    г) гола амеба;
   ґ) амеба протей. 
2. Назвіть тварину, в якої є захисна черепашка з вуглекислого 

кальцію: 
а) фораменіфера;    в) радіолярія; 
б) вольвокс;    г) інфузорія-туфелька;
   ґ) арцела. 
3. Вкажіть найпростіших, які беруть участь в утворенні крейди 

і вапняку: 
а) фораменіфери;    в) трипанозоми; 
б) радіолярії;    г) споровики;
   ґ) лейшманії. 
4. Вкажіть найпростіших, які беруть участь в утворенні яшми 

та опалів: 
а) вольвокси;   в) інфузорії;
б) радіолярії;    г) фораменіфери;
   ґ) лямблії.
5. Вкажіть три ознаки, за якими радіолярія відрізняється від 

форамоніфери.
а) здебільошого мешкають у товщі води; 
б) рух за допомогою псевдоподій; 
в) внутрішньоклітинний мінеральний скелет; 
г) псевдоніжки утворюють уловлювальну сітку; 
ґ) здатність до гетеротрофного живлення; 
д) найбільш поширені представники морів;
е) скелети мертвих тварин беруть участь в утворенні мінералу 

опала. 
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V. Äîìàøíº çàâäàííÿ. Вивчити дану тему з підручника. Підготу-
вати доповіді або реферати на теми: 

1. Історія вивчення малярії як небезпечного захворювання лю-
дини. 

2. Роль академіка Є.М. Павловського у вивченні осередків хво-
роб у природі. 

ÓÐÎÊ 11 
Ïàðàçèòè÷í³ íàéïðîñò³ø³ (äèçåíòåð³éíà àìåáà, 

ìàëÿð³éíèé ïëàçìîä³é òîùî). Ìóòóàë³ñòè. 
Ðîëü íàéïðîñò³øèõ ó åêîñèñòåìàõ 

òà ¿õ çíà÷åííÿ äëÿ ëþäèíè
Îñâ³òí³ ö³ë³: показати різноманітність найпростіших, які співіс-

нують з іншими організмами; ознайомити з паразитами лю-
дини і тварини та засобами профілактики захворювань, які 
спричиняються ними. 

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: симбіоз, мутуалізм, паразитизм, маля-
рія, дизентерія, лямбліоз, трихомонодаз, лейшманіоз, балан-
тідіоз. 

Îáëàäíàííÿ: таблиця “Одноклітинні”, мікроскопи, готові мікро-
препарати “Дизентерійна амеба”. 

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Ïåðåâ³ðêà äîìàøíüîãî çàâäàííÿ. 
Біологічний диктант. 

²-Â
Прочитайте текст, знайдіть помилки та викресліть речення, які 

не характеризують ознаки амеби протей. 
Амеба — це одноклітинна тварина, поширена у ставках та ін-

ших водоймах зі стоячою водою та мулистим дном. Характерною 
ознакою амеби — є наявність двох типів ядер: великого вегетатив-
ного (макронуклеуса) та малого генеративного.
Довжина тіла тварини сягає 0,18–0,31 міліметра. Вона не має 

сталої форми, оскільки в неї одні псевдоподії утворюються, а інші 
втягуються до клітини. За допомогою псевдоподій амеба може за-
хоплювати їжу, утворюючи травні вакуолі. Пересувається амеба за 
допомогою джгутика, який розташований на дні заглиблення на 
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