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1. ÂÑÒÓÏ (3 год). Біологія — комплексна наука про 
живу природу. Зв’язок біологічних наук з іншими 
науками. Короткий нарис із історії розвитку біо-
логії. Видатні вчені-біологи України. 

2.  Методи біологічних досліджень. Сучасне визначен-
ня поняття “життя”. Основні властивості живого. 

3.  Рівні організації життя. Значення досягнень біо-
логічної науки в житті людини і суспільства. За-
вдання сучасної біології.

 ÐÎÇÄ²Ë ². ÌÎËÅÊÓËßÐÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ 
 ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÆÈÒÒß

4. ÒÅÌÀ 1. Неорганічні речовини (3 год.). 
 Елементний склад живих організмів. Роль най-

важливіших хімічних елементів для організму 
людини.

5.  Неорганічні речовини (кисень, оксиди, кислоти, 
луги і мінеральні солі), їх роль у життєдіяльності 
організмів. Біологічна роль іонів.

6. Вода та її роль у життєдіяльності організмів. 
Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 1. Визначення вмісту води 
у власному організмі.

7.  ÒÅÌÀ 2. Органічні речовини (8 год.). 
 Органічні речовини, їх різноманітність та зна-

чення в існуванні живих істот. Вуглеводи, їхня 
будова, властивості та функції. 

8.  Ліпіди, їхня будова, властивості та функції. Ëàáî-
ðàòîðíà ðîáîòà ¹ 1. Визначення деяких органіч-
них речовин та їх властивостей. 

9. Білки, їхня будова, властивості. Роль білків у 
життєдіяльності організмів.

10.  Функції білків. Ферменти. Ëàáîðàòîðíà ðîáî-
òà ¹ 2. Вивчення властивостей ферментів. 30

Îð³ºíòîâíèé êàëàíåäàðíèé ïëàí

1 2 3 4

Òåìà óðîêó¹
ç/ï

¹ ñ. Äàòà
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11. Нуклеїнові кислоти, їх будова, властивості. Роль ну-
клеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

12.  Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 2. Розв’язування елементар-
них вправ з молекулярної  біології.

13. Біологічно активні речовини: вітаміни, гормони, 
фактори росту та їхня роль у життєдіяльності ор-
ганізмів.

14. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 3. Ознайомлення з інструк-
ціями з використання окремих хімічних речовин 
як медичних препаратів, побутової хімії тощо та 
оцінка їхньої безпеки.

15. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 4. Оцінка продуктів харчу-
вання за їх хімічним складом.

16. Контрольна робота № 1.

 ÐÎÇÄ²Ë ²². ÊË²ÒÈÍÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ 
 ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÆÈÒÒß

17. ÒÅÌÀ 1. Клітина (5 год.) 
 Історія  вивчення клітини. Методи цитологічних  

досліджень. Загальний план будови клітини.

18. Будова клітини прокаріотів. Ëàáîðàòîðíà ðîáî-
òà ¹ 3. Будова клітин прокаріотів.

19. Еукаріотичні організми. Будова клітин еукаріотів. 
Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 4. Будова клітин еукаріо-
тів.

20. Поверхневий апарат клітини. Клітинні мембрани, 
їх функції. Транспорт речовин через мембрани.

21. Надмембранні та підмембранні комплек-
си, їхня будова та функція. Ëàáîðàòîðíà ðîáî-
òà ¹ 5. Спостереження явища плазмолізу  та де-
плазмолізу у клітинах рослин.

22. Ядро. Будова і функції ядра клітини еукаріотів.
Нуклеоїд прокаріотичних клітин, його функції. 
Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹6 Мікроскопічна та ультра-
мікроскопічна будова ядра.

23. Цитозоль (гіалоплазма), органели, включення. 
Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 9. Рух цитоплазми у кліти-
нах рослин.
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24. Мембранні органели. Рибосоми: хімічний склад, 
будова і функції. Синтез білка.

25. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 5. Розв’язування елемен-
тарних вправ з транскрипції.

26. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка 
(гранулярна і гладенька), комплекс Гольджі, лізо-
соми, вакуолі, їх функції та будова. Ëàáîðàòîðíà 
ðîáîòà ¹ 7. Вивчення будови одномембранних 
органел

27. Двомембранні органели: мітохондрії, їх функції 
та будова. Клітинне дихання. Ëàáîðàòîðíà ðîáî-
òà ¹ 8. Вивчення будови двомембранних орга-
нел.

28. Пластиди, їх будова та функції. Фотосинтез. Зна-
чення фотосинтезу. 

29. Ділення прокаріотичних клітин. Клітинний цикл 
еукаріотичних клітин. Мітоз. Ëàáîðàòîðíà ðîáî-
òà ¹ 11. Мітотичний поділ клітин.

30. Будова мітотичних хромосом. Каріотип. Ëàáîðà-
òîðíà ðîáîòà ¹ 10. Будова хромосом.

31. Мейоз. Біологічне значення мейозу.

32. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 6. Порівняння мітозу і ме-
йозу. 

33. Обмін речовин   і енергії в клітині — енергетич-
ний і пластичний обмін.

34. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології — мож-
ливості та перспективи використання. 

35. Стовбурові клітини. Взаємодія клітин. Утворення 
тканин тварин.

36. Будова і функції тканин тварин. Здатність до ре-
генерації. Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 12. Будова тка-
нин тваринного організму.

37. Будова і функції тканин рослин.Здатність до ре-
генерації. Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 13. Будова тка-
нин рослинного організму.
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38. Віруси: Будова і життєві цикли. Роль вірусів у 
природі і житті людини.

39. Пріони. Будова і особливості життєдіяльності. 
Роль в житті людини.

40. Профілактика ВІЛ-інфекції (СНІДу), гепатитів, 
грипу та інших вірусних хвороб людини. 

41 Особливості організації і життєдіяльності прока-
ріотів еубактерій і архебактерій.

42. Різноманітність бактерій, їх роль в природі та 
житті людини. Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹ 14. Різно-
манітність бактерій, їх роль в природі і житті лю-
дини.

43. Бактеріальні хвороби. Профілактика бактеріаль-
них хвороб людини.

44. Особливості  організації і життєдіяльності одно-
клітинних еукаріотів.

45. Колоніальні одноклітинні організми, особливос-
ті їх організації і життєдіяльності. Колонії багато-
клітинних організмів.

46. Багатоклітинні організми без справжніх тканин

47. Багатоклітинні організми із справжніми ткани-
нами.

48. Органи багатоклітинних організмів рослин. Регу-
ляція функцій у рослин.

49. Органи  багатоклітинних організмів тварин. Ре-
гуляція функцій у тварин.

50. Контрольна робота з теми “Одноклітинні та ба-
гатоклітинні організми”

51- Біомедицина — прогноз на найближче майбутнє

52.



ÂÑÒÓÏ (3 ãîä.)

ÓÐÎÊ 1

Á³îëîã³ÿ — êîìïëåêñíà íàóêà ïðî æèâó ïðèðîäó. 
Çâ’ÿçîê á³îëîã³÷íèõ íàóê ç ³íøèìè íàóêàìè.
Êîðîòêèé íàðèñ ³ç ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó á³îëîã³¿.

Âèäàòí³ â÷åí³-á³îëîãè Óêðà¿íè

Ìåòà: розширити знання учнів про біологію як комплексну науку 
про живі істоти, про зв’язок біологічних наук з іншими 
науками, ознайомити  з історією розвитку біології, видатними 
вченими-біологами України.

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: біологія, анатомія, фізіологія, морфологія, 
ботаніка, зоологія, екологія, цитологія, генетика, ембріологія, 
паразитологія, еволюція.

Îáëàäíàííÿ: живі або гербарні екземпляри рослин, опудала тварин, 
муляжі грибів; таблиці із зображенням рослин, тварин, грибів, 
бактерій; портрети видатних учених-біологів.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè  ðîáîòè

². Àêòóàë³çàö³ÿ  îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà).
1. Що таке життя?
2. Чим живе відрізняється від неживого?
3. Які  властивості притаманні всім живим організмам?

²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
1. Біологія — комплексна наука про  живу природу. (Ðîçïîâ³äü 

ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè ç³ ñêëàäàííÿì ñõåìè).
Біологія — комплексна наука про живі організми, їх різно-

манітність, будову, особливості процесів життєдіяльності, розмно-
ження, поширення, походження, класифікацію.
Термін “біологія” запропонував 1802 року французький природо-

дослідник Жан-Батист Ламарк і німецький вчений Г.Р. Тревіранус 
незалежно один від одного.
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Ãàëóç³ á³îëîã³¿
Вірусологія (віруси)

Ботаніка (рослини)

Мікологія (гриби)

Ліхенологія 
(лишайники)

Мікробіологія 
(мікроорганізми)

Зоологія (тварини)

Бактеріологія (бактерії)

Анатомія (будова тіла)

Морфологія (зовнішня 
і внутрішня будова 

організмів)

Фізіологія (функції 
організму)

Цитологія (будова 
клітини)

Гістологія (будова 
тканини)

Ембріологія (розвиток 
організму)

Генетика (закономірності 
спадковості та мінливості 

організмів)

Біохімія та молекулярна 
біологія (клітинні функції)

Паразитологія 
(паразитичні організми)

Екологія 
(взаємовідношення 

організму з середовищем)

Палеонтологія (життя 
минулих геологічних 

періодів)

Á²ÎËÎÃ²ß

2. Зв’язок  біологічних наук з іншими  науками. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòå-
ëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè ³ ñêëàäàííÿì ñõåìè).

Á³îëîã³ÿ
Астрономія
Фізика
Хімія
Геологія
Географія.
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3. Короткий нарис з історії розвитку біології. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ 
ç åëåìåíòàìè áåñ³äè).

— Перші  відомості про живі організми первісною людиною 
(малюнки, фрески).

— Описовий характер біології (Гіппократ, Арістотель, Теофраст, 
Гален, Пліній — вчені до н.е.).

— Розвиток біології в епоху середньовіччя.
4. Розвиток біології в епоху Відродження (Везалій, Гарвей, Джон 

Халтер, Левенгук).
— ХVІІІ  ст. — початок розвитку ботаніки, зоології, анатомії та 

фізіології людини як самостійних наук.
— ХІХ ст. — відкриття основних закономірностей у біології 

(Ж.-Б.  Ла марк, М. Шлейден і  Т. Шванн, Ч. Дарвін, Г. Мендель, 
Г. де Фріз, Т. Морган).

— Сучасна біологія, її нові галузі: біотехнологія, генна інже-
нерія.

5. Видатні вчені-біологи. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç äåìîíñòðóâàííÿì 
ïîðòðåò³â).

Óêðà¿íñüê³ â÷åí³-á³îëîãè:
Áåö Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷ (1834–1894) — анатом, гістолог, 

професор, завідувач кафедри анатомії Київського університету. 
Вивчав будову головного мозку.

Ãîðáà÷åâñüêèé ²âàí ßêîâè÷ (1854–1942) — видатний біохімік, 
епідеміолог. Вивчав ізольовані амінокислоти і довів, що вони є 
компонентами простих білків.

Âàâèëîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷ (1887–1943) —  ботанік, генетик, 
селекціонер.

Áîãîìîëåöü Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ (1881–1946) — патофізіолог, 
академік, президент Академії наук УРСР. Встановив, що сполучна 
тканина виконує в організмі захисні функції.

Âåðíàäñüêèé Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ (1863–1945) — основоположник 
учення про біосферу. Академік, перший президент Академії наук 
УРСР. Вивчав вітаміни, м’язову діяльність, біохімію  нервової 
системи.

Çàáîëîòíèé Äàíèëî Êèðèëîâè÷ (1866–1929) — мікробіолог та 
епідеміолог. Академік, президент Академії наук УРСР. Вивчав 
збудників холери, сифілісу, дифтерії тощо. Створив учення про 
природні вогнища чуми.
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Ìå÷íèêîâ ²ëëÿ ²ëë³÷ (1843–1916) — один із основоположників 
ембріології, імунології та мікробіології. Лауреат Нобелівської премії 
(1908 р.), яку одержав за відкриття явища фагоцитозу.

Íàâàøèí Ñåðã³é Ãàâðèëîâè÷ (1857–1930) — працював у галузі 
цитології й ембріології рослин. Професор Київського університету. 
Відкрив  подвійне запліднення у покритонасінних  рослин.

Ïàëëàä³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ (1885–1972) — біохімік, 
академік, президент Академії наук УРСР.

5. Правила поведінки в кабінеті біології, у кутку живої природи. 
(Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ  ç âèêîðèñòàííÿì íàñò³ííîãî ñòåíäó).

²²². Äîìàøíº çàâäàííÿ.
Вивчити відповідну тему із підручника.

ÓÐÎÊ 2

Ìåòîäè á³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. 
Ñó÷àñíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ “æèòòÿ”.

Îñíîâí³ âëàñòèâîñò³ æèâîãî

Ìåòà: розширити поняття про основні методи біологічних 
досліджень, дати сучасне визначення поняття, життя, 
ознайомити з основними властивостями організмів.

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà òåðì³íè: порівняльно-описовий, статистичний, 
експериментальний, моніторинг, моделювання, науко вий 
факт, закон, гіпотеза, теорія, обмін речовин, автотрофи, 
гетеротрофи, сапротрофи, паразити, дихання, ріст, розвиток,  
подразливість, адаптація, гомеостаз.

Îáëàäíàííÿ: визначники  рослин, тварин, словники-тлумачники.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè.

². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà).
1. Що вивчає біологія?
2. Які ви знаєте галузі біології?
3. Які науки вивчають природу?
4. Яких ви знаєте вчених-біологів України?
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²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
1. Основні методи біології. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè 

³ ñêëàäàííÿì ñõåìè).

Îñíîâí³ ìåòîäè 
á³îëîã³÷íèõ 
äîñë³äæåíü

Описовий

Порівняльний

Історичний

Експериментальний

польові 
експерименти

лабораторні 
експерименти

Статистичний

Моделювання 
(математична 

модель)

Моніторинг

Îïèñîâèé ìåòîä — опис біологічних об’єктів та явищ.
Ïîð³âíÿëüíèé ìåòîä — зіставлення подібності та відмінності 

біологічних об’єктів та їхніх частин.
²ñòîðè÷íèé ìåòîä — дозволяє пізнавати процеси розвитку живої 

природи.
Åêñïåðèìåíòàëüíèé ìåòîä — передбачає створення ситуацій, які 

допомагають з’ясувати певні властивості біологічних об’єктів.
Ñòàòèñòè÷íèé ìåòîä — передбачає математичну обробку ре-

зуль татів дослідження з метою перевірки їхньої вірогідності і 
правильного їх узагальнення.

Ìîí³òîðèíã — це постійне спостереження за перебігом певних  
процесів в окремих екосистемах, біосфері в цілому чи за  станом 
конкретних біологічних об’єктів.

Ìîäåëþâàííÿ — це метод дослідження та демонстрації структур, 
функцій, процесів за допомогою їхньої  спрощеної імітації.

2. Наукові поняття, їх визначення. (Áåñ³äà ç³ ñêëàäàííÿì ñõåìè).

Íàóêîâ³ ïîíÿòòÿ

Науковий 
факт

Біологічні 
закони

Гіпотези Теорії
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3. Сучасне визначення поняття “життя”. (Ðîçïîâ³äü â÷èòåëÿ ç 
åëå ìåí òàìè áåñ³äè ³ ñêëàäàííÿì ñõåìè).

Æèòòÿ — це багаторівнева відкрита система.
4. Основні властивості живого. (Áåñ³äà ç³ ñêëàäàííÿì îïîðíîãî 

êîíñïåêòó).
а) Îáì³í ðå÷îâèí ³ åíåðã³¿  — сукупність  процесів надходження 

в організм речовин із зовнішнього середовища, їх перетворення та 
виведення з нього кінцевих продуктів життєдіяльності.

І. Надходження 
речовин.

Н2О, СО2, О2, солі, 
органічні речовини.

ІІ. Перетворення 
речовин: асиміляція, 

дисиміляція,

ІІІ. Видалення 
речовин.

СО2, Н2О, NH3, 
солі

б) Æèâëåííÿ — процес надходження до організму речовин, 
необхідних для підтримки його життєдіяльності та їх засвоєння.

Òèïè æèâëåííÿ

Автотрофне Гетеротрофне

Сапротрофне Паразитизм

в) Äèõàííÿ — сукупність процесів, що забезпечують надходження 
в організм кисню, використання його клітинами і виділення з 
організму вуглекислого газу, що утворився в процесі енергетичного 
обміну.

Äèõàííÿ

Аеробне (кисневе)                                 Анаеробне (безкисневе)

г) Ð³ñò — це кількісні зміни розмірів, поверхні, маси, об’єму 
організму.

д) Ðîçâèòîê — сукупність послідовних морфологічних, фізіоло-
гічних і біохімічних змін, що відбуваються в організмі з моменту 
його зародження і до кінця життя.
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Ðîçâèòîê

Індивідуальний (онтогенез)               Історичний (філогенез)

е) Ïîäðàçëèâ³ñòü — здатність організму змінювати свою життє-
діяльність під впливом зовнішніх факторів  (подразників).

Ïîäðàçëèâ³ñòü

Тропізми 
(у рослин)

Таксиси 
(у найпростіших 

тварин)

Рефлекси 
(багатоклітинні 

тварини)

є) Ïðèñòîñîâàí³ñòü  (адаптація) — пристосування у відповідності 
будови і фізіологічної поведінки організму до навколишнього 
середовища в результаті дії природного добору.
ж) Ãîìåîñòàç — відносна динамічна сталість фізико-хімічних і 

біологічних властивостей внутрішнього середовища організму.

²²². Çàêð³ïëåííÿ, çíàíü ó÷í³â.
(Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â. Êîðèñòóþ÷èñü òëóìà÷íèìè ñëîâíèêàìè 

òà ï³äðó÷íèêîì, çàïîâíèòè òàáëèöþ).

Наукові поняття Визначення Головні гіпотези, 
теорії, закони, факти

²V. Äîìàøíº çàâäàííÿ. 
Вивчити відповідну тему із підручника.
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ÓÐÎÊ 3

Ð³âí³ îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ.
Çíà÷åííÿ äîñÿãíåíü á³îëîã³÷íî¿ íàóêè â æèòò³ ëþäèíè 

³ ñóñï³ëüñòâà. Çàâäàííÿ ñó÷àñíî¿ á³îëîã³¿

Ìåòà: сформувати сучасні погляди на походження життя і дати 
поняття про рівні організації живої матерії; ознайомити: із 
основними гіпотезами походження життя; досягненнями 
біологічної науки і їх значенням; завданням сучасної біо-
логії.

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà òåðì³íè: рівні життя; молекулярний, клітинний, 
організмовий, популяційно-видовий, біогеоценотичний, біо-
сфер ний.

Îáëàäíàííÿ: таблиці “Віруси”, “Бактерії”, “Гриби”, “Природні 
угруповання”; гербарії рослин, опудала тварин.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè
². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà).
1. Що таке життя?
2. Які ви знаєте живі організми на Землі?
3. Що властиве всім живим істотам?

²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.

1. Основні гіпотези щодо походження життя, їхня суть. (Ðîçïîâ³äü 
ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè ³ ñêëàäàííÿì ñõåìè).

Ã³ïîòåçè:
а) стаціонарного стану: життя існувало завжди;
б) креаціоністська: життя було створене надприродною істотою 

у певний час;
в) спонтанного зародження життя: життя виникало неодноразово 

з речовин  неживої природи;
г) панспермії: життя  занесене на нашу планету ззовні;
д) біохімічна еволюція: життя виникло в результаті процесів, які 

підпорядковуються хімічним і фізичним законам.
Îñíîâí³ ã³ïîòåçè âèíèêíåííÿ æèòòÿ

Стаціонарного 
стану

Спонтанного 
зародження

Панспермії

Креаціонізм 
Біохімічна 
еволюція
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2. Рівні організації життя. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè 
³ ñêëàäàííÿì ñõåìè).
Рівень організації є одним з фундаментальних у вивченні 

біологічних об’єктів, які існують завдяки зв’язкам, що поєднують 
їхні елементи в єдине ціле.

Ð³âí³ îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ

Молекулярний Тканинний Організмовий

Клітинний Органний

Біологічних 
угруповань

Популяційно-
видовий

Біогеноце-
нотичний

Біо-
сферний

3. Значення досягнень біологічної науки в житті людини. (Ðîçïî-
â³äü ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè).
Біологічні науки складають теоретичну основу медицини, 

агрономії, тваринництва, біотехнології, охорони довкілля, а та-
кож всіх тих галузей виробництва, що пов’язані з живими орга-
нізмами.

4. Завдання сучасної біології. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè 
áåñ³äè).

Çàâäàííÿ ñó÷àñíî¿ á³îëîã³¿:
— створення ефективних лікарських препаратів;
— виведення нових сортів рослин і порід тварин;
— задоволення потреб  людини в продуктах харчування;
— захист довкілля;
— заходи з охорони природи;
— засвоєння нових методів профілактики та лікування людей.

²²². Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. (Ñàìîñò³éíà ðîáîòà. Êîðèñòó þ÷èñü 
ï³äðó÷ íèêîì, çàïîâíèòè òàáëèöþ).

Ð³âí³ îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ

Рівні організації                              Особливості

²V. Äîìàøíº çàâäàííÿ.
Вивчити відповідну тему із підручника.



ÐÎÇÄ²Ë ²

ÌÎËÅÊÓËßÐÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÆÈÒÒß

ÒÅÌÀ 1. Íåîðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè (3 ãîä.)

ÓÐÎÊ 4

Åëåìåíòíèé ñêëàä æèâèõ îðãàí³çì³â.
Ðîëü íàéâàæëèâ³øèõ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â äëÿ îðãàí³çìó ëþäèíè

Ìåòà: ознайомити учнів із хімічним складом живих організмів, з 
найважливішими сполуками та їхньою ролю в організмі.

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: біохімія, органогенні елементи, макро- і 
мікроелементи, ультрамікроелементи.

Îáëàäíàííÿ: таблиця  “Хімічний склад клітини”.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò  ³ ìåòîäè ðîáîòè

². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà).
1. Які є рівні організації життя?
2. В чому суть  молекулярного рівня життя?
3. Як поділяються речовини за походженням?
4. З чого складаються речовини?

²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
1. Біохімія — галузь біології. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ).
Á³îõ³ì³ÿ — наука, яка вивчає хімічний склад організмів, будову, 

властивості, локалізацію і роль виявлених у них сполук, шляхи їх 
виникнення і перетворення,  які в сукупності забезпечують обмін 
речовин і енергії.

Cучасна біохімія проводить свої дослідження на різних рівнях 
організації життя.
Одне із актуальних завдань біохімії — з’ясування механізмів, які 

регулюють життєдіяльність клітин і забезпечують єдність обміну 
речовин та енергії в організмі.

2. Елементний склад живих організмів. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ 
ç åëåìåí òàìè áåñ³äè ³ ñêëàäàííÿì ñõåìè).
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Õ³ì³÷í³ åëåìåíòè æèâèõ îðãàí³çì³â
(70 елементів)

Органогенні 
елементи (98%):
О, Н, С, N

Макроелементи 
(1,9%):

P, K, S , Cl, Ca, 
Mg, Na, Fe

Мікроелементи 
(менше 0, 01%):

Zn, Mn, Co, 
Cu, F, Br, I

Ультра-
мікро-
елементи

(10–4–10–6%):
B, Li, Al, Cd, 

As, Cr, Se, V, Ti, 
Ni, Si, Sn

3. Вміст хімічних елементів у клітині. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç ðîçãëÿ-
äîì òàáëèö³).
Концентрація елементів у живих організмах: морські водорості 

— І; хребетні тварини — Fe; жовтець — Si; деякі бактерії — Mg; 
молюски і ракоподібні— Сu.

Òàáëèöÿ 1.

Âì³ñò  õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â ó êë³òèí³

Елементи Кількість у % Елементи Кількість  у %

O
C
H
N
P
K
S
Cl

65 — 75
15 — 18
8 — 10
1,5 — 3,0
0,2 — 1,00
0,15 — 0,4
0,15 — 0,2
0,05 — 0,10

Са
Mg
Na
Fe
Zn
Cu
I
F

0,04 —  2,00
0,02 — 0,03
0,02 — 0,03
0,01 — 0,015
0,0003
0,0002
0,0001
0,0001

Âì³ñò åëåìåíò³â ó çåìí³é êîð³, ìîðñüê³é âîä³, ðîñëèíàõ, òâàðèíàõ (ó % â³ä ìàñè)

Елементи Земна кора Морська вода Рослини Тварини

O
Si
Al

49,90
27,60
8,50

85,700
5·10-5

1·10-6

70,00
0,15
0,02

62,40
1·10-5

1·10-5

Òàáëèöÿ 2.
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Fe
C
Ca
K
Na
Mg

5,00
0,01
3,50
2,50
2,60
2,0

5·10-6

0,002
0,040
0,040
1,060
0,140

0,02
18,00
0,30
0,30
0,02
0,07

0,01
21,00
1,90
0,27
0,10
0,03

4. Вміст хімічних сполук у клітині. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè 
áåñ³äè ³ ñêëàäàííÿì ñõåìè).

Õ³ì³÷í³ ñïîëóêè

Неорганічні:

Вода — 
70–80%

Мінеральні 
солі — 

1,0–1,5%

Органічні кислоти

Білки 
10–20% 

Вуглеводи Жири
0,2–2 % 1–5% 0,4–0,5%

Органічні 
кислоти

5. Роль найважливіших хімічних елементів для  організму  
людини. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè ³ ðîçãëÿä ñõåìè).

Âì³ñò  äåÿêèõ åëåìåíò³â ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³ 
³ â îðãàí³çì³ ëþäèíè

(у % від маси)
H 1%

О 49%

Р 0,12%

С 0,35%

Са 3,25%

Na 2,4%

Mg 2,35%

S 0,1%

Cl 0,2%

N 0,04%

K 2,35%

10%

0,03%

0,16%

0,1%

3%

0,23%
0,08%

2,08%

21%

1%

62%
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²²². Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà)
1. Який хімічний склад клітини?
2. Чому основна маса молекул живих організмів утворена  

атомами таких елементів: С, Н, O, N, S, P?
Які елементи — метали чи неметали — переважають у живих 

організмах?

²V. Äîìàøíº çàâäàííÿ.
Вивчити відповідну тему із підручника.

ÓÐÎÊ 5 

Íåîðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè (êèñåíü, îêñèäè, êèñëîòè, ëóãè 
³ ì³íåðàëüí³ ñîë³), ¿õ ðîëü ó æèòòºä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çì³â. 

Á³îëîã³÷íà ðîëü ³îí³â

Ìåòà: розширити знання учнів про біологічне значення в організмі 
кисню, кислот, оксидів, лугів та мінеральних солей; розвивати 
творче мислення учнів; формувати світоглядну ідею про 
взаємозв’язок у природі.

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ³ òåðì³íè: катіони, аніони.
Îáëàäíàííÿ: таблиця “Хімічний склад клітини”.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè

². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà).
1. Що вивчає наука біохімія?
2. Який хімічний вміст живих клітин?
3. На які групи поділяють хімічні елементи живих організмів за 

вмістом у клітині?

²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
1. Êèñåíü — його роль у життєдіяльності організму. (Ðîçïîâ³äü 

ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè).
Оксисен (О) — в клітині міститься 65–76 %.
Входить до складу води і біомолекул.
Кисень необхідний для дихання організмів.
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2. Роль оксидів у життєдіяльності організмів. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ 
ç åëåìåíòàìè áåñ³äè).
Двоокис кремнію (SіO2) — утворює внутрішньоклітинний ске-

лет — радіолярій.
3. Роль кислот у життєдіяльності організмів. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç 

åëåìåíòàìè áåñ³äè).
Хлорид на кислота (HCl) — створює  кисле середовище у шлунку 

хребетних тварин і людини, забезпечуючи активність ферментів 
шлункового соку.
Залишки сульфатної кислоти (Н2SO4) — приєднуючись до 

нерозчинних у воді речовин надають їм розчинності, що сприяє 
їхньому виведенню з клітини (організму) разом з водою.

4. Роль лугів у життєдіяльності організмів. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç 
åëåìåíòàìè áåñ³äè).

Ëóãè — створюють лужне середовище у тонкому кишечнику 
хребетних тварин і  людини, забезпечуючи активність ферментів 
кишкового соку.

5. Роль мінеральних солей у життєдіяльності організмів. (Ðîçïîâ³äü 
ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè).
Сполуки кальцію і фосфору відкладаються у кістках, надаючи їм 

міцності.
Сполуки кальцію входять до складу черепашок молюсків і 

форамініфер, панцерів раків.
6. Біологічна роль іонів. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè ³ 

ñêëàäàííÿ ñõåìè).

Ñîë³ â  îðãàí³çì³ ïåðåáóâàþòü

в іонному стані у вигляді твердих сполук

Катіони 
К+, Na+

Ca2+, Mg2+

Аніони 
Cl–
HSO4

–

H2PO4
–

HCO3
–

HPO4
2–

Різна концентрація K+ та Na+ зовні й всередині клітини зумовлює 
передавання збудження по нервах або у м’язах; забезпечує транспорт 
речовин у клітину (Na+ > K+).
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Іони Ca2+  і Mg2+ виконують регуляторну функцію, активізують 
багато ферментів.

²²². Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà).
— В якому стані в клітині містяться солі?
— Чому до страв додають кухонну сіль?
— Яка роль солей в життєдіяльності організмів?

²V. Äîìàøíº çàâäàííÿ.
Вивчити відповідну тему із підручника.

ÓÐÎÊ 6

Âîäà òà ¿¿ ðîëü ó æèòòºä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çì³â

Ìåòà: розширити знання учнів про біологічне значення води в 
організмі: удосконалювати вміння, встановлювати зв’язок 
між будовою, властивостями та функціями молекули води в 
орга нізмі.

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà òåðì³íè: гідрофільні та гідрофобні речовини.
Îáëàäíàííÿ: таблиця “Будова молекули води”.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè

². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â.
Á³îëîã³÷íèé äèêòàíò.
1. Оксиген входить до складу…
2. Кисень необхідний для…
3. Двоокис кремнію утворює..
4. Хлоридна кислота створює…
5. Луги — створюють…
6. Залишки сульфатної кислоти…
7. Сполуки кальцію і фосфору надають кісткам…
8. Сполуки кальцію входять до складу…
9. Солі в організмі перебувають у…
10. Іони Ca2+  i Mg2+ — виконують функцію…



22

²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
1. Вода, її роль у життєдіяльності організмів. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ 

ç åëå ìåíòàìè áåñ³äè).
а) Вміст води в різних організмах:
— у рослин — 40%;
— у медуз — 99%;
— в ембріоні — 95%;
— у молодому організмі — 80%;
— у людей старшого віку — 60%.
б) Залежність інтенсивності життєдіяльності від кількості води.
Що спричиняє втрата води клітиною? Висуньте гіпотезу, що 

пояснює фізіологічну причину старіння клітини.
2. Особливості будови молекули води. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç åëå-

ìåí òàìè áåñ³äè).
Молекула води (H2O). Атоми Гідрогену та Оксигену сполучені 

міцним ковалентним зв’язком.
Молекула води — електронейтральна, полярна.
3. Властивості води. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè áåñ³äè ³ç 

ñêëàäàííÿì ñõåìè).

Âîäà

Найкращий 
розчинник 

Має високу 
теплопровідність

Велика теплота 
випаровування

Має високу 
температуру 
кипіння (100°)

Має 
максимальну 

густину при +4°С

Має великий 
поверхневий 

натяг

Ðå÷îâèíè

Гідрофільні, або полярні 
(здатні добре розчинятися 
у воді: солі, кислоти, луги, 
спирти, вуглеводи, білки)

Гідрофобні, або 
неполярні (нерозчинні 
у воді: ліпіди, деякі 
білки, полісахариди)

4. Біологічні функції води. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ ç åëåìåíòàìè 
áåñ³äè).
На основі перелічених властивостей можна назвати біологічні 

функції води:



23

— транспортна;
— механічна (сприяє збереженню внутрішнього тиску та форми 

клітини);
— метаболічна (субстрат при  синтезі та розпаді біологічних 

речовин);
— терморегуляторна;
— електродонорна (джерело електронів при фотосинтезі);
— участь в багатьох хімічних процесах (гідроліз).

²²². Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â.
Виконання практичної  роботи за інструктивною карткою.

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 1

Âèçíà÷åííÿ âì³ñòó âîäè ó âëàñíîìó îðãàí³çì³

Ìåòà: розрахувати вміст води у власному організмі.
Îáëàäíàííÿ: вага.

²íñòðóêòèâíà êàðòêà
1. Виміряйте масу  свого тіла.
2. Зніміть верхній одяг і взуття, станьте на площинку ваги при 

закритому замку коромисла. Великою гирею встановіть масу тіла, 
після чого розімкніть замок та уточніть масу пересуванням малої 
гирі. Маса тіла=
Розрахуйте масу води у власному організмі, знаючи, що вона 

становить близько 70% маси тіла.
m (води) = m (тіла) · 70%

                   100%

3. Розрахуйте масу води у своєму організмі, поділивши свою вагу 
на 3 і помноживши результат на 2.

m(води)= m (тіла) · 2
          3

Який це відсоток становить?
4. Порівняйте  дані обох розрахунків.
5. Зробіть висновок, давши відповіді на запитання:
Чи можна вважати, що ваше тіло має таку ж кількість  води, яку 

ви розрахували теоретично?
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Від чого залежить вміст води в організмі?
Як залежить інтенсивність життєдіяльності клітини від кількості 

в ній води?

²V.  Äîìàøíº çàâäàííÿ.
Вивчити відповідну тему із підручника.

ÒÅÌÀ 2. Îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè (8 ãîä.)

ÓÐÎÊ 7

Îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè, ¿õ ð³çíîìàí³òí³ñòü òà çíà÷åííÿ â ³ñíóâàíí³ 
æèâèõ ³ñòîò. Âóãëåâîäè, ¿õíÿ áóäîâà, âëàñòèâîñò³ òà ôóíêö³¿

Ìåòà: розширити знання учнів про органічні речовини та їх 
різноманітність; сформувати знання про вуглеводи як 
важливі органічні сполуки, клітини, показати їхню роль у 
життєдіяльності клітини.

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà òåðì³íè: органічні сполуки, макромолекули, 
біополімери, моносахариди, дисахариди, полісахариди.

Îáëàäíàííÿ: таблиця “Будова молекул глюкози, сахарози, крох-
малю”.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè

². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â. (Áåñ³äà).
1. Які неорганічні речовини входять до складу клітини?
2. Яку роль відіграє вода у клітині?
3. Чим пояснюється біологічна роль води?
4. Чому вміст води в різних клітинах неоднаковий?
5. Який хімічний  склад клітини?

²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
1. Загальна характеристика органічних сполук. (Ðîçïîâ³äü ó÷èòåëÿ 

ç åëåìåíòàìè áåñ³äè ³ç óñêëàäíåííÿì ñõåìè).
Îðãàí³÷í³ ñïîëóêè — це речовини, які мають скелети із ковалентно 

зв’язаних атомів Карбону які здатні приєднувати атоми Оксигену, 
Гідрогену й  Нітрогену.
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