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Âñòóï (2 ãîä)
Á³îëîã³ÿ � íàóêà ïðî æèâó ïðèðîäó. Ð³çíîìàí³ò-
í³ñòü æèâèõ îðãàí³çì³â, ñåðåäîâèùå ¿õ ³ñíóâàííÿ,
êëàñèô³êàö³ÿ.

Ðîñëèííèé ñâ³ò � ñêëàäîâà ÷àñòèíà ïðèðîäè.
Åêñêóðñ³ÿ ¹1. Ïðèðîäà ð³äíîãî êðàþ.

Ðîçä³ë I. Ðîñëèíè
Òåìà 1. Áóäîâà òà æèòòºä³ÿëüí³ñòü ðîñëèí (14 ãîä)

Îñíîâí³ ïðîöåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ðîñëèí

Êë³òèíà � îäèíèöÿ áóäîâè òà æèòòºä³ÿëüíîñò³
ðîñëèííîãî îðãàí³çìó. Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹1.
Áóäîâà êë³òèíè ðîñëèí.

Òêàíèíè ðîñëèíè, ¿õíÿ áóäîâà, ôóíêö³¿ òà âçàºìî-
çâ�ÿçîê

Îðãàíè ðîñëèíè, ¿õí³ ôóíêö³¿ òà âçàºìîçâ�ÿçîê

Êîð³íü � âåãåòàòèâíèé îðãàí ðîñëèíè. Âèäè
êîðåí³â. Òèïè êîðåíåâèõ ñèñòåì. Âèäîçì³íè êîðåí³â.
Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹2. Êîð³íü ³ êîðåíåâ³ ñèñòåìè.
Âèäîçì³íè êîðåíÿ

Âíóòð³øíÿ áóäîâà êîðåíÿ ó çâ�ÿçêó ç éîãî ôóíê-
ö³ÿìè. Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹3. Âíóòð³øíÿ áóäîâà
êîðåíÿ ó çâ�ÿçêó ç éîãî ôóíêö³ÿìè

Ïàã³í òà éîãî áóäîâà. Ðîçâèòîê ïàãîíà ç áðóíüêè.
Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹4. Ïàã³í ³ éîãî áóäîâà. Ð³çíî-
ìàí³òí³ñòü ïàãîí³â

Ñòåáëî � â³ñü ïàãîíà. Âíóòð³øíÿ áóäîâà ñòåáëà.
Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹5. Âíóòð³øíÿ áóäîâà ñòåáëà
ó çâ�ÿçêó ç éîãî ôóíêö³ÿìè

Âèäîçì³íè ïàãîíà. Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹6. Âèäî-
çì³íè ïàãîíà

Ëèñòîê � á³÷íà ÷àñòèíà ïàãîíà. Ëàáîðàòîðíà ðîáî-
òà ¹7. Áóäîâà ³ ð³çíîìàí³òí³ñòü ëèñòê³â
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ÓÐÎÊ 41.
Ïðèñòîñóâàëüí³ ðèñè áóäîâè ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ãîëîíàñ³ííèõ

Ìåòà: ðîçêðèòè îñîáëèâîñò³ áóäîâè ãîëîíàñ³ííèõ, ¿õ æèòòºä³ÿëüí³ñòü;
ôîðìóâàòè ïðàêòè÷í³ óì³ííÿ ³ íàâè÷êè ðîçï³çíàâàòè ãîëîíàñ³íí³.

Îáëàäíàííÿ: òàáëèöÿ �Â³ää³ë Ãîëîíàñ³íí³�, êîëåêö³ÿ øèøîê; ã³ëêè
ÿëèíè ³ ñîñíè; ëóïè; ïðåïàðóâàëüí³ ãîëêè; ì³êðîñêîïè.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè

². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü.
Ñêëàäàííÿ îïîðíî¿ ñõåìè.

Õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ ãîëîíàñ³ííèõ

²². Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó.
1. Ãðà �Ðîçï³çíàé ðîñëèíó�.
(Ó÷í³ â³äãàäóþòü ðîñëèíó çà îñîáëèâîñòÿìè áóäîâè.)
Íåâ³äîìà ðîñëèíà ¹1.
Âèñîêà, ñòðóíêà, äî 30�40 ì çàââèøêè. Ëèñòêè ìàþòü âèãëÿä ãîëîê,

ùî ïðèêð³ïëþþòüñÿ ïî äâà äî ïàãîíà. Õâî¿íêè ñèçî-çåëåí³, æèâóòü
2�3 ðîêè. Ãîë÷àñò³ ëèñòêè ö³º¿ ðîñëèíè âóçüê³ òà äîâã³, äî 5�6 ñì.
(Ñîñíà.)

Íåâ³äîìà ðîñëèíà ¹2.
Êðîíà ìàº ï³ðàì³äàëüíó ôîðìó. Õâî¿íêè ãîñòð³, íåâåëèê³, çåëåíîãî

êîëüîðó. Íà ïàãîí³ ñèäÿòü îêðåìî îäíà â³ä îäíî¿. Îïàäàþòü õâî¿íêè
ðàç íà 5�7 ðîê³â. (ßëèíà.)

2. Áóäîâà ãîëîíàñ³ííèõ. (Ðîçïîâ³äü. Áåñ³äà.)
Ïîð³âíþºìî áóäîâó ÿëèíè ³ ñîñíè.

Êîðåí³ ñòðèæíåâ³

ßëèíà
äîñòàòíüî ïðîäèõ³â, çåëåí³

Ñîñíà
íåáàãàòî ïðîäèõ³â, ñ³ðóâàòî-çåëåí³

� � � �
��

Ó ñîñíè äîáðå ðîçâèíóòèé
ãîëîâíèé êîð³íü, ïðîíèêàº
ãëèáîêî ó ´ðóíò

Ó ÿëèíè ïîãàíî ðîçâèíóòèé ãîëîâíèé
êîð³íü, á³÷í³ êîðåí³ ðîçòàøîâàí³
áëèçüêî á³ëÿ ïîâåðõí³

� ×îìó ³íîä³ â³òåð çâàëþº ÿëèíè, à íå ñîñíè?

Ëèñòêè-õâî¿íêè
��

��
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� ßêà ðîñëèíà á³ëüø åêîíîìíî âèïàðîâóº âîëîãó ³ ïîñóõà ¿é íå
ñòðàøíà?

3. Æèòòºâèé öèêë ó ãîëîíàñ³ííèõ. (Ðîçïîâ³äü â÷èòåëÿ ³ ñêëàäàííÿ
ñõåìè öèêëó ðîçâèòêó ñîñíè.)

Ñïîðîô³ò ïåðåâàæàº íàä ãàìåòîô³òîì. ×îëîâ³÷èé ãàìåòîô³ò óòâî-
ðþºòüñÿ â ÷îëîâ³÷èõ øèøêàõ æîâòîãî êîëüîðó, íà âåðõ³âêàõ áàãà-
òîð³÷íèõ ïàãîí³â. ×îëîâ³÷èé ãàìåòîô³ò ôîðìóºòüñÿ ç ì³êðîñïîðè â
ì³êðîñïîðàíã³ÿõ ì³æ ëóñêàìè øèøîê. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ êë³òèí �
ñèôîãåííî¿, àáî êë³òèíè ïèëêîâî¿ òðóáêè, ³ ãåíåðàòèâíî¿, àáî ñïåðìà-
ãåííî¿ êë³òèíè, ç ÿêî¿ óòâîðþþòüñÿ ñòàòåâ³ êë³òèíè.

Æ³íî÷èé ãàìåòîô³ò ôîðìóºòüñÿ ³ç ìåãàñïîðè â ìåãàñïîðàíã³ÿõ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ íà æ³íî÷èõ øèøêàõ. Ìåãàñïîðàíã³¿ º âñåðåäèí³ íàñ³ííîãî
çà÷àòêà ³ ¿õ íàçèâàþòü íóöåëóñîì. Çâåðõó íóöåëóñ ìàº ïîêðèâ, àáî
³íòåãóìåíò. Ïîêðèâè óòâîðþþòü ù³ëèíó (ïèëêîâõ³ä, àáî ì³êðîï³ëå).
Æ³íî÷èé ãàìåòîô³ò ñêëàäàºòüñÿ ³ç äâîõ àðõåãîí³¿â òà ïåðâèííîãî
åíäîñïåðìó (çàïàñó ïîæèâíèõ ðå÷îâèí).

� Ïîêàçàòè öèêë ðîçâèòêó íà òàáëèö³ �Öèêë ðîçâèòêó ñîñíè�.
� Çàïèñàòè öèêë ðîçâèòêó íà äîøö³, à ó÷í³ � â çîøèòè.

Öèêë ðîçâèòêó ñîñíè

Íàñ³ííÿ ñîñíè

Ïðîðîñòîê

×îëîâ³÷³ øèøêè           Ñîñíà Æ³íî÷³ øèøêè

Ì³êðîñïîðàíã³¿

        Ïîä³ë

Áàãàòî äð³áíèõ ñïîð

×îëîâ³÷èé çàðîñòîê � ãàìåòîô³ò
(ïèëêîâå çåðíî ç ñèôîãåííîþ ³ ñïåð-
ìàãåííîþ êë³òèíàìè)

Ïèëîê â³òðîì ïåðåíîñèòüñÿ íà
íàñ³ííèé çà÷àòîê ³ ïðîðîñòàº, óò-
âîðþþ÷è ïèëêîâó òðóáêó, ÿêîþ
ðóõàþòüñÿ äâà ñïåðì³¿

Ìåãàñïîðàíã³¿ â íàñ³ííèõ
çà÷àòêàõ

            Ïîä³ë

4 âåëèê³ ñïîðè, ç ÿêèõ
3 â³äìèðàþòü

Æ³íî÷èé çàðîñòîê � ãàìå-
òîô³ò (åíäîñïåðì ç äâîìà
àðõåãîí³ÿìè)

Â àðõåãîí³ÿõ çíàõîäèòüñÿ
ïî îäí³é ÿéöåêë³òèí³

�
�

�
�

�

�
�

Îäíà ÿéöåêë³òèíà çàïë³äíþºòüñÿ
îäíèì ñïåðì³ºì

           Çèãîòà

      Çàðîäîê íàñ³íèíè

�
�

�
�

�
�

� �

��
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III. Çàêð³ïëåííÿ çíàíü ó÷í³â.
Âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè çà ³íñòðóêòèâíîþ êàðòêîþ.

Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà ¹15. Áóäîâà ãîëîíàñ³ííèõ ðîñëèí
²íñòðóêòèâíà êàðòêà

1. Ðîçãëÿíüòå ïàãîíè ñîñíè ³ ÿëèíè. Ïîð³âíÿéòå ¿õ.
2. Ðîçãëÿíüòå õâîþ. Âèçíà÷³òü ¿¿ ôîðìó, ðîçì³ùåííÿ íà ñòåáë³,

âèì³ðÿéòå ¿¿ äîâæèíó ³ çâåðí³òü óâàãó íà çàáàðâëåííÿ.
3. Ðîçãëÿíüòå ï³ä ì³êðîñêîïîì õâîþ.
4. Êîðèñòóþ÷èñü ëóïîþ, ðîçãëÿíüòå ïèëêîâ³ ì³øå÷êè òà ïèëîê íà

÷îëîâ³÷èõ øèøêàõ.
5. Ðîçãëÿíüòå çîâí³øí³é âèãëÿä æ³íî÷èõ øèøîê. ßêà ¿õíÿ ôîðìà,

ðîçì³ðè, çàáàðâëåííÿ?
6. Âñ³ äàí³ çàíåñ³òü ó òàáëèöþ.

Íàçâà                  Õâîÿ          Øèøêè
   ðîñëèíè

IV. Äîìàøíº çàâäàííÿ.
Âèâ÷èòè § 45 ï³äðó÷íèêà, ï³äãîòóâàòèñÿ äî ïðåçåíòàö³¿ ãîëîíàñ³ííèõ.

ÓÐÎÊ 42.
Ð³çíîìàí³òí³ñòü ãîëîíàñ³ííèõ

Ìåòà: ñôîðìóâàòè çíàííÿ ó÷í³â ïðî ð³çíîìàí³òí³ñòü ãîëîíàñ³ííèõ; â÷èòè
ïðàöþâàòè ç íàóêîâî-ïîïóëÿðíîþ ë³òåðàòóðîþ; ïðîäîâæèòè
åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ.

Îáëàäíàííÿ: ãåðáàð³¿ ð³çíèõ ãîëîíàñ³ííèõ; ìàëþíêè ïðåäñòàâíèê³â
â³ää³ëó Ãîëîíàñ³ííèõ; êàðòà �Ðîñëèíí³ñòü ñâ³òó�.

Ñòðóêòóðà óðîêó, îñíîâíèé çì³ñò ³ ìåòîäè ðîáîòè

². Àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷í³â.
Âèïèø³òü íîìåðè ïèòàíü, íàâïðîòè íèõ çàïèø³òü íîìåðè ïðàâèëüíèõ

â³äïîâ³äåé.

Äîâæèíà
Çàáàðâ-
ëåííÿ

Ðîç-
ì³ùåííÿ Ðîçì³ðè Ôîðìà

ëóñîê
Ö³ëüí³ñòü
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	УРОК 10.Стебло — вісь пагона. Внутрішня будова стебла.  
	Лабораторна робота №5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями

	УРОК 11.Видозміни пагона.   
	Лабораторна робота №6. Видозміни пагона

	УРОК 12.Листок — бічна частина пагона.   
	Лабораторна робота №7. Будова і різноманітність листків

	УРОК 13.Внутрішня будова листка. Фотосинтез, дихання, транспірація. 
	Лабораторна робота №8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями

	УРОК 14.Ґрунт. Мінеральне живлення. Добрива  
	УРОК 15.Рухи рослин. Відповідь рослин на подразнення  
	УРОК 16.Контроль навчальних досягнень. Тести. Будова  і життєдіяльність рослин  

	Тема 2. Розмноження й розвиток рослин (12 год)
	УРОК 17.                Розмноження рослин. Нестатеве розмноження рослин, його види
	УРОК 18.                Вегетативне розмноження рослин. Регенерація у рослин 
	Практична робота №1. Вегетативне розмноження рослин

	УРОК 19.                       Статеве розмноження рослин. Квітка — генеративний орган рослини. Будова та різноманітність квіток. 
	Лабораторна работа №9. Будова і різноманітність квіток

	УРОК 20.                           Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення 
	УРОК 21.                      Запилення. Основні типи запилення 
	УРОК 22.                   Запліднення у покритонасінних рослин 
	УРОК 23.                                Плід, його будова і значення 
	Лабораторна робота №10. Будова і різноманітність плодів

	УРОК 24.                             Насінина, її будова та значення. Способи поширення плодів і насіння 
	УРОК 25.                             Вплив умов середовища на проростання насіння 
	УРОК 26.                                  Ріст і розвиток рослин. Сезонні явища в житті рослин 
	УРОК 27.                             Екскурсія №2. Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів 
	УРОК 28.                         Контроль навчальних досягнень. 


	Розділ II. Різноманітність рослин
	Тема 1. Водорості (4 год)
	УРОК 29.Загальна характеристика водоростей. Середовище існування. Різноманітність водоростей 
	УРОК 30.Відділ Зелені водорості. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей 
	Лабораторна робота №11. Будова водорості

	УРОК 31.Відділи: Діатомові, Бурі, Червоні водорості. Пристосувальні риси будови і життєдіяльність водоростей 
	УРОК 32.Значення водоростей у природі та житті людини. Урок-конференція 

	Тема 2. Вищі спорові рослини(7 год) 
	УРОК 33.Загальна характеристика вищих спорових рослин. Середовище існування та різноманітність вищих спорових рослин 
	УРОК 34.Мохоподібні. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності.  
	Лабораторна робота №12. Будова мохоподібних

	УРОК 35.Плауноподібні. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності  
	УРОК 36.Відділ Хвощеподібні. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності.    
	Лабораторна робота №13. Будова плауна булавоподібного і хвоща польового

	УРОК 37.Відділ Папоротеподібні. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності 
	Лабораторна робота №14. Будова щитника чоловічого, або чоловічої папороті

	УРОК 38.Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини. (Урок-конференція) 
	УРОК 39.Контроль навчальних досягнень з тем “Водорості” і “Вищі спорові рослини” 

	Тема 3. Голонасінні (4 год)
	УРОК 40.Загальна характеристика голонасінних. Середовище існування 
	УРОК 41.Пристосувальні риси будови і життєдіяльності голонасінних. 
	Лабораторна робота №15. Будова голонасінних рослин

	УРОК 42.Різноманітність голонасінних 
	УРОК 43.Значення голонасінних рослин у природі та житті людини 

	Тема 4. Покритонасінні (8 год)
	УРОК 44.Загальна характеристика відділу Покритонасінні. Класи Однодольні та Дводольні   
	УРОК 45.Клас Дводольні. Родини Хрестоцвіті, Айстрові, Бобові. Значення рослин родин у природі і житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні види цих родин  
	УРОК 46.Клас Дводольні. Родина Пасльонові   
	УРОК 47.Клас Дводольні. Родина Розові. Значення рослин родини у природі й житті людини.  
	Практична робота №2. Визначення рослин класу Дводольні

	УРОК 48.Клас Однодольні. Родина Лілієві  
	УРОК 49.Клас Однодольні. Родина Злакові. Значення рослин родини у природі та житті людини.  
	Практична робота №3. Визначення рослин класу Однодольних

	УРОК 50.Рослини, що застосовують для озеленення житлових та службових приміщень.  
	Практична робота №4. Розпізнавання видів кімнатних рослин

	УРОК 51.Контроль навчальних досягнень. Голонасінні. Покритонасінні 


	Розділ III. Гриби та лишайники
	Тема 1. Гриби (4 год) 
	УРОК 52.Загальна характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів 
	УРОК 53.Нижчі гриби. Характерні особливості нижчих грибів. Поширення, середовище існування. Значення їх у природі та житті людини. 
	Лабораторна робота №16. Будова нижчих грибів

	УРОК 54.Вищі гриби. Характерні особливості вищих грибів. Поширення, середовище існування. Значення їх у природі і житті людини 
	УРОК 55.Шапкові гриби: їстівні та отруйні. Значення грибів у природі та житті людини. Профілактика отруєння грибами. 
	Лабораторна робота №17. Будова вищих грибів


	Тема 2. Лишайники (1 год)
	УРОК 56.                             Лишайники. Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення лишайників у природі та житті людини


	Розділ IV. Бактерії (4 год)  
	УРОК 57.Загальна характеристика бактерій. середовище життя, будова та життєдіяльність бактерій 
	УРОК 58.Різноманітність бактерій. Значення бактерій у природі та житті людини 
	УРОК 59.Взаємозв’язки бактерій з іншими організмами. Хвороботворні бактерії. Профілактика захворювань, що спричиняються бактеріями 
	УРОК 60.Контроль навчальних досягнень. Гриби. Лишайники. Бактерії 

	Розділ V. Організми і середовище існування (6 год)
	УРОК 61.Середовище існування та його чинники 
	УРОК 62.Розселення рослин у природі. Екологічні групи рослин 
	УРОК 63.Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їхня роль в екосистемах 
	УРОК 64.Життєві форми рослин. Рослинні угруповання 
	УРОК 65.Охорона природи 
	УРОК 66.Контроль навчальних досягнень. Контрольна робота. Організм і середовище існування 
	УРОК 67.Екскурсія № 3. Ознайомлення з сезонними явищами в житті рослин 
	УРОК 68.Екскурсія № 4. Пристосування рослин до життя в екосистемі  
	УРОКИ 69-70.Підсумкові заняття 


