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Календарно-тематичне планування 
Біологія. 6 клас

(70 ãîäèí — 2 ãîäèíè íà òèæäåíü, ³ç íèõ 6 ãîäèí — ðåçåðâíèõ)
Курсивом виділено елементи змісту, які є необов’язковими 
і можуть вивчатися опційно (за вибором учителя).

№ 
з/п

№ 
уроку Тема уроку Дата Примітка

ВСТУП (4 год)

1 1 Біологія — наука про життя. Нàó-
êè, щî âèâ÷àюòü æèòòÿ. Основні 
властивості живого (ріст, розмно-
ження, взаємодія із зовнішнім се-
редовищем).

2 2 Різноманітність життя (на прикла-
дах представників основних груп 
живої природи). Пîíÿòòÿ ïðî â³-
ðóñè.

3 3 Методи біологічних досліджень 
організмів.

4 4 Значення біологічних знань у 
практичній діяльності людини (ме-
дицині, сільському господарстві, у 
справі охорони природи тощо).

ТЕМА 1. КЛІТИНА (10 год)

5 1 Клітина — одиниця живого. Іñòî-
ð³ÿ âèâ÷åííÿ êë³òèíè.

6 2 Збільшувальні прилади (лупа, мі-
кроскопи).

7 3 Практична робота №1. Будова 
світлового мікроскопа та робота 
з ним.
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№ 
з/п

№ 
уроку Тема уроку Дата Примітка

8 4 Практична робота № 2. Виготов-
лення мікропрепаратів шкірки 
луски цибулі та розгляд її за допо-
могою оптичного мікроскопа.

9 5 Загальний план будови клітини, 
складові частини клітини: клітин-
на мембрана, клітинна стінка, ци-
топлазма, ядро, органели (пласти-
ди, мітохондрії, вакуоля).

10 6 Будова рослинної клітини. 
Лабораторні дослідження. Будова 
клітини (листка елодеї, плоду го-
робини, кавуна, помідора тощо.

11 7 Будова тваринної клітини. Спіль-
ні та відмінні риси будови клітин 
рослин і тварин.

12 8 Основні властивості клітини 
(ріст, поділ, обмін з навколишнім 
середо вищем).

13 9 Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ êë³òèííîї òåî-
ð³ї.

14 10 Узагальнення. Клітина — цілісний 
об’єкт живої природи.

ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ.  
ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ (8 год + 2)

15 1 Бактерії — найменші одноклітинні 
організми. Середовище існування 
та процеси життєдіяльності бак-
терій. Різноманітність та значення 
бактерій у природі.

16 2 Хламідомонада (середовище існу-
вання, ïðîöåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³, 
îñîáëèâîñò³ áóäîâè, роль у природі 
та житті людини.



6 клас         5

№ 
з/п

№ 
уроку Тема уроку Дата Примітка

17 3 Діатомові водорості (середовище 
існування, процеси æèòòºä³ÿëü-
íîñò³, îñîáëèâîñò³ áóäîâè, роль у 
природі та житті людини).

18 4 Евглена зелена (середовище існу-
вання, ïðîöåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³, 
îñîáëèâîñò³ áóäîâè, роль у природі 
та житті людини).

19 5 Амеба (середовище існування, ïðî-
öåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³, îñîáëèâîñò³ 
áóäîâè, роль у природі та житті лю-
дини).

20 6 Інфузорія (середовище існування, 
ïðîöåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³, îñîáëè-
âîñò³ áóäîâè, роль у природі та 
житті людини).
Лабораторне дослідження. Спосте-
реження інфузорій.

21 7 Паразитичні одноклітинні. Профі-
лактика інфекційних та паразитар-
них захворювань

22 8 Кîëîí³àëüí³ îðãàí³çìè, ïåðåõ³ä äî áà-
ãàòîêë³òèííîñò³ (ãóáêè, óëüâà).

23 9 Захист міні-проектів (тематика за 
вибором учителя).

24 10 Контрольна робота № 1.

ТЕМА 3. РОСЛИНИ (20 год + 1 год)

25 1 Рослина — живий організм. Фото-
синтез як характерна особливість 
рослин. Дихання рослин.

26 2 Живлення рослин. Умови та ре-
човини, необхідні для життєдіяль-
ності рослин.
Дослідницький практикум. Òран-
спорт речовин по рослині. 
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№ 
з/п

№ 
уроку Тема уроку Дата Примітка

27 3 Рухи рослин.
Дослідницький практикум. Дослі-
дження процесу росту вегетатив-
них органів. 

28 4 Будова рослини. Клітини, òêàíèíè 
та органи рослини.

29 5 Корінь: будова та основні функції.
Лабораторне дослідження будови 
кореня.

30 6 Різноманітність та видозміни ко-
реня.

31 7 Пагін: будова та основні функції.
Лабораторне дослідження будови 
пагона. 

32 8 Брунька як зачаток пагона. Ла-
бораторне дослідження будови 
бруньки.
Дослідницький практикум. Спо-
стереження за розвитком пагона з 
бруньки.

33 9 Будова стебла у зв’язку з його 
функціями.

34 10 Різноманітність і видозміни паго-
на. Лабораторне дослідження бу-
дови цибулини.

35 11 Будова листка у зв’язку з його 
функціями.

36 12 Різноманітність і видозміни листка.
Дослідницький практикум. Вегета-
тивне розмноження рослин.

37 13 Розмноження рослин: статеве та 
нестатеве. Вегетативне розмно-
ження рослин. 

38 14 Квітка як орган насінного розмно-
ження. Лабораторне дослідження 
будови квітки.
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№ 
з/п

№ 
уроку Тема уроку Дата Примітка

39 15 Суцвіття. Біологічне значення суц-
віть.

40 16 Запилення. Òипи суцвіть та їх біо-
логічне значення.

41 17 Запилення. Способи запилення.

42 18 Запліднення. 
Дослідницький практикум. Дослі-
дження умов проростання насіння.

43 19 Насінина. Лабораторне досліджен-
ня будови насінини.

44 20 Плід. Способи поширення плодів і 
насіння. Лабораторне дослідження 
будови плода.

45 21 Захист міні-проектів (тематика за 
вибором учителя).

ТЕМА 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН (12 год + 1 год)

46 1 Способи класифікації рослин (çà 
ñåðåäîâèщåì ³ñíóâàííÿ, áóäîâîю, 
ðîçìíîæåííÿì òîщî).

47 2 Водорості (зелені, бурі, червоні). 
Лабораторне дослідження будови 
зелених клітчастих водоростей.

48 3 Мохи. Будова тіла та розмноження 
мохів. Лабораторне дослідження 
будови моху.

49 4 Папороті. Будова тіла та розмно-
ження папоротей. Лабораторне до-
слідження будови папоротей.

50 5 Хвощі і плауни. Бóäîâà ò³ëà òà 
ðîçìíîæåííÿ õâîщ³â òà ïëàóí³â.

51 6 Голонасінні. Будова тіла та роз-
множення голонасінних. Лабора-
торне дослідження будови пагонів 
і шишок хвойних.
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№ 
з/п

№ 
уроку Тема уроку Дата Примітка

52 7 Покритонасінні (Квіткові). Будова 
тіла та розмноження.

53 8 Практична робота № 3. Порівнян-
ня будови мохів, папоротеподіб-
них та покритонасінних (квітко-
вих) рослин.

54 9 Практична робота № 4. Вибір ви-
дів кімнатних рослин для вирощу-
вання в певних умовах.

55 10 Еêîëîã³÷í³ ãðóïè ðîñëèí (çà â³äíî-
шåííÿì äî ñâ³òëà, âîäè, òåìïåðà-
òóðè). Æèòòºâ³ фîðìè ðîñëèí.

56 11 Рослині угруповання. Основні 
типи рослинних угруповань.

57 12 Значення рослин для існування 
життя на планеті Земля. Значення 
рослин для людини. Необхідність 
збереження рослин та їх угрупо-
вань.

58 13 Захист міні-проектів (тематика за 
вибором учителя).

ТЕМА 5. ГРИБИ (9 год)

59 1 Особливості живлення, життєді-
яльності та будови грибів; грибна 
клітина, грибниця, плодове тіло.

60 2 Розмноження та поширення гри-
бів. Способи розмноження та по-
ширення грибів.

61 3 Групи грибів: симбіотичні — міко-
ризоутворюючі шапинкові гриби.
Лабораторне дослідження шапин-
кового гриба.
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№ 
з/п

№ 
уроку Тема уроку Дата Примітка

62 4 Практична робота № 5. Розпізна-
вання їстівних та отруйних грибів 
своєї місцевості.

63 5 Сапротрофні — цвільові гриби, 
дріжджі.

64 6 Паразитичні гриби (на прикла-
ді трутовиків та збудників мікозів 
людини). Профілактика захворю-
вань, що спричиняються грибами.

65 7 Значення грибів у природі та в 
житті людини.

66 8 Лишайники. Співіснування грибів 
і водоростей у лишайниках. Групи 
лишайників (накипні, листуваті, 
кущисті).

67 9 Захист міні-проектів (тематика за 
вибором учителя).

68 10 Контрольна робота № 2.

УЗАГАЛЬНЕННЯ (2 год)

69–
70

1–2 Будова та життєдіяльність організ-
мів.


