
https://bohdan-books.com/catalog/book/128301/


ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

Конспекти уроків

10 клас

І. В. Олійник

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ



Охороняється законом про авторське право.  
Жодна частина цього видання не може бути відтворена  

в будь-якому вигляді без дозволу видавництва.

© Навчальна книга — Богдан, 2018

УДК 371.32:581
ББК 74.262.8
       О 54

ISBN 978-966-10-1765-7 (серії)
ISBN 978-966-10-5453-9

Олійник І. В.
О 54   Вивчення біології : конспекти уроків : 10 кл. : / 

І. В. Олійник. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 
2018. — 232 с. — (Серія «Бібліотека вчителя»).

ISBN 978-966-10-1765-7 (серії)
ISBN 978-966-10-5453-9
Пропонований посібник укладено відповідно до онов-

леної навчальної програми з біології для 10 класу загаль-
ноосвітніх навчальних закладів.

Видання містить орієнтовні плани-конспекти уроків, 
тестові завдання, інструктивні картки для проведення ла-
бораторних досліджень та практичних робіт, а також кон-
трольні роботи у двох варіантах для перевірки навчальних 
досягнень учнів. Подано орієнтовне календарно-тематич-
не планування.

Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, ви-
кладачів, студентів природничих факультетів педагогічних 
університетів.

УДК 371.32:581
ББК 74.262.8

Серію «Бібліотека вчителя» засновано 2007 р.

Навчальне видання

СЕРІЯ «БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ»

ОЛІЙНИК Іванна Володимирівна

ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ 
10 клас

Конспекти уроків

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Антоніна Павліченко

Обкладинка Володимира Басалиги
Комп’ютерна верстка Галини Телев’як
Технічний редактор Неля Домарецька

Підписано до друку 30.05.2018. Формат 60х84/8. Папір друкарський. 
Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 27,9. Умовн. фарбо-відб. 27,9. 

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного  

реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008

тел./факс (0352) 52-06-07; 52-05-48 
office@bohdan-books.com      www.bohdan-books.com



3

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№
з/п

Тема уроку Сторінка Дата

ВСТУП
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Дата

Клас

Додатковий  

матеріал до уроку

ВСТУП
УРОК 1

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.  
Основні галузі застосування біологічних знань

Мета: продовжувати формувати в учнів поняття про біологію як комплексну 
науку про живі організми та їхній зв’язок з навколишнім середовищем; 
ознайомити з досягненнями біологічної науки і їх значенням; завдан-
ням сучасної біології, її зв’язок з екологією.

Основні поняття і терміни: біологія, навколишнє середовище, головний ресурс 
людства, глобальні проблеми людства.

Обладнання: відеопрезентації глобальних проблем у сучасному світі.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).
1. Що вивчає наука біологія?
2. За якими критеріями класифікують біологічні науки?
3. Прокласифікуйте біологічні науки, що подані нижче за:
а) об’єктом дослідження;
б) досліджуваними властивостями і функціями;
в) рівнем організації живого.
Науки: ботаніка, мікологія, молекулярна біологія, цитологія, зоологія, віру-

сологія, екологія, ембріологія, систематика, фізіологія, гістологія, орнітологія, 
генетика, етологія.

4. З якими науками найчастіше інтегрується біологія?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемного запитання).
Якщо ще 50 років тому людство своє майбутнє пов’язувало з технічним 

прогресом: польотом у космос, конструюванням надпотужних машин, ядер-
ною енергетикою, створенням величезних водосховищ, зміною течії річок, то 
нині стало очевидним, що зростаюче матеріальне виробництво тісно пов’язане 
з руйнуванням природи. У результаті постраждали не тільки ліси, озера, річки, 
тварини та рослини, багато видів яких вимерли, а ще більше перебуває на межі 
існування, але й сама людина.

Чи може розвиток біологічних знань вплинути на розв’язання екологічних 
проблем?
1. Біологія — одна з найважливіших для людства природничих наук. (Бесіда, 

складання схеми).

Теоретична основа 
медицини

Наукова база  
для сільського 
господарства

БІОЛОГІЯ

Подолання  
енергетичної кризи 

(біопаливо)

Базові принципи 
охорони довкілля

Ключ до гармо-
нійного існування 
людства, сталого 

розвитку цивілізації

2. Жива природа — головний ресурс людства. Сучасні глобальні проблеми. 
(Відеопрезентації або повідомлення учнів, записи в учнівських зошитах).
Сучасні глобальні проблеми людства:
— дефіцит прісної води;
— зміна клімату, танення льодовиків;
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— перетворення орних земель на пустелі;
— забруднення ґрунту, води і повітря відходами виробництва;
— потоншення озонового шару;
— виснаження природних ресурсів;
— зростання чисельності населення;
— деградація рослинності;
— поява і поширення нових захворювань.

3. Пізнання й опанування людством правил і законів життя природи. Еколо-
гія — економіка природи. Стратегія виживання людства. (Бесіда з учнями, 
записи в учнівських зошитах).
Основні принципи стратегії виживання людства.
 y Перехід на поновлювальні екологічно чисті джерела енергії (безвідходні 
технології).

 y Забезпечення населення планети харчовими ресурсами. (За даними 
ООН, на грудень 2008 року кількість голодуючих у всьому світі перевищила 
960 мільйонів. Більшість голодуючих (907 мільйонів) проживає в країнах, що 
розвиваються. З них 65% живуть в Індії, Китаї, Конго, Бангладеш, Індонезії, 
Пакистані та Ефіопії).

 y Запобігання пандемії нових, насамперед вірусних хвороб.

ІV. Закріплення знань учнів. (Відкриті тести).
1. Основні джерела забруднення атмосфери: газоподібні викиди … і про-

мислових підприємств.
2. Основні забруднювачі … : промислові й побутові стоки, змиви з полів 

мінеральних добрив і отрутохімікатів, утворення нафтових плівок при аваріях 
танкерів.

3. Проведення постійного контролю за станом навколишнього середовища 
й джерелами його забруднення називається …

4. Основні заходи щодо охорони … : захисні лісонасадження, нормоване 
внесення добрив, регульоване зрошення або осушення.

5. Створення безвідхідних технологій і … циклів виробництва, виключення 
викидів шкідливих речовин в атмосферу і стічних вод у водойми — основні 
природоохоронні заходи.

6. Основні джерела забруднення … : ненормоване застосування мінеральних 
добрив і отрутохімікатів, відходи виробництва.

Слова для довідок: ґрунт, замкнутий, автотранспорт, літосфера, моніторинг, 
гідросфера.

V. Домашнє завдання.
Вивчити тему з підручника.
Повторити тему «Рівні організації біологічних систем».
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Дата

Клас

Додатковий  

матеріал до уроку

УРОК 2
Фундаментальні властивості живого: самооновлення, 

самовідтворення, саморегуляція
Мета: сформувати в учнів поняття про фундаментальні властивості живого: 

самооновлення, самовідтворення, саморегуляція; розвинути поняття 
про атрибути життя.

Основні поняття і терміни: самооновлення, самовідтворення, саморегуляція, 
єдність хімічного складу, обмін речовин і енергії, подразливість, го-
меостаз, репродукція, адаптація, спадковість, мінливість, онтогенез 
і філогенез.

Обладнання: таблиці, муляжі та опудала тварин, гербарій рослин.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Бесіда).
1. Чому біологія — одна з найважливіших сучасних наук?
2. У чому полягає ресурсна цінність сучасних біологічних об’єктів?
3. Які глобальні екологічні проблеми є на сьогодні найбільш актуальними?
4. Як розвиток біологічних та екологічних знань може вплинути на розв’я-

зання глобальних екологічних проблем?
5. Що повинні зробити біологи, щоб запобігти дефіциту їжі на планеті?

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).
1. Що таке життя?
2. Які ознаки відрізняють живий організм від неживого?
3. Науково обґрунтовано доведіть або спростуйте такі твердження:
а) мобільний телефон — жива істота;
б) дріжджі — неживий організм.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемного запитання).
Одне з найпростіших і водночас найбільш складних питань біології: Що 

таке життя? Існує ряд властивостей живого, якими традиційно описують від-
мінності живого від неживого. Однак кожну з них, можна застосувати і для 
опису неживого об’єкта. Наприклад: живлення — процес поглинання поживних 
речовин, необхідних для життєдіяльності організму, але електрична лампочка 
також поглинає електричну енергію (вона нею живиться); або виділення — це 
виведення назовні продуктів метаболізму, але вихлопні гази — продукти розпаду, 
що також виділяються при функціонуванні автомобіля. Отже, що таке життя? 
Які найважливіші властивості живих істот?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття життя та його сутність. (Самостійна робота з підручником).
Заповнити таблицю.

Вчені та філософи Визначення поняття життя

Арістотель Харчування, ріст і старіння.

Тревіранус Стійка одноманітність процесів із відмінністю зов-
нішніх впливів.

І.П. Павлов Складний хімічний процес.

О.І. Опарін Особлива, дуже складна форма руху матерії.

Ж.Б. Ламарк Життя — це «протилежне смерті».

Рене Декарт Тіло живої людини так само відрізняється від тіла 
мертвої, як годинник, коли він зібраний і має мате-
ріальні умови задля тих рухів, для яких він призна-
чений, від зламаного, позбавленого умов руху.
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Енгельс 
(100 років тому)

Життя — це спосіб існування білкових тіл, і цей 
спосіб існування передбачає постійне самооновлення 
хімічних складових частин цих тіл, обмін речовин з 
навколишнім середовищем. У разі припинення цього 
процесу, припиняється і життя, що призводить до 
розкладання білка.

М.В. Волькенштейн Живі тіла, які існують на Землі, являють собою від-
криті саморегулюючі та самовідтворюючі системи з 
біополімерів — білків і нуклеїнових кислот.

В.П. Сержантов Життя — сукупність ієрархічно організованих систем, 
що мають внутрішню активність.

1) Яке визначення життя, на вашу думку, є найбільш вдалим? Чому?
2) Спробуйте сформулювати власне визначення життя.

2. Фундаментальні властивості, що характеризують життя: самооновлення, 
самовідтворення, саморегуляція. (Словникова самостійна робота).
Знайдіть відповідність між термінами (1, 2, 3) та їх означеннями (А, Б, В).

1. Самооновлення. А.  Процес, який супроводжується збільшенням 
кількості особин, що забезпечує безперерв-
ність життя.

2. Самовідтворення. Б.  Речовини, утворені організмом, замінюють 
зруйновані речовини, і тим самим підтриму-
ється стабільний внутрішній стан організму.

3. Саморегуляція. В.  Здатність живих істот регулювати внутрішній 
стан та стосунки з довкіллям.

3. Основні властивості живого (атрибути життя). (Розповідь з елементами уза-
гальнюючої бесіди, записи в учнівських зошитах, складання схем).
а) Єдність хімічного складу: 80 хімічних елементів періодичної системи 

Д.І. Менделєєва, з них 98% припадає на Оксиген, Карбон, Гідроген, Нітроген.
Речовини

Неорганічні Органічні
(біомолекули)

Біологічно активні

(вода, оксиди,  
основи, кислоти,  

солі тощо)

(вуглеводи, ліпіди, 
амінокислоти, нукле-

отиди, нуклеїнові 
кислоти, АТФ тощо)

речовини (ферменти, 
гормони, вітаміни, 
антибіотики, алка-
лоїди, фітогормони, 

інгібітори тощо)

б) Єдиний принцип структурної організації. Клітина — елементарна струк-
турно-функціональна одиниця живого.

в) Обмін речовин та енергії як спосіб взаємодії організмів з навколишнім 
середовищем.

Способи живлення живих істот

Автотрофний Міксотрофний Гетеротрофний

    

Фототроф-
ний

Хемотроф-
ний

Парази-
тичний

Сапробіо-
тичний

Мутуаліс-
тичний

г) Спадковість і мінливість як невід’ємні атрибути життя. (Самостійна ро-
бота з підручником).
 Закінчіть речення.

Здатність організмів передавати свої ознаки, властивості й особливості 
розвитку від покоління до покоління називається …
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Здатність організмів набувати нових ознак і властивостей у процесі індиві-
дуального розвитку називається …

д) Інші ознаки життя: рух і подразливість, ритмічність, ріст і розвиток, 
адаптація, дискретність. (Бесіда).

У ході бесіди вчитель намагається з’ясувати розуміння учнями цих біоло-
гічних понять.

V. Закріплення знань учнів. (Самостійна робота учнів з підручником або додат-
ковою літературою).
Складіть таблицю властивостей живого та прикладів їх прояву в неживій 

природі.

Властивості живого Прояв в неживій природі

Рух — переміщення у просторі. Рухаються електрони навколо ядра кожного 
атома. Рухаються світло і звук, краплі дощу, 
маси води в океані, потоки вулканічної лави, 
зірки й планети тощо.

Подразливість — здатність реа-
гувати на зміни навколишнього 
середовища.

Обмін речовин і перетворення 
енергії.

Виділення — виведення про-
міжних і кінцевих продуктів 
метаболізму назовні.

Ріст — збільшення розмірів тіла.

Розмноження — здатність до 
самовідтворення.

Народження і смерть.

VI. Домашнє завдання.
Вивчити тему з підручника.
Поміркуйте!
Усі живі організми здатні рухатися, переміщатися у просторі. Чому швид-

кість руху в різних видів організмів неоднакова? Наведіть приклади тварин, які 
рухаються з різною швидкістю, та поясніть, якими об’єктивними факторами 
обумовлена така різниця у швидкості руху тварин.
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Дата

Клас

Додатковий  

матеріал до уроку

УРОК 3
Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок

Мета: поглибити знання учнів про біосистеми, їх рівень організацій та про-
яви ознак життя на різних рівнях організації живої природи; навчити 
спостерігати та описувати окремі властивості біосистем, складати схе-
ми структурної організації біосистем різних рівнів.

Основні поняття і терміни: система, біосистема, рівень організації живої при-
роди, багаторівнева система.

Обладнання: стенд «Рівні організації живої природи».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Тести).
1. Субстратом життя є:

а) комплекс білків, вуглеводів і мінеральних солей;
б) комплекс білків, жирів і води;
в) комплекс білків і нуклеїнових кислот;
г) тільки нуклеїнові кислоти.

2. Фундаментальні властивості живого:
а) первісна доцільність;
б) самовідновлення, саморегуляція й самовідтворення;
в) подразливість і рух;
г) спадковість і мінливість, дискретність і цілісність.

3. Основні ознаки життя:
а) самовідновлення і саморегуляція;
б) обмін речовин і енергії;
в) самовідтворення;
г) первісна доцільність.

4. Живе, як відкрита система, характеризується:
а) обміном речовин, енергією й інформацією з навколишнім середовищем;
б) відсутністю обміну речовин з навколишнім середовищем;
в) обміном тільки енергією з навколишнім середовищем;
г) обміном тільки енергією й інформацією з навколишнім середовищем.

5. Здатність живих організмів регулювати свій внутрішній стан та стосунки з 
довкіллям називається:
а) саморегуляцією;  в) самовідтворенням;
б) самовідновленням;  г) цілісністю.

6. Елементарною структурною функціональною одиницею живого організму є:
а) орган;    в) клітина;
б) тканина;   г) молекула.

7. Основною речовиною, з якої складається клітина є:
а) жир;    в) мінеральна сіль;
б) вуглевод;   г) білок.

8. Живі організми містять близько 80 хімічних елементів періодичної сиcтеми 
Д.І. Менделєєва, з яких найголовніші:
а) Карбон, Натрій, Оксиген, Ферум;
б) Карбон, Нітроген, Гідроген, Оксиген;
в) Нітроген, Кальцій, Оксиген, Сульфур;
г) Карбон, Фосфор, Оксиген, Магній.

9. Матеріальним носієм спадковості є:
а) ДНК;    в) вітаміни;
б) білок;    г) ферменти.

10. Здатність організмів реагувати на зовнішні зміни називають:
а) адаптацією;   в) подразливістю;
б) гомеостазом;   г) пристосованістю.

11. Особливим явищем, проміжним станом між живим і неживим є:
а) бактерії;    в) лишайники;
б) гриби;    г) віруси.
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12. Специфічні ознаки, за якими живі істоти відрізняються від неживих тіл:
а)  складаються з клітин і білків, мають генетичний апарат, побудований 

з ДНК;
б) рух і подразливість;
в) здатність до самовідтворення;
г) збільшення своїх розмірів.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).
1. Чому живу природу можна розглядати як ієрархічну систему структурних 

рівнів?
2. Які структурні рівні організації живого вам відомі?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Жива природа як багаторівнева система. (Узагальнююча бесіда, складання 
схеми).
молекулярний → клітинний → організменний → популяційно-видовий → 

біогеоценотичний (екосистемний) → біосферний.
2. Молекулярний рівень як найнижчий рівень організації живого. (Бесіда, 

складання опорного конспекту).
Особливості молекулярного рівня:
— межа між живою і неживою природою;
— структурні елементи (предмет дослідження) — макромолекули біологічно 

важливих речовин: білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди, вуглеводи;
— процеси життєдіяльності: обмін речовин, перетворення енергії, збере-

ження, зміна й реалізація спадкової інформації, закодованої в ДНК або РНК;
— науки, що вивчають: біохімія, молекулярна біологія, молекулярна гене-

тика, ензимологія, біофізика.
3. Клітинний рівень. Клітина — елементарна одиниця будови і життєдіяль-

ності. (Бесіда, складання опорного конспекту).
Особливості клітинного рівня:
— структурний елемент — клітина, що виступає в ролі самостійного ор-

ганізму (бактерії, одноклітинні рослини, одноклітинні тварини, одноклітинні 
гриби) або входить до складу багатоклітинних організмів;

— процеси життєдіяльності: обмін речовин та енергії, самовідтворення, 
саморегуляція, самооновлення;

— науки, що вивчають: цитологія, цитохімія, цитогенетика, мікробіологія.
4. Організменний (організмовий) рівень — рівень цілісного організму. (Бесі-

да, складання опорного конспекту).
Особливості організменного рівня:
— організменний рівень в одноклітинних збігається з клітинним;
— структурною одиницею є окрема особина;
— процеси життєдіяльності: обмін речовин і перетворення енергії, ріст, 

розвиток, розмноження, спадковість, мінливість;
— науки, що вивчають: анатомія, ембріологія, фізіологія, палеонтологія, 

генетика.
5. Надорганізмові рівні організації життя. Популяційно-видовий рівень жит-

тя. (Бесіда, складання опорного конспекту).
Особливості популяційно-видового рівня:
— структурні елементи: популяція і вид (популяція — сукупність особин 

одного виду, що живуть на спільній території; вид — сукупність особин, які 
вільно схрещуються і дають плодюче потомство);

— процеси життєдіяльності: вільний обмін спадковою інформацією та пе-
редача її потомству в межах одного виду;

— науки, що вивчають: популяційна генетика, біогеографія, систематика, 
таксономія, екологія.
6. Біогеоценотичний (екосистемний) рівень. (Бесіда, складання опорного кон-

спекту).



12

Біогеоценози (екосистеми) — сталі угруповання популяцій бактерій, рос-
лин, грибів, тварин, які пов’язані між собою, а також із середовищем їхнього 
існування.

Особливості біогеоценотичного (екосистемного) рівня:
— структурний елемент: біогеоценози або екосистема;
— процеси життєдіяльності: потік енергії між популяціями різних видів, а 

також колообіг речовин між їхніми біотичною (живою) та абіотичною (нежи-
вою) частинами;

— науки, що вивчають: екологія, гідробіологія, біоценологія.
7. Біосферний — найвищий рівень біологічної організації. (Бесіда, складання 

опорного конспекту).
Біосфера — частина зовнішніх оболонок Землі, населена живими організ-

мами.
Особливості біосферного рівня:
— структурний елемент біосфера (сукупність усіх біогеоценозів);
— процеси життєдіяльності: біологічний колообіг речовин та єдиний потік 

енергії, що забезпечує функціонування біосфери як єдиної цілісної системи;
— біомаса — сукупність усіх живих організмів;
— науки, що вивчають: біогеоценологія.

8. Багаторівневість та єдність живої природи. (Узагальнююча бесіда).

IV. Узагальнення і систематизація знань.
Розпочніть, закінчіть речення або вставте пропущені слова в реченнях.
На молекулярно-генетичному рівні вивчають хімічний склад, біохімічні і ге-

нетичні процеси, що відбуваються в живих системах, у тому числі збереження, 
зміну і … спадкової інформації. Елементарними одиницями цього рівня є … . 
Клітинний рівень передбачає вивчення будови і життєдіяльності … , їхньої 
спеціалізації в процесі розвитку. … елементом організменного рівня є особина, 
а закономірні зміни організму в індивідуальному розвитку складають елемен-
тарне явище. На … рівні вивчають взаємозв’язки між особинами популяцій, 
їхній генофонд і взаємозв’язки з навколишнім середовищем. Структурною 
елементарною одиницею цього рівня є … . На біосферно-біогеоценотичному 
рівні досліджують взаємозв’язки між популяціями біогеоценозів, колообіг 
речовин і … , зумовлений життєдіяльністю організмів. Сукупність усіх живих 
організмів, що населяють Землю і їхнє довкілля, складає … .

V. Домашнє завдання.
Вивчити тему. Скласти і заповнити таблицю.
Визначити рівні організації живої матерії таких біологічних систем: ящірка, 

інфузорія туфелька, серце, кишкова паличка, ставок, березовий гай, шипшина.
Підготувати повідомлення (завдання окремим учням).
Повідомлення 1. Біологія і проблеми харчових ресурсів.
Повідомлення 2. Вірусні епідемії — серйозна загроза людству.
Повідомлення 3. Енергетична криза й альтернативні джерела енергії.


