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Вступ

Дата

Урок 1

Клас

Організм людини як біологічна система. Клітинна будова організму
людини. Різноманітність клітин.
Мета: сформувати поняття про організм людини як біологічну систему; розвивати вміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати знання про
клітину.
Основні поняття і терміни: біологічна система, організм, клітина, тканина, орган, система органів, органела.
Обладнання: таблиця: «Будова тваринної клітини», аплікація-муляж клітини,
відеофільм «Тваринна клітина. Будова».
Структура уроку, основний зміст і методи роботи
I. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).
1. Що таке система?
2.	Чим відрізняються природні системи від штучних? Що в них спільного?
3.	Чи можна організм людини вважати системою? Чому?
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Поняття про біологічні системи. (Розповідь учителя з елементами бесіди,
записи в учнівських зошитах).
Біологічна система — сукупність взаємодіючих гетерогенних елементів, які
утворюють цілісний біологічний об’єкт.
До біологічних систем належать: молекула, клітина, орган, органела, організм, угруповання організмів тощо.
Концепцію біологічних систем сформулював у 30-х рр. XX ст. австрійський
біолог Л. фон Берталанфі.
2. Основні властивості біологічних систем. (Пояснення вчителя, записи учнів
у зошитах).
Властивості:
а) обмін енергією та інформацією з навколишнім середовищем;
б) саморегуляція;
в) самовідтворення;
г) гомеостаз;
д) адаптація;
е) самооновлення.
3. Організм людини як біологічна система. (Розповідь учителя, записи учнів).
Молекули
Клітини
Тканини
Органи
Системи органів
Організм
4. Особливості будови клітин людини. (Бесіда з використанням таблиці, записи учнів, складання таблиці).

5

Додатковий
матеріал до уроку

Заповнити таблицю.
Структурні елементи
клітини

Будова

Функції

5. Різноманітність клітин організму людини. (Розповідь учителя, бесіда, записи в учнівських зошитах).
а) Форми клітин
Форми клітин
кулясті

дископодібні

кубічні

призматичні

зірчасті
веретеноподібні

б) Розміри клітин
Розміри клітин
Більшість
від 10 до
100 мкм

до 1 метра
(відростки
нервових клітин)

в) маса від 10-7 до 10-5 грама.
III. Закріплення знань учнів. (Тести).
1. Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»):
а) клітина є функціональною одиницею живого організму;
б) гомеостаз — це стан фізичного, психічного і соціального благополуччя;
в) тканина — це філогенетично сформована сукупність клітин і їхніх похідних, що мають спільні морфофізіологічні ознаки;
г) орган — цілісна біологічна система, яка може існувати поза організмом;
д) організм людини складається з клітин і міжклітинної речовини, які формують тканини, органи і системи органів;
е) клітини людини, порівняно з клітинами інших ссавців, не відрізняються
за будовою і функціями.
2. Вкажіть правильну послідовність понять, що характеризує організм людини як біологічну систему.
а) органи — тканини — організм — клітини — молекули — системи органів;
б) молекули — тканини — клітини — органи — системи органів — організм;
в) молекули — клітини — тканини — органи — системи органів — організм;
г) системи органів — тканини — організм — клітини — молекули — органи.
3. Узагальніть поняття:
а) мітохондрії і рибосоми — це …
б) тканини і організм — це…
в) саморегуляція і гомеостаз — це…
г) дископодібні, кубічні, зірчасті і веретеноподібні — це…
IV. Домашнє завдання.
Вивчити дану тему з підручника. Підготувати презентації про тканини
організму людини.
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Урок 2

Дата

Тканини організму людини. Типи тканин

Клас

Мета: розширити знання про тканини, особливості будови сполучної, м’язової, епітеліальної та нервової тканин залежно від їх функцій; удосконалювати вміння користуватися мікроскопом.
Основні поняття і терміни: тканина, міжклітинна речовина, епітелій (епітеліальна тканина), м’язова тканина, нервова тканина, сполучна тканина,
нейрон, аксон, дендрит, нейрологія, міофібрили.
Обладнання: таблиці «Тканини рослин», «Тканини тварин», презентації тканин
людського організму, постійні мікропрепарати тканин, мікроскопи.
Структура уроку, основний зміст і методи роботи
I. Перевірка домашнього завдання. (Письмове опитування).
1. Наука, що вивчає будову і функції клітин:
а) гістологія;			
в) фізіологія;
б) цитологія;			
г) анатомія.
2.	Клітини людини порівняно з клітинами інших ссавців:
а) не відрізняються за будовою і функціями;
б) відрізняються за кількістю хромосом;
в) відрізняються за багатьма ознаками.
3.	Клітини людини для життєдіяльності одержують енергію:
а) з навколишнього середовища;
б) у результаті хімічного розкладу складних органічних речовин клітини;
в) у результаті синтезу складних органічних речовин
г) під час виділення з клітини вуглекислого газу і води.
4. Збільшення розмірів і маси клітини — це
а) ріст;				в) диференціація;
б) розвиток;			
г) розмноження;
5. З наведеної таблиці виберіть функції, що відповідають органелам клітин,
і впишіть у таблицю відповідей відповідну їм літеру.
Назва органели клітини

Функція органел клітини та її структура

1. Клітинна мембрана

А. Внутрішнє середовище клітини, яке
забезпечує її життєдіяльність.

2. Цитоплазма

Б. Транспорт речовин між клітиною та
зовнішнім середовищем.

3. Ядро

В. Забезпечення зв’язку між органелами
всередині клітини.

4. Канали ендоплазматичної сітки Г. Місце синтезу АТФ
5. Мітохондрії

Д. Контроль за клітинним поділом

6. Рибосоми

Е. Місце синтезу білка

7. Клітинний центр

Ж. Збереження і передача спадкової інформації

Відповіді:
1

2

3

4

5

6

7

6.	Аргументовано доведіть, що клітина — жива біологічна система.
II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).
1. Пригадайте з курсу 7-го класу, що таке тканина. Які тканини розрізняють
у тварин?
7

Додатковий
матеріал до уроку

2. У чому проявляється взаємозв’язок будови тканин з їхніми функціями?
Відповідь обґрунтуйте на прикладі конкретної тканини.
III. Мотивація навчальної діяльності учнів. (Постановка проблемних запитань).
1. Які тканини утворюють організм людини?
2. Чи відрізняються тканини людського організму від тканин інших ссавців?
IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Тканини людини. Особливості будови тканин людини. (Бесіда з учнями,
лабораторне дослідження).
Тема.

Лабораторне дослідження
Ознайомлення з препаратами тканин людини.

Мета: поглибити знання учнів, здобуті на уроках зоології, про будову різних
типів тканини; навчити розпінавати ці тканини за особливостями їхньої будови.
Інструктивна картка
1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
2. Розгляньте під мікроскопом постійні мікропрепарати епітеліальної, кісткової, м’язової і нервової тканин, спочатку за малого, а потім за великого
збільшення мікроскопа.
3. Зіставте побачене з відповідними малюнками в підручнику.
4. Знайдіть на мікропрепаратах тканин їх клітини та міжклітинну речовину.
5. Зверніть увагу на особливості будови різних типів тканин: форма клітин,
їхня будова та наявність міжклітинної речовини.
6. Оформіть роботу у вигляді таблиці.
Назва тканини

Схематичний
малюнок

Особливості
будови

Розташування
в організмі

Епітеліальна
Кісткова
М’язова
Нервова
2. Особливості будови і функцій епітеліальних тканин. (Бесіда, складання схеми).
Епітеліальні тканини

Одношарова

Багатошарова

Залозиста
секреторна
функція

захисна функція
Види одношарового епітелію

Плоский

Кубічний

Призматичний

Війчастий

3. Взаємозв’язок між будовою і функціями різних видів сполучних тканин.
(Бесіда з демонстрацією таблиць, складання схеми).
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Трофічні

Кров

Лімфа

Сполучні
тканини

Опорні

Хрящі

Опорнотрофічні

Спеціальні

Пухка

Жирова
Пігментна

Кровоносні
судини

Кістки

Щільна
Сухожилки
зв’язки

4. Взаємоз’язок між будовою та функціями різних видів м’язових тканин.
5. Особливості будови нервової тканини. (Бесіда, складання схеми).
Нервова тканина

Головний мозок

Спинний мозок

Нерви

Нервова тканина

Нервові клітини
(нейрони)

Допоміжні
гліальні клітини

V. Закріплення знань учнів.
1. Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).
A. Епітеліальна тканина містить міжклітинну речовину.
Б. Структурною одиницею нейрона є аксон.
B. М’язовій тканині властива здатність до скорочення.
Г. Кров належить до епітеліальної тканини.
Д. Цитологія — наука про будову і функції тканин.
Е. Для нервової тканини характерні властивості: збудливість, провідність
і скоротливість.
Є. Міжклітинна речовина у сполучній тканині добре розвинена.
2. Порівняйте будову і властивості:
а) посмугованої серцевої м’язової і нервової тканин;
б) крові і кісткової тканини;
в) посмугованої скелетної м’язової і нервової тканин.
Зробіть відповідні висновки.
VI. Домашнє завдання.
Вивчити відповідну тему з підручника.
Повторити про органи і системи органів тварин.
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Дата

Урок 3

Клас

Органи. Фізіологічні і регуляторні системи організму людини

Додатковий
матеріал до уроку

Мета: продовжувати формувати поняття про біологічні системи: орган, система органів, організм, їхні фізіологічні функції; удосконалювати вміння
учнів порівнювати, зіставляти й аналізувати на основі знань про внутрішню будову ссавців.
Основні поняття і терміни: орган, системи органів, фізіологічні системи, функціональні системи, регуляторні системи, нервова регуляція, гуморальна регуляція, імунна регуляція.
Обладнання: таблиці «Внутрішня будова кроля», «Внутрішня будова людини»,
муляж торса із внутрішніми органами людини, муляжі серця, нирок,
печінки.
Структура уроку, основний зміст і методи роботи
I. Перевірка знань учнів. (Біологічний диктант з умовним кодом).
На дошці код:
А — одношаровий епітелій;
Б — багатошаровий епітелій;
В — рихла сполучна тканина;
Г — нервова тканина;
Д — м’язова тканина;
Е — кісткова тканина.
Варіант I.
1. Тканина складається з видовжених загострених клітин з паличкоподібними ядрами.
2. Клітини мають відростки різної довжини.
3. Міжклітинна речовина однорідна, клітини у ній розміщені групами.
4. У розрізі тканини видно щільний ряд багатокутних клітин, що вистеляють
протоки залоз.
5. Тканина складається з багатокутних клітин, котрі щільно прилягають
одна до одної.
Варіант II.
1. Тканина складається з волокон із багатьма ядрами.
2. Тканина проводить збудження, але сама не скорочується.
3. Через клітини, які щільно прилягають одна до одної, не проникають
мікроби.
4. Клітини мають тонкі, галузисті відростки, міжклітинна речовина тверда.
5. Серед значної кількості міжклітинної речовини, в якій видно волокна,
розміщені округлі клітини.
II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).
1. Що таке орган? Наведіть приклади органів тварин.
2.	Яке біологічне значення має об’єднання органів у фізіологічні системи?
3.	Які системи органів функціонують у тварин?
III. Мотивація навчальної діяльності. (Розв’язування творчих завдань).
Органи людини порівняно з органами інших ссавців:
а) не відрізняються за будовою і функціями;
б) відрізняються за формою і розмірами.
в) відрізняються за будовою і функціями;
г) відрізняються за багатьма ознаками.
IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Орган як частина організму, що характеризується певною будовою, розміщенням та виконує певні функції. (Бесіда з демонструванням таблиць,
муляжів, складання схеми).
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Органи

Зовнішні

Внутрішні

шкіра

мозок

волосся

серце

ніс

легені

вуха

печінка

очі

нирки
Внутрішні органи розміщені

Грудна порожнина
(серце, легені)

Черевна порожнина
(печінка, шлунок, нирки)

Кожний орган складається з окремих тканин, але одна з них виконує основну функцію. Так, серце складається з посмугованої м’язової, сполучної та
епітеліальної. Однак основною з них є посмугована м’язова тканина, завдяки
якій забезпечується головна властивість серця — скорочення. Кожний орган
пронизують кровоносні судини і нерви.
2. Фізіологічні системи органів як анатомічне або функціональне об’єднання
органів, що виконують спільну функцію. (Самостійна робота учнів).
Заповнити таблицю.
Фізіологічна система

Органи,
що входять до неї

Функції
системи органів

Опорно-рухова
Серцево-судинна
Травна
Система органів дихання
Видільна
Статева
Нервова
Сенсорні системи
Ендокринна
Імунна
3. Функціональна система органів як взаємоузгоджене об’єднання різних органів або фізіологічних систем. (Бесіда з учнями).
а) Які фізіологічні системи забезпечують швидкий біг людини?
б) Завдяки яким органам або їхнім системам відбувається надходження
кисню до клітин і виділення з них вуглекислого газу?
4. Регуляторні системи організму людини. (Розповідь вчителя з елементами
бесіди, використання таблиць, складання схеми).
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Регуляція функцій організму

Нервова система

Ендокринна система

Імунна система

Нервова регуляція

Гуморальна регуляція

Імунна регуляція

Нейрогуморально-імунна
V. Закріплення знань учнів.
Завдання 1.
Визначте, які органи зайві в наведеній фізіологічній системі органів:
1. Травна система: ротова порожнина, глотка, трахея, гортань, стравохід,
шлунок, кишечник, печінка, підшлункова залоза.
2. Дихальна система: носова порожнина, слинна залоза, носоглотка, гортань,
трахея, бронхи, легені, ротова порожнина.
3. Видільна система: нирки, яєчники, сечоводи, сім’яники, сечовий міхур.
4. Кровоносна система: серце, легені, артерії, вени, бронхи, капіляри, нерви.
Завдання 2.
Установіть логічну послідовність понять: орган, клітина, молекула, фізіологічна система органів, тканина, організм, функціональна система органів.
Завдання 3. Поміркуйте!
Що відбудеться в організмі людини у разі функціонального порушення
в окремому органі?
VI. Домашнє завдання.
Вивчити тему з підручника.
Підготувати повідомлення:
1. Причини виникнення злоякісних пухлин.
2. Використання стовбурових і камбіальних клітин у сучасній медицині.
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