
(хламідомонада, хлорела, улотрикс, спірогіра, ульва), 
Діатомові водорості (пінулярія, навікула), Бурі водорості 
(ламінарія, фукус, саргасум), Червоні водорості 
(порфіра, філофора, кораліна). 

представників. Необхідні умови для поширення водоростей. Значення понять і термінів: 
зооспори, талом/слань, піреноїд. 
УМІТИ 
Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Візуально розпізнавати та 
характеризувати вказані види водоростей. Пояснювати особливості будови водоростей як 
результат адаптації до середовища мешкання. 

3.5 Т Рослини. Вегетативні органи та життєві функції рослин 
Клітини рослин. Основні групи тканин рослин: постійні -
покривні (шкірочка, корок), провідні (судини, ситовидні 
трубки), основні (фотосинтезуюча, запасаюча, в тому 
числьї ендосперм, механічна); твірні - верхівкова і 
бічна. 
Загальна характеристика рослин. Значення рослин. 
Корінь. Види коренів (головний, додаткові, бічні). 
Коренева система та її типи (стрижнева, мичкувата). 
Зони кореня та їх функції. Внутрішня будова кореня в 
зоні кореневих волосків. Видозміни кореня 
(коренеплоди, бульбокорені, дихальні, опорні, чіпкі, 
повітряні, корені - присоски). 
Пагін, його основні частини (вузол, міжвузля, листкова 
пазуха). Типи пагонів: прямостоячі, висхідні, виткі, чіпкі, 
повзучі, сланкі. Брунька - зачатковий пагін. Будова 
бруньки (луски, конус наростання, зачаткові листки). 
Різновиди бруньок за розташуванням на пагоні 
(верхівкова та бічна/пазушна/), за будовою (вегетативні 
та генеративні/квіткові/). Будова пагона: стебло та 
листки. Галуження пагона, формування крони. 
Видозміни пагона: підземні (кореневище, підземна 
стеблова бульба, цибулина, бульбоцибулина) та 
надземні (вуса, вусики, надземна стеблова бульба, 
колючки). 
Стебло. Внутрішня будова дерев'янистого стебла 
(серцевина, деревина, камбій, луб, корок, серцевинні 
промені, річні кільця). 

ЗНАТИ І РОЗУМІТИ 
Особливості будови клітин рослин. Типи рослинних тканин, їх будову і функції. Ознаки, які 
відрізняють рослини від інших еукаріотичних організмів. Функції вегетативних органів 
рослин. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови вегетативних органів рослин. 
Особливості будови коренеплодів, підземних видозмін пагона. Біологічне значення 
видозмін вегетативних органів. Взаємозв'язок між частинами рослинного організму. 
Механізми, які забезпечують переміщення речовин по рослині. Особливості і значення в 
житті рослин мінерального живлення, процесів фотосинтезу, дихання, транспірації, 
листопада. Умови, необхідні для здійснення фотосинтезу. Способи регуляції транспірації. 
Вплив на рівень транспірації стану атмосфери навколо листка, стану ґрунту, розміру і 
кількості листків, кількості продихів. Пристосування до зменшення транспірації. Регулятори 
росту рослин. Значення понять і термінів: судинно-волокнистий пучок, камбій, ксилема, 
флоема, висхідний і низхідний потоки речовин, кореневий тиск, присисна сила листків, 
фітогормони, фітонциди, вічнозелені рослини. 
УМІТИ 
Визначати правильність застосування вказаних понять і термінів. Візуально розпізнавати та 
характеризувати: тканини рослин, вегетативні органи росли; види коренів; типи кореневих 
систем; видозміни кореняі; зони кореня; елементи внутрішньої будови кореня на 
поперечному зрізі; елементи пагона; типи галуження пагона; типи пагонів, видозміни 
пагона; елементи внутрішньої будови дерев'янистого стебла; елементи зовнішньої та 
внутрішньої будови листка; типи жилкування та листкорозміщення; прості та складні 
листки; черешкові та сидячі листки; пазушні листки; елементи будови бруньки; типи 
бруньок. Порівнювати: мичкувату та стрижневу кореневі системи; генеративні і вегетативні 
бруньки за будовою і функціями; процеси фотосинтезу і дихання у рослин. Установлювати: 
відповідність між клітинами і типами рр^тши^канин ; взаємозв'язок між будовою та 
функціями рослинних тканин; взає/у^вфб^1 ІлЬк родовою та функціями вегетативних 
органів. Розрізняти: висхідний та їтін іммі і і іі щ і ікопічні рухи 
рослин. Пояснювати: причини від/ДОб+̂ дртей оослинйих йлітин;|оГ 











стьожак широкий). 
Нематоди, або Круглі черви. Різноманітність 
паразитичних нематод (аскарида людська, гострик, 
трихінела). 
Кільчасті черви /Кільчаки/, їх різноманітність:: 
Багатощетинкові черви (нереїс), Малощетинкові черви 
(дощовий черв'як, трубочник), П'явки (медична п'явка). 
Членистоногі. 
Ракоподібні. Різноманітність ракоподібних (річкові 
раки, краби, креветки, дафнії, циклопи, мокриці), роль у 
природі та житті людини. 
Павукоподібні, їх різноманітність (павуки: павук-
хрестовик, каракурт, тарантул; кліщі: коростяний 
свербун, собачий кліщ). 
Комахи, їх різноманітність: Таргани (тарган рудий), 
Прямокрилі (коник зелений, сарана мандрівна), 
Твердокрилі/Жуки/ (травневий хрущ, сонечко, жук-
олень, колорадський жук), Перетинчастокрилі (бджола 
медоносна, мурашки), Лускокрилі/Метелики/ (білан 
капустяний, шовковичний шовкопряд, махаон), 
Двокрилі (муха кімнатна, малярійний комар). 
Паразитичні та кровосисні комахи (блохи, воші, 
постільні клопи, комарі, ґедзі, оводи) як переносники 
збудників захворювань людини. 
Молюски/М'якуни/. Різноманітність молюсків: 
Черевоногі (виноградний слимак, ставковик великий, 
слизуни), Двостулкові (беззубки, перлівниці, мідії), 
Головоногі (кальмари, каракатиці, восьминоги). 
Хордові, загальні особливості будови та процесів 
життєдіяльності. Різноманітність хордових. 
Риби. Різноманітність риб: Хрящові риби (акули і скати), 
Кісткові риби - Осетроподібні (осетер), Оселедцеподібні 



прикладі голуба; ссавців на прикладі кроля або пацюка. Особливості поширення, будови та 
процесів життєдіяльності, цикли розвитку паразитичних червів. Характерні ознаки, 
різноманітність, роль у природі та житті людини тварин у межах указаних таксонів і 
представників. Будову яйця птахів. Ознаки пристосованості тварин до умов існування у 
воді, на суходолі, у ґрунті (комах до польоту; риб до життя у воді; рептилій до життя на 
суходолі; амфібій до водно-наземного способу життя; птахів до польоту). Ознаки 
пристосованості тварин до паразитизму на прикладі паразитичних червів та членистоногих. 
Сезонні явища в житті тварин (риб, амфібій, рептилій, птахів, ссавців). Причини поширення 
тварин різних таксонів на земній кулі. Взаємозв'язки тварин між собою та з іншими 
організмами. Шляхи зараження людини паразитичними тваринами. 
УМІТИ 
Візуально розпізнавати указаних представників тварин, характерні ознаки тварин 
наведених таксонів, зіставляти елементи будови тіла з представниками тварин на 
прикладі указаних видів. Розрізняти: життєві форми кишковопорожнинних (медузи, 
поліпи); птахів виводкових і нагніздних; птахів осілих, кочових і перелітних; комах з 
повним та неповним перетворенням; риб морських, прісноводних, прохідних. 
Класифікувати тварин: за середовищем існування; способами життя, пересування, 
живлення; типом розвитку. Порівнювати: будову яйця птахів і рептилій; особливості 
зовнішньої, внутрішньої будови та органів чуття різних груп тварин. 
Встановлювати: взаємозв'язок між особливостями будови і способом життя тварин; 
ускладнення в будові тварин різних таксонів. Обґрунтовувати заходи профілактики 
захворювань, які викликаються паразитичними червами. 



(оселедець), Лососеподібні (горбуша), Окунеподібні 
(судак, окунь), Коропоподібні (плітка, лящ, карась, 
короп). 

Амфібії, або Земноводні. Різноманітність 
земноводних: Безхвості (жаба ставкова, ропуха 
звичайна), Безногі (кільчаста черв'яга), Хвостаті 
(саламандра плямиста, тритон звичайний). 

Рептилії, або Плазуни. Різноманітність плазунів: 
Лускаті (ящірка прудка, гадюка звичайна, вуж 
звичайний), Черепахи (болотяна черепаха, морська 
черепаха), Крокодили (нільський крокодил, алігатор). 
Птахи. Різноманітність птахів: Безкілеві (страуси, ківі), 
Кілегруді - Пінгвіноподібні (імператорський пінгвін), 
Дятлоподібні, (великий строкатий дятел), Куроподібні 
(перепел, рябчик, фазан, банківські кури), Гусеподібні 
(лебідь-шипун, качка-крижень, гуска сіра), 
Соколоподібні (яструб великий, беркут), Совоподібні 
(сова вухата), Лелекоподібні (лелека білий, чапля сіра), 
Журавлеподібні (журавель сірий), Горобцеподібні (грак, 
ворона сіра, сорока, ластівка міська, синиця велика). 
Ссавці. Різноманітність ссавців: Першозвірі -
яйцекладні ссавці (качкодзьоб, єхидна); Сумчасті 
(кенгуру, коала); Плацентарні ссавці: Комахоїдні 
(звичайний їжак, кріт), Рукокрилі (вечірниця руда, 
нетопир), Гризуни (бабак, білка, бобер, миша хатня, 
хом'як, пацюк, нутрія), Хижі (вовк, собака, лисиця, тигр, 
лев, рись, кіт свійський, білий ведмідь, бурий ведмідь, 
куниця лісова, соболь), Китоподібні (синій кит, кашалот, 
косатка, дельфін-білобочка), Парнокопитні (нежуйні: 
кабан, бегемот; жуйні: зубр, козуля, лось, кози, вівці), 
Непарнокопитні (свійський кінь, кінь Пржевальського, 
зебра, кулан, носоріг), Примати (лемури, мартишки, 


