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Посібник містить завдання, лабораторні та практичні роботи. 
таблиці, малюнки та структурно-логічні схеми для узагальнення та 
систематизації знань. 

У структурі та змісті посібника втілено інтегрований, еколого-
еволюційний і діяльнісний підходи до навчання. Значна увага в 
посібнику приділяється внутрішньопредметній і міжпредметній 
інтеграції біології з географією, фізикою та хімією. 

Мета посібника – формувати в учнів цілісні знання про людину 
та іі організм, та природничо-наукову компетентність, завдяки 
різним формам та запропонованим методам навчання розвивати в 
учнів дослідницьку діяльність, пізнавальну активність і навички 
самостійної роботи.  

Для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 
 
 

 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І 
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ БІОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ 

 
І. Загальні положення. 
1.1. Під час роботи в кабінеті (лабораторії) біології, в куточку живої 

природи будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на 
робочому місці, виконуйте правила безпеки. Безладність, поспішність, 
необачність у роботі й порушення правил техніки безпеки можуть 
призвести до нещасних випадків. 

1.2. Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які 
проводять практичні та лабораторні роботи з біології. 

1.3. У випадку травми негайно зверніться до вчителя. 

ІІ. Вимоги безпеки під час практичних і лабораторних занять у кабінеті 
біології. 

2.1. Перед початком роботи: 
а) уважно вивчіть зміст і хід виконання роботи; 
б) чітко визначте порядок і правила проведення дослідів; 
в) перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших 

предметів, необхідних для виконання завдання; 
г) звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів 

та матеріалів. 
2.2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя. 
2.3. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або 

доручена вчителем. 
2.4. Не відволікайтесь самі й не відволікайте інших від роботи 

сторонніми розмовами. 
2.5. Під час виконання практичних і лабораторних робіт: 
а) дотримуйся правил поводження з мікроскопом; 
б) обережно поводьтеся зі скляним посудом та приладами зі скла. 

Якщо скло розбилося, не збирайте уламки руками, а змітайте їх 
щіткою в призначений для цього совок; 

в) закріплюйте посуд у тримачах штатива обережно, обертаючи 
посуд навколо осі, поки не відчуєте невелике утруднення в обертанні; 

г) під час нагрівання не нахиляйтеся над посудиною, щоб уникнути 
опіків; 

д) обережно поводьтеся з термометром, препарувальною голкою, 
предметним і покривним скельцем; 

е) користуючись скальпелями, ножицями, препарувальними 
голками, не спрямовуйте різальні або загострені частини цих 
інструментів на себе і на своїх товаришів, щоб уникнути поранень



  

 
ж) виготовляючи препарати для розглядання їх під мікроскопом, дуже 

обережно беріть покривне скельце великим і вказівним пальцями правої 
руки за краї, розмістіть його паралельно предметному склу, яке ви 
тримаєте в лівій руці, у безпосередній близькості до нього, а потім 
випустіть скельце з пальців, щоб воно вільно лягло на препарат. 

2.6. Після виконання роботи: 
а) приберіть робоче місце, здайте вчителю або лаборанту навчально- 

наочні посібники та обладнання, якими ви користувалися під час роботи, 
або складіть їх у відповідне для них місце; 

б) обов'язково ретельно помийте руки з милом; 
в) не залишайте робочого місця без дозволу вчителя. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час екскурсій (уроків серед природи). 
3.1. Перед початком уроку серед природи: 
а) ознайомтеся із зовнішнім виглядом місцевих отруйних рослин, 

грибів, небезпечних та отруйних тварин; 
б) одягайте одяг, що відповідає сезону і погоді, взувайте міцне 

взуття, яке захищає ноги від ушкоджень; 
в) візьміть із собою питну воду, щоб не пити з відкритих водойм; 
г) не беріть із собою продукти, які швидко псуються; 
д) не пробуйте жодної із зібраних рослин на смак: пам'ятайте, що 

це може призвести до отруєння, а також зараження шлунково- 
кишковими захворюваннями; 

е) не торкайтеся невідомих рослин руками. 

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 
4.1. Якщо виявляться якісь несправності у використовуваних вами 

приладах, установках, ламкий посуд, негайно припиніть роботу і 
повідомте вчителя. 

4.2. У випадку виникнення пожежі потрібно негайно повідомити 
вчителя або за телефоном 1-01, звільнити приміщення, в міру 
можливостей вжити заходів з ліквідації пожежі, використовуючи всі 
засоби пожежогасіння, які є в кабінеті. 

4.3. При травмуванні потрібно повідомити вчителя, по мірі 
можливості надати першу медичну допомогу, а при необхідності 
викликати швидку допомогу за телефоном 1-03. 
 

 
 
 

 

Дорогий дев'ятикласнику! 

Ти починаєш вивчати біологію людини, яка познайомить тебе з особли-
востями будови організму людини та фізіологічними процесами, які відбу-
ваються в ньому, навчить вести здоровий спосіб життя, безпечно 
поводитися у довкіллі. Знання біології людини є надзвичайно важливими 
для тебе, адже ти маєш усвідомити правила збереження і зміцнення 
свого здоров'я для повноцінного життя. 

Посібник допоможе тобі засвоїти навчальний матеріал, самостійно 
виконати тематичну самоперевірку знань і зекономить час на виконання 
лабораторних і практичних робіт. 

Будь особливо уважним при виконанні лабораторних і практичних 
робіт, слідуй поданому у зошиті алгоритму. Від виконання цих робіт 
залежатимуть твої результати, правильність обґрунтування висновків. 

Зверни увагу на лабораторні роботи та завдання, позначені зірочкою: 
вони є не обов'язковими для виконання та призначені для тих, хто бажає 
знати більше. 

Посібник містить таблиці, малюнки та структурно-логічні схеми для 
узагальнення та систематизації знань. У кінці кожної теми є тестові 
завдання для тематичної самоперевірки знань, які включають чотири 
рівні складності. Перший рівень (початковий) містить запитання, 
відповідаючи на які потрібно назвати окремі об'єкти, навести елементарні 
приклади тощо. Другий рівень (середній) включає тестові завдання, 
кожне з яких передбачає вибір правильної відповіді, розуміння 
біологічних понять та термінів. Третій рівень (достатньої складності) 
вимагає вміння складати таблиці та схеми, робити порівняння та 
висновки. Четвертий рівень (високий) містить запитання, які вимагають 
теоретичного узагальнення знань, глибокого і творчого осмислення 
навчального матеріалу, вміння оцінювати біологічні процеси, аналізувати 
їх та робити висновки. 

У посібнику поданий навчальний матеріал під рубрикою «Цікавинка», 
де ти познайомишся з відкриттями біологічної науки, статистичними 
даними, неймовірними фактами з історії біології. 

Успіх ів тобі  у  творчій роботі !
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3. Якої гіпотези походження людини ти притримуєшся? ____________________________  

4. Заповни схему, що ілюструє систематичне положення сучасної людини. 

 

РОЗДІЛ І. ЛЮДИНА Тема 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА 
СИСТЕМА 

1. Пригадай будову клітини організму людини та зроби цифрові позначення до мал.  1  
відповідно до підписів. 

1  -  кл іт инна мем брана;  

2  -  цитоплазма;  

3  -  яд ро;  

4  -  м ітохондр і ї ;  

5  -  апарат  Гольджі ;  

6  -  рибосоми,  

7  -  ендоплазмат ична с ітка  

5. Заповни порівняльну таблицю, вказуючи спільні та відмінні ознаки в будові та поведінці 
людини і тварин. 

Т а б л и ц я  2  

ВСТУП 

1. Що вивчає біологія людини? 

2. Заповни таблицю: 
Ознаки порівняння Тварини Людина 

Подібні риси 
1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

Мал. 3. Схема «Єдність та     
Мал. 4. Будова кісткової т  
 

Складові частини Чим представлена? Функції 

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у світі народжується людина. Середня тривалість життя 
людей різна. Наприклад, в Європі у XVI ст. вона була 17-20 р., на початку X X  ст. — 45-50 
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68 р, тоді як на Сході — 70-75 років. 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

         

Складові частини Чим представлена? Функції 

Т а б л и ц я  
 

 Мал. 1. Будова клітини організму людини 
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2. Узагальни та систематизуй знання про тканини організму людини, заповнивши 
таблицю: 

Т а б л и ц я  3  
 

Назва тканини Різновиди тканини та їх місце 
розташування в організмі людини 

Функції та властивості 

   
   
   
   

 
3. Розглянь мал.  2 .  Назви та підпиши органи тіла людини, вказавши назву системи 

органів, до якої цей орган належить. 
 

3 

 
 

Мал. 2. Органи організму людини: 
1 - _____________ ( ____________система); 2 - _________________ ( _____________ система) 
3 - _____________ ( ____________ система); 4 - _________________ ( _____________ система) 

Сміх знижує рівень напруги в організмі і підсилює імунну систему. 
Шестирічні діти сміються в середньому 300 разів в день, тоді як дорослі лише 15-100 
разів. Смійся частіше і ти будеш здоровим і життєрадісним. 

4. Функціональна система - це _________________________________________________  

5. Розглянь схему на мал.  3 ,  що ілюструє склад і цілісність організму людини, та впиши 

назви систем органів. 

6. Доведи, що організм людини є цілісною системою. ______________________________  

  

Мал. 3. Схема «Єдність та цілісність організму людини» Цікавинка 
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Узагальни вивчене з теми «Організм людини як 
біологічна система» Тематична самоперевірка знань 

I рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Науки, що вивчають організм людини: 
а) ботаніка; б) ембріологія; в) фізіологія; г) зоологія; д) анатомія. 

2. Хрящі та кістки в організмі людини побудовані переважно з тканини: а) 
епітеліальної; б) сполучної; в) кровоносної; г) м'язової. 

3. Якої гіпотези про походження людини ти притримуєшся? а) релігійної; б) 
від тварин (ведмедя тощо); 
в) Ч. Дарвіна; г) космічної. 

4. Древньою людиною є: 
а) австралопітек; б) архантроп; в) неандерталець; г) кроманьйонець. 

II рівень. Вибери правильну відповідь: 
 

1. Соціальними чинниками еволюції людини є: а) 
прямоходіння; б) членороздільна мова; 
в) двобічна симетрія тіла; г) трудова діяльність. 

2. Функціями нервової тканини є: 
а) захисна; б) кровотворна; в) провідна; г) механічна; д) регуляторна. 

3. Яка система органів наявна у людини, але відсутня у тварин? а) нервова; б) 
ендокринна; в) імунна; 
г) травна; д) дихальна; е) кровоносна. 

4. Організм людини має будову: 
а) клітинну; б) тканинну; в) молекулярну; г) системну. 

ІІІ рівень 
1. Які з перерахованих тканин наявні у людини? а) 

покривна; б) основна; в) нервова; 
г) епітеліальна; д) м'язова; е) фотосинтезуюча. 

2. Основними компонентами клітини організму людини є: а) клітинна 
оболонка; б) клітинна мембрана; 
в) ядро; г) цитоплазма; д) мітохондрії. 
3. Видами епітеліальної тканини є: 

а) кров; б) залозистий епітелій; в) кістки; г) хрящі; д) гладенька; е) 
війчаста; ж) плоска. 

4. Внутрішніми органами організму людини є: 
а) печінка; б) вухо; в) язик; г) серце; д) шлунок; е) нирки. 

І\\ рівень. Дай відповіді на запитання. 
1. Назви системи органів, які називають функціональними? ________________________  

2. Які системи виконують роль регуляторних? ____________________________________  

3. Спробуй пояснити, яким чином організм людини функціонує як єдине 
ціле, маючи системи органів, органи, тканини і клітини. ________________________________  

 
 

4*. Для допитливих. Заповни структурно-логічну схему знань. 
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Тема 2. ОПОРА ТА РУХ 
 
1. Заповни таблицю «Опорно-рухова система». І .Остеоцити  

2.  Остеон  

3.  Канал остеону  

4.  Міжкл іт инна речов ина  

 
4. Розглянь при великому збільшенні 

мікроскопа хрящову тканину і порівняй її з 
мал.  5 .  Клітини, що утворюють хрящову 
тканину, називаються 

 
 
 
 

МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КІСТКОВОЇ, 

ХРЯЩОВОЇ ТА М'ЯЗОВОЇ ТКАНИН* 
Лабораторна робота № 1 

Мета: ознайомитися з будовою клітин та кістковою, хрящовою та м'язовою тканинами за 
допомогою світлового мікроскопа, визначити та пояснити роль тканин у життєдіяльності 
людини. 

Прилади і матеріали: світловий мікроскоп, готові мікропрепарати тваринних тканин: 
кісткової, хрящової та м'язової — «хрящова тканина», «скелетні м'язи» або «гладенькі м'язи», 
таблиця мікроскопічної будови тканин. 

Хід роботи 
1. Пригадай будову світлового мікроскопа та підготуй його до роботи. 
2. Розглянь при великому збільшенні мікроскопа мікропрепарат кісткової 

тканини. Як називаються клітини кісткової тканини? _______________________ Якої вони 
форми?  _____________________  Як розташовані клітини в кістковій тканині? 

3. Зроби позначення до мал.  4  відповідно до підписів. 
 

1.  Хандроцити  

2.  Основна речов ина  

5. Розглянь під мікроскопом мікропрепарат 
гладенької та поперечносмугастої м'язових 

тканин. Порівняй їхню будову та заповни таблицю. 

Мал. 4. Будова кісткової тканини 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

Мал  3  Схема «Єдність та     

Складові частини Чим представлена? Функції 

Т а б л и ц я  
4  

2. Які тканини утворюють опорно-рухову систему в організмі людини? ________________  

Мал. 5. Хрящова тканина 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
5  
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6. Замалюй м'язову тканину, яку спостерігав(ла) під мікроскопом. 
Цікавинка 
Найдовша кістка людини — стегнова, її довжина складає ~ 27,5 % від росту 

самої людини. Найкоротша — стремінце, що знаходиться у вусі людини і працює як 
важіль, підвищуючи тиск звукових коливань. її довжина — 3-4 мм. 

М'яз в 1 см3 містить 200 м'язових волокон та 700 капілярів. Міміку забезпечують 18 
м'язів обличчя. Якби всі м'язи тіла людини напружились, то викликали б тиск близько 25 
т. 

Домашні завдання 
1. Заповни таблицю, узагальнюючи знання про будову скелету людини. 

Т а б л и ц я  6  

Висновок: 
Хрящова і кісткова тканини є різновидностями __________________________ тканини. 

Кісткова тканина утворена клітинами ______________________ (їх назва), які розміщені 
 ________________________________ одна до одної. Хрящова тканина покриває 
 _________________________________________ , її утворюють клітини _________________ . 
У м'язовій тканині клітини розміщені _______________________________ . Розрізняють 
 ____________ , _____________________________ , ________________________ м'язові 
тканини. Основна властивість м'язових тканин - здатність ___________________________ . 

Основні функції тканин: кісткової - _________________________________ , хрящової - 

 _____________________ , м'язової - ______________________________________________ . 
 

Відділи скелета Кістки відділу Тип кісток 
1. Череп: 
а) мозковий відділ 
б) лицьовий відділ 

  
  

2. Тулуб: 
а) хребет 
б) грудна клітка 

  
  

3. Плечовий пояс   
4. Верхні кінцівки   
5. Тазовий пояс   
6. Нижні кінцівки   

2. Знайди на мал.  7  «Скелет людини» рухомі, нерухомі та напіврухомі 

з'єднання кісток. Назви рухомо зєднані кістки ________________________________________  
 _____________ напіврухомо ___________________________ та нерухомо ________________  

3. Що таке плоскостопість? ___________________________________________________  
4. Що потрібно робити для профілактики плоскостопості? __________________________  

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 
■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

    

7. На мал.  6 .  підпиши типи тканин. 

Мал. 6. Тканини організму людини: 
1 - ____________________ ; 2 - ________________________ ; 
3 - _____________________ ; 4 - _______________________ ; 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОСТАВИ (ОСАНКИ) ТА 
ПРОФІЛАКТИКА ЇЇ ПОРУШЕНЬ Домашня 

практична робота 

Мета: навчитися визначати стан власної постави та виконувати вправи щодо 
профілактики порушень постави. 

Прилади і матеріали: підручник, таблиці, аркуш паперу формату A3, маркер. 

Хід роботи 
1. Основними типами порушення постави є: Сколіоз 
Поперековий лордоз Грудний 
кіфоз 
2. Стань рівно перед дзеркалом. Повернися до нього боком. Попроси свого товариша 

поставити маркером помітки на дзеркалі (як це показано на мал.  8 ,  1 )  навпроти вуха, 
середини плечового, тазостегнового, колінного суглобів і кісточки на стопі. З'єднай всі 
відмітки вертикально. Якщо отримав пряму лінію - у тебе правильна постава. Якщо замість 
прямої лінії - крива, то у тебе є порушення постави. 

3. Прикріпи до стіни аркуші паперу на рівні плечей, лопаток, талії і стегон. Стань 
обличчям до стіни. Попроси свого товариша поставити на аркушах паперу по 2 крапки 

крапки, що відповідають вершинам обох плечей, нижніх кутів лопаток, талії і крапку, де 
закінчується хребет. Відійди від стіни і за допомогою лінійки проведи прямі, що з'єднують 
помітки в ділянці плечей, лопаток, талії та кінця хребта (як це показано на мал.  8 .2) .  Ти 
отримав чотири горизонтальні лінії. Якщо ці лінії паралельні, тоді у тебе правильна 
постава. Якщо лінії не паралельні, твій хребет має порушення -сколіоз. 

4. Стань спиною до стіни так, щоб потилиця, 
лопатки і п'яти торкалися її. Умовно визнач глибину 
просвіту між поясницею і стіною. Якщо тобі вдалося 
просунути кулак -осанка порушена. Якщо просвіт між 
стіною і поясницею дорівнює 3-4 см - твоя постава 
правильна. 

5. Слідкуй за своєю поставою. Якщо ти стоїш, то: 
а) тримай голову прямо, підборіддя паралельно до полу. Не нахиляй без 

потреби голову вперед, назад або в сторони. 
б) розправ плечі і не опускай їх. 
в) коліна і спину тримай прямо. 
г) на вдиху втягни живіт, таз не вип'ячуй. 
6. Для правильної осанки необхідно систематично виконувати гімнастичні вправи. 
Вправа 1 .  Стань рівно біля стіни і притулися до неї всім тілом - потилицею, плечима, 

сідницями. У такому положенні спробуй присісти і побудь 1-2 хв. Таку вправу необхідно 
виконувати 3 рази на день. 

Вправа 2 .  Виконай одночасно мах лівою ногою і правою рукою - 7 разів, після цього 
повтори вправу, але правою ногою і лівою рукою, також 7 разів. 

Вправа 3 .  Склади долоні у замок. Випрямлені руки опусти перед собою. У такому 
положенні по черзі піднімай і згинай руки у ліктях, не піднімаючи плечі. Таку вправу виконуй 
до 10 разів вранці, вдень і ввечері. 

7. Перевір стопу на плоскостопість. 
Стань босоніж у розчин барвника або порошку крейди, а потім — на папір (темного 

кольору) так, щоб отримати чіткий відбиток стопи. Обведи його олівцем. На відбитку стопи 
виміряй її найширшу (А) та найвужчу (Б) частини у сантиметрах, розділи значення А на 
значения Б і помнож на 100 %. 

Якщо одержане число не перевищує 33 %, то результат відповідає нормі -плоскостопості 
немає. 

 

Мал. 8. 

Мал. 7. Скелет людини 
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Висновок: 
Під час домашніх експериментів досліджено, що __________________________________  

3. Порівняй динамічну і статичну роботу, розглянувши таблицю  7.  

 
 
 

ВТОМА ПРИ СТАТИЧНОМУ І ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ. ВПЛИВ РИТМУ І 
НАВАНТАЖЕННЯ НА РОЗВИТОК ВТОМИ* Лабораторна робота № 2 

Мета роботи: ознайомитися з особливостями втоми при статичному і динамічному 
навантаженні; визначити вплив ритму і навантаження на розвиток втоми у людини. 

Прилади і матеріали: гантелі з масою 1, 3, 5 кг, годинник. 

Хід роботи 
1. Візьми вантаж (гантель) масою 1 кг (за можливості) і тримай його витягнутою рукою 

на рівні плеча. Спостерігай за годинником. Запам'ятай час, коли рука почне опускатися, 
тремтіти і зовсім опуститься. Це настала втома. Після відпочинку (3-5 хв) візьми той самий 
вантаж у цю ж руку, піднімай його на той самий рівень і не опускай. Запам'ятай час настання 
втоми в цьому випадку. 

Що таке втома? ______________________________________________________________  
Поясни, які ознаки динамічної втоми? ___________________________________________  

2. Розглянь мал.  9 ,  запиши і запам'ятай м'язи, що виконують статичну робо- 
ту під час утримування вантажу.  __________________________________________________  

4. Візьми в руку гантель. Послідовно згинай руку з гантелями різної маси (1, 3, 5 кг) з 
однаковою швидкістю. У кожному випадку полічи кількість рухів, познач час настання втоми 

(в секундах) і обчисли виконану роботу (в Дж). Отримані результати занеси в таблицю 8:  
Т а б л и ц я  8  

 

Навантаження (кг) Шлях руки (м) Кількість 
рухів 

Початок 
втоми (с) 

1 0,5   
3 0,5   
5 0,5   

 
5. Візьми гантель будь-якої ваги. Згинай руку з гантеллю однієї маси у різному темпі: 

спокійному, середньому і швидкому. Кількість рухів, час настання втоми і виконану роботу 
запиши у таблицю 9. 

Т а б л и ц я  9  

 

Ритм Шлях руки 
( м )  

Кількість рухів Початок втоми 
( с )  

Спокійний 0,5   
Середній 0,5   
Швидкий 0,5   

6. Підніми і опусти вантаж правою рукою декілька разів до настання 
втоми (зафіксуй час). Відпочинь 1 хв. Виконай те саме знову (зафіксуй час). 
Через 10 хв повтори дослід в іншому порядку. Спочатку виконай роботу 
правою рукою, а при настанні втоми одразу перейди до роботи лівою рукою 
(фіксуй час). Працюй правою рукою до настання втоми. Запам'ятай час 
настання втоми. Порівняй результат першої і другої серій дослідів. ______________________  

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

Мал. 3. Схема «Єдність та     
Мал. 4. Будова кісткової т  
 

Складові частини Чим представлена? Функції 

Т а б л и ц я  
7  

Мал. 9. Робота м'язів 



20 11 

Коли швидше відновиться робочий стан правої руки: під час відпочинку 
чи під час роботи лівою рукою?____________________________________________________  

Яке значення для м'язової системи має активний відпочинок? _______________________  

7. На основі проведених дослідів зроби висновок про значення величини навантаження і 
ритму роботи для підвищення продуктивності праці. 

Висновок: 
 
 

Домашній експеримент 
1. Проведи дослід. В одну руку візьми маленький гумовий м'ячик, іншу 

опусти вільно вниз. Стискай протягом 1 хв. м'ячик кистю руки. Після 
закінчення порівняй колір кисті обох рук. Чому долоня руки, яка працювала, 
почервоніла? ___________________________________________________________________  

Після проведеного дослідження поясни, чому тільки треновані м'язи роз- 
виваються. _____________________________________________________________________  

БУДОВА СУГЛОБІВ, ДОПОМОГА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОЇ 
СИСТЕМИ 

Практична робота № 1 

Мета: ознайомитися з будовою суглобів, набути навичок надання допомоги при 
ушкодженнях опорно-рухової системи. 

Прилади і матеріали: муляжі суглобів, рентгенограми вивихів, переломів, скелет 
людини, лінійка, шина, бинт, джгут, медичні пов'язки, фіксуюча пов'язка, пузир з льодом, 
дощечка або смужка цупкого картону, рушник, носова хустка. 

Хід роботи 
1. Розглянь будову суглоба на муляжі. Знайди на суглобі суглобову заглибину, суглобову 

головку та хрящове покриття на заглибині та головці. 
Познач на мал.  10  складові суглоба: 
1.  Суглобова сумка  
2.  Суглобова заг либина  
3.  Суглобова г оловка  
4.  Хрящов е покриття  

2. Порівняй будову суглоба, що зображений на 
мал.11,  з муляжем. 
Розглянь скелет людини на м ал.  7  і знайди на ньому 
суглоби. Знайди у 
підручнику чи запитай у вчителя, яка назва цих суглобів і 
запиши їх: _________________________________________________   

3. Внаслідок різкого руху або удару можна ушкодити 
зв'язки, які з'єднують кістки в суглобі. Навколо суглоба утворюється набряк, виникає 
сильний біль. Таке ушкодження називається розтягненням зв'язок. Першою допомогою при 
розтягненні зв'язок є прикладання до набряку пузиря з льодом або змоченого холодною 
водою рушника. Поясни важливість цих дій. 

4. Змоделюй у парі з товаришем першу допомогу при вивиху - зміщенні 
кісток. Забезпеч повний спокій ушкодженому суглобу. Руку підвісь на 
косинці чи бинті, а якщо ушкоджена нога - наклади шину, використовуючи 
для цього дощечку або смужку картону тощо. Що необхідно зробити, щоб 
зменшити біль у суглобі? _________________________________________________________  

Мал. 10. Будова суглоба 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

2. Доповни таблицю про основні групи м'язів. 
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Поясни, які зміни в кістках відбуваються при вивиху. __________________________________  

Які його наслідки? ______________________________________________________________  
Чи є необхідність відправляти постраждалого до лікарні? ______________________________  

5. Змоделюй надання першої допомоги при переломах кісток. Спочатку потерпілого 
поклади на горизонтальну поверхню, забезпечуючи нерухомість ушкодженої частини тіла 
(частіше ними є кінцівки). Потім звільни пошкоджену кінцівку від одягу та візуально визнач 
характер перелому. Оброби шкіру навколо перелому настоянкою йоду. Наклади шину не 
лише на уражену, а й на сусідні ділянки тіла, як це показано на мал.  11.  Щоб шина не 
тисла на перелом, під неї підкладають м'яку підстилку. Шину щільно прикріпи до кінцівки 
широким бинтом (рушником, хусткою). 

Висновок: 

Суглоб - це  _____________________________________________________ . У суглобі 
опуклість однієї кістки, що називається________________________________ , входить у 
 ______________ другої. Поверхні суглобових кісток вкриті ____________________________ , 
що забезпечує _________________________________________________________________ . 
Зовні суглоб оточений __________________________ . До суглоба прикріплені ____________  
 ______________ . У суглобовій сумці є рідина, яка ___________________________________ . 
Ушкодженнями опорно-рухової системи є __________________________________________  

 

Цікавинка 
В організмі людини 230 суглобів. Найм'щніше скріплений тазостегновий 

суглоб і витримує навантаження в 350 кг. Найрухоміший суглоб людини — плечовий. 

 

6. При переломах яких кісток шину накладати заборонено? ________________________  

7. Яку допомогу слід надати при ушкодженнях черепа? 
а) ______________________________________________________________________ ; 
б) ______________________________________________________________________ ; 
в) ______________________________________________________________________ ; 
г) _______________________________________________________________________ . 
8. Заповни таблицю «Ушкодження опорно-рухової системи». 

Мал. 11. Накладення шини на ушкоджену кінцівку 
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Узагальни вивчене з теми «Опора і рух» Тематична 
самоперевірка знань 

І рівень. Вибери правильну відповідь. 
1. Опорно-рухова система людини складається з: 

а) кісток; б) сухожиль; в) м'язів; г) нервів; в) кровоносних судин. 
2. Кісткова та хрящова тканини є різновидами: 

а) епітеліальної; б) сполучної; в) м'язової; г) нервової тканин. 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

Мал. 3. Схема «Єдність та     
Мал. 4. Будова кісткової т  
 

Складові частини Чим представлена? Функції 

 Пасивна   

Т а б л и ц я  
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3. Суглоб - це з'єднання кісток: 
а) рухоме; б) напіврухоме; в) нерухоме. 

4. Скелет людини забезпечує: 
а) опір; б) рух; в) захист; г) кровотворення. 

II рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Кістка людини складається з: 
а) окістя; б) головного мозку; в) кісткового мозку; г) крові; д) 
кісткової тканини; е) хряща. 

2. Скелет тулуба людини складається з: а) 
хребта; б) грудної клітки; в) крижів; г) ребер; 
д) кінцівок; е) черепа. 

3. Людина має ребер: 

а) 10 пар; б) 11 пар; д) 12 пар; е) 9 пар. 
4. Вадами постави є: 

а) кіфоз; б) сколіоз; в) плоскостопість; 
г) лордоз; д) наркоз; е) гіпердинамія. 

III рівень 
 

1. Які з перерахованих функцій виконує опорно-рухова система? а) захисна; б) 
кровотвірна; в) виведення; г) очищення; 
д) рухова; е) опору; є) важільна. 

2. Яка робота м'язів менш втомлива? 
а) динамічна; б) статична; в) мимовільна. 

3. Статичну роботу виконують м'язи, коли людина: а) біжить; б) 
стоїть; в) пливе; г) сидить; д) лежить. 

4. Вивих - це: 
а) зміщення суглоба; б) ушкодження м'яких тканин; в) 
порушення цілісності кістки; г) кровотеча. 

 
!V рівень. Дай відповіді на запитання: 
1. Які системи регулюють діяльність органів, що забезпечують опір і рух? 

2. Чим м'язи прикріплюються до кісток? _________________________________________  
3. Доведи, що з віком людини кістки втрачають свої властивості _____________________  
 
 
 
4*. Змоделюй структурно-логічну схему взаємозв'язку понять, вивчених у темі. 

 
 
 

Тема 3. КРОВ І ЛІМФА ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ 
ЛЮДИНИ 

 
1. Чому людина може померти через значну втрату крові? __________________________  
 
 
2. Заповнюй схему по мірі вивчення теми «Кров і лімфа»: 



15 27 

4 

3. Поясни вислів К. Бернара: «Сталість внутрішнього середовища є умо- 
вою вільного життя». ____________________________________________________________  

4.  Пом іркуй:  У дорослої людини 5-6 літрів крові, що становить 7-8 % ваги 
її тіла. У дітей крові відносно більше, ніж у дорослих, і становить 15 % ваги. 
Скільки літрів крові у дітей? __________________________ . 

Розв 'язання:  

Хід роботи 
1. Підготуй мікроскоп до роботи. 
2. Розглянь мікропрепарат крові людини під мікроскопом. Порівняй його 

з мал.  13  у зошиті. Зверни увагу на клітини крові та міжклітинну рідину. Яку 
функцію виконує кров у організмі людини? __________________________________________  
 

1  -  ерит роцит и ;  

2  -  лейкоцити ;  

3  -  тромбоцити ;  

4  -  плазма кров і ;  

О 9 ©О ^ЛЩ^ 
 
Мал. 13. Мазок крові під 

мікроскопом 

3. Розглянь на мал.  13  еритроцити. Знайди їх на мікропрепараті. Якого 
вони кольору? ______________________________________________ Якої вони форми? 
 ____________________ Чи мають вони ядро? __________________________ Які функції в 
організмі людини виконують еритроцити? ___________________________________________  
Поміркуй, чому під мікроскопом еритроцити крові ледь просвічуються? _________________  

4. Розглянь на мал.13 лейкоцити. Знайди їх на мікропрепараті під 
мікроскопом. Якого вони кольору? ____________________________  Якої вони форми? 
 _____________________ Яку функцію виконують лейкоцити? _________________________  

5. Замалюй у зошиті еритроцити та лейкоцити та підпиши їх будову. 

 
 
 
 
МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КРОВІ ЛЮДИНИ 

Лабораторна робота № 3 

Мета: ознайомитися з мікроскопічною будовою крові людини, клітинами крові, їхніми 
різновидами та функціями. 

Прилади і матеріали: готові мікропрепарати крові людини, мікроскоп, таблиці, що 
ілюструють клітини крові. 

Мал. 12. Схема «Внутрішнє середовище організму людини» 
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6. Розглянь плазму крові. Якого вона кольору? 
Що собою представляє плазма крові? ______________________________________________  

7. Розглянь на мал.  13тромбоцити. Спробуй знайти їх під мікроскопом на 
мікропрепараті. Чим вони відрізняються від еритроцитів та лейкоцитів? 

Яку функцію виконують тромбоцити? 

Розв'яжи біологічні задачі 
1. В 1 мм3 крові міститься близько 5 млн. еритроцитів. Скільки еритро- 

цитів міститься в 10 см3 крові? 
Розв 'язання:  

 
8. Розглянь на мікропрепаратах мазка крові людини і жаби еритроцити. 

Порівняй їх. Чому в крові жаби еритроцитів значно більше? ____________________________  

*Поясни, чому еволюція еритроцитів людини відбувалася в напрямі зменшення розмірів і 
втрати ядра. 

 

2. Загальна кількість гемоглобіну в крові людини становить 600-700 г. 

Підрахуй, яка максимальна кількість кисню в крові, якщо 1 зв'язує 1,34 см3 кисню? 
Розв 'язання:  

 
Висновок: 
Кров - це рідка ___________________________ тканина, до складу якої входять 

клітини - _____________________________________________________________________ - 
і міжклітинна речовина, яку називають ___________________________________ . Функція 
еритроцитів: __________________________ . Найбільшими за розмірами клітинами 
крові є  _______________________________________________________________________ . 
їхня функція - _______________________________________________ . Найбільше в полі 
зору мікропрепарату 

Запитання з категорії цікавого 
1) У людей, які живуть у високогірних районах, кількість еритроцитів на 30 % більша, ніж 

у жителів морського узбережжя. Поміркуй і поясни, чому. 

2) Щоразу, як ми хворіємо і звертаємося до лікаря, він призначає нам здати кров на 
аналіз. Чому саме показники крові в першу чергу цікавлять лікаря при визначенні 
захворювання? 
 

3) Всім відомі щеплення, які роблять з моменту народження людини. 
Поясни, яка різниця між вакциною та лікувальною сироваткою? ________________________  

4) Карбон(ІІ) оксид (чадний газ), який утворюється при неповному згоранні 
палива (газу, вугілля, дров), вступає з гемоглобіном крові у стійку хімічну 
сполуку. Подумай і поясни, чому внаслідок тривалого вдихання цього газу в 
людини настає смерть? __________________________________________________________  

3. Визнач кількість крові у своєму організмі, якщо відомо, що вона складає 7% від маси 
тіла. 

Розв 'язання:  
 
 

4. Підготуй реферативне повідомлення на тему «Вплив екологічних 
чинників на склад крові» або «Лікарські рослини, що регулюють склад крові, 
стимулюють кровотворну функцію». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Які хвороби крові тобі відомі? _______________________________________________  

г гемоглобіну 
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1. Заповни схему: 

ІМУНІТЕТ ЛЮДИНИ 7. Запропонуй профілактичні заходи запобігання інфекційним хворобам: 

1)   
2)   
3)   
4)   
5)   

І^Х^ Цікавинка 

На морозі у людини червоніє ніс, вуха, щоки. Коли зазначеним ділянкам тіла 
загрожує обмороження, кровоносні судини розширюються, до прохолодних зон лине 
потік теплої крові, рятуючи їх. 

2. Подумай і поясни, чому одні люди хворіють по кілька разів на рік, а інші 
не хворіють узагалі або хворіють рідко? ____________________________________________  

3. Дай визначення понять: 
Щеплення - _________________________________________________________________  

Алергія 

Алергени 

4. Чому на такі хвороби, як вірусний гепатит, вітряна віспа, туберкульоз 
можуть хворіти лише один раз у житті, а на грип - по кілька разів? ______________________  

5. Назви види лікарських рослин, які є імуностимуляторами. ________________________  
 
Поясни їх дію на організм людини. ______________________________________________  

 
 
 
 

Узагальни вивчене з теми «Кров і лімфа» Тематична 
самоперевірка знань 

 
 
6. Підготуй реферативне повідомлення про ВІЛ-інфекцію. 

І рівень. Вибери правильну відповідь. 
1. Кров - це тканина: 

а) сполучна; б) нервова; в) покривна; г) м'язова. 
2. Імунітет забезпечують такі клітини крові: 

а) еритроцити; б) лейкоцити; в) тромбоцити. 
3. Плазма крові - це: 

а) міжклітинна речовина крові; б) червоні кров'яні тільця; в) лімфа. 
4. Які клітини крові забарвлюють її у червоний колір? а) лейкоцити; 

б) еритроцити; в) тромбоцити. 

Мал. 14. Схема «Види імунітету» 
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II рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Клітинами крові є: 
а) тромбоцити; б) аглютиногени; в) еритроцити; г) 
лейкоцити; д) плазма. 

2. Зсідання крові забезпечують: 
а) еритроцити; б) лейкоцити; в) тромбоцити; г) імунітет. 

3. Еритроцити - це: 
а) червоні кров'яні тільця; б) безбарвні клітини крові; д) жовті клітини крові. 

4. Групова належність крові залежить від: 
а) аглютиногенів; б) плазми крові; в) резус-фактора; г) аглютинінів. 

III рівень 
 

1. Які з перерахованих функцій виконує лімфа? 
а) захисна; б) кровотворна; в) виведення; г) очищення; д) рухова. 

2. Яку назву має хвороба незсідання крові? 
а) інфаркт; б) гемофілія; в) гіпотонія; г) гіпертонія. 

3. Коли у людини недостатня кількість еритроцитів у крові, то говорять, що у неї: а) 
недокрів'я; б) авітаміноз; в) кіфоз. 

4. Лімфа - це тканина: 
а) сполучна; б) нервова; в) покривна; г) м'язова. 

!V рівень. Дай відповіді на питання: 
1. Які системи органів регулюють склад крові в організмі людини? ___________________  

2. Де утворюються клітини крові? ______________________________________________  
3. Яку функцію в організмі людини виконують еритроцити? _________________________  

 _______________________ , лейкоцити - 
 _______________________ , тромбоцити 

Тема 4. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ 
1. Розв'яжи біологічну задачу. 
Серце здатне скорочуватися 70 разів за хвилину. За 1 скорочення лівий шлуночок 

виштовхує близько 80 см3 крові. Скільки см3 крові виштовхне лівий шлуночок за 5 хв? 
Розв 'язання:  

 
 

2. Заповни схему, що ілюструє органи кровообігу. Судини: 

 
 
 

ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ І 
АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ Практична робота № 2 

Мета: набути навичок вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. 
Прилади і матеріали: тонометр, електронний прилад вимірювання тиску, 

фонендоскоп, секундомір або годинник із секундною стрілкою. 

Хід роботи 
1. Знайди пульс у себе на зап'ястку (як це показано 

на мал.  15 ) ,  прикладаючи три пальці. Пульс - це 
ритмічні коливання діаметра стінок аорти, що 
поширюються у вигляді хвилі по всіх артеріях зі 
швидкістю 10 м/с. Підраховуючи пульс, можна визна-
чити кількість серцевих скорочень за 1 хв. Потренуйся 
швидко його знаходити. 

4*. Змоделюй у зошиті структурно-логічну схему вивчених у темі понять. 

Мал. 15. Вимірювання пульсу 
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2. Знайди пульс на зап'ястку свого товариша по 
парті. Підрахуй його серцеві скорочення упродовж 1 
хвилини (60 секунд) за допомогою секундоміра. 
Отже, частота серцевих скорочень за одну 
хвилину у тебе - ____________________________  
 ____________________ , а в твого товариша - 

Що показує пульс? 
3. Виміряй артеріальний тиск у свого 

сусіда по парті (як це показано на 
мал.  16) .  Для цього посади його на 
стілець так, щоб він зміг одну руку вільно 
покласти на стіл. Візьми фонендоскоп (1) 

і тонометр (2). Манжеткою тонометра обмотай у сусіда 
ділянку руки вище 

ліктя, а фонендоскоп приклади на згин руки у ліктьову ямку. Закрути гвинт 
тонометра. Гумовою грушею накачай повітря у манжетці і, повільно 
відпускаючи гвинт, спостерігай за рухом стрілки тонометра. Зафіксуй 
перший сильний удар і останній, які ти відчуєш через фонендоскоп. Таким 
чином, артеріальний тиск у твого товариша - ____________________________ , а у тебе - 

Хід роботи 
1. Полічи кількість ударів серця за 1 хвилину (пульс) сидячи, а потім 

стоячи. Чи змінилася частота серцевих скорочень? _________________________________  
Поясни, чому.  _______________________________________________________________  

2. Виконай присідання 10 разів або 10 стрибків. Порахуй серцеві скорочення (пульс) 
після навантаження. Відпочинь 1 хвилину, порахуй пульс знову, а потім через 5 хвилин після 
навантаження. Дані запиши у таблицю: 

Т а б л и ц я  1 1  
 

Стан організму Частота серцевих скорочень Підрахунки результатів 
1. Спокій 
2. Після 10 присідань 
3. Через 1 хв після 

навантаження 
4. Через 3 хв після 

навантаження 
5. Через 5 хв після 

навантаження 

А = Б = 
Б - А  • 100 % = д % А 
д = % 
Після навантаження пульс 
збільшився на 
д = % 

4. Нормальний артеріальний тиск у людини складає 120/80. Якщо тиск не відповідає цій 
цифрі, визнач, до якої групи ви відноситеся: гіпотоніків чи гіпертоніків. Якщо тиск менший за 
цифру 120/80, то людина - гіпотонік, а якщо більший за 120/80, то людина - гіпертонік. 

Висновок: 
Частоту серцевих скорочень визначають, підраховуючи ___________________________ . 

Пульс знаходять _______________________ . Після навантаження частота серцевих 
скорочень _______________________ на _________________ %. Артеріальний тиск у 
людини вимірюють за допомогою ___________________________і _____________________ . 
У мене артеріальний тиск ________________ , а у мого товариша ____________________ . 

 
 

РЕАКЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА 
ДОЗОВАНЕ НАВАНТАЖЕННЯ Практична робота № 3 

Мета: ознайомитися із реакцією серцево-судинної системи на навантаження. 
Прилади і матеріали: тонометр, фонендоскоп, секундомір або годинник із секундною 

стрілкою. 
4. Зроби висновок про реакцію серцево-судинної системи на дозоване навантаження. 

Висновок:  ________________________________________________________________  
 
 

 
Поміркуй і поясни 
1. При відчутті страху людина блідне, а при відчутті гніву — червоніє. Що зумовлює такий 

стан людини? 

Мал. 16. Вимірювання 
артеріального тиску 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  

3. Виміряй артеріальний тиск у свого товариша у стані спокою. Нехай товариш виконає 
будь-яке навантаження (підніме гантелі кілька разів, пострибає, поприсідає). Виміряй йому 
відразу ж артеріальний тиск. Зроби це після 1 хв та 5-ти хвилинної перерви. Дані занеси у 
таблицю: 

Т а б л и ц я  1 2  
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2. Чому, коли людина боїться, її серце частіше скорочується? _______________________  Поясни різницю. _____________________________________________________________  

 
3. Поясни, чому збої у роботі залоз внутрішньої секреції впливають на 

роботу серця. __________________________________________________________________  

5. Подивися у дзеркалі на колір своїх вушних раковин. Потри одну з них 
рукою. Що спостерігаєш? _________________________________________________________  

 
Поясни побачене 

 
ВИВЧЕННЯ КРОВООБІГУ. 

ЗМІНИ В ТКАНИНАХ ПРИ ПОРУШЕННІ КРОВООБІГУ Практична 
робота № 4 

Мета: ознайомитися з рухом крові по судинах, пояснити зміни в тканинах при порушенні 
кровообігу. 

Прилади і матеріали: таблиці, що ілюструють кровообіг у людини, види кровоносних 
судин, білий папір або біла скатерть, дзеркало. 

Хід роботи: 
1. Розглянь мал.  17.  Ознайомся з 

малим та великим колами кровообігу. 
Звідки бере початок велике коло крово- 
обігу?  
 
Звідки - мале коло кровообігу? ________________  

2. Знайди на мал.17 різні види судин: аорту, 

артерії, вени, капіляри. 
3. Розфарбуй фломастером на мал.  17  

кровоносну систему. Серце, аорту, артерії і 
легеневі вени, по яких рухається артеріальна кров, 
зафарбуй червоним; вени і легеневі артерії, по 
яких рухається венозна кров - синім. 

4. Підніми одну руку вгору, а другу опусти вниз. 
Тримай так якнайдовше. Чи є відчуття того, що 
рука, піднята вгору, 

стає холодною? ___________________ Швидко 
поклади обидві руки на стіл, застелений білим 
папером або скатертю, і порівняй колір їх шкіри. 
Червоніша шкіра у тієї 

Мал. 17. Кровоносна РУКИ> 
яка бУла > а 

система людини таа що була ____________________________ - бліда. 

6. Спробуй нахилитися і дістати кінчиками пальців своє взуття. Не спіши підніматися. Чи 
відчуваєш прилив крові до голови? Поясни свої відчуття. 

7. Поглянь на своє обличчя. Чи змінився колір обличчя? ___________________________  
Чи змінюється кровообіг при різних положеннях тіла людини? __________________________  

8. Зроби висновок про кровопостачання органів при різних навантаженнях та зміни в 
тканинах при порушенні кровообігу (як у руці, піднятій вгору; голові, опущеній донизу). 

 
Висновок: ________________________________________________________________  

 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 
■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  

9. Заповни таблицю 13 «Перша допомога при кровотечах». 
Т а б л и ц я  
1 3  

Цікавинка 
Серце скорочується близько 100 тис. разів на добу. За 60 років звичайного 

ненапруженого життя серце людини здійснює більше 2 млрд. скорочень. Таку ж роботу 
виконує вантажівка, яка піднімає над рівнем моря до висоти 5 500 м вантаж вагою 65 т. 
Повний кругообіг крові по колах кровообігу здійснюється за 21-22 с. 
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ІІІ рівень 
1. Велике коло кровообігу починається від: 

а) правого передсердя; б) лівого передсердя; в) правого 
шлуночка; г) лівого шлуночка. 

2. Мале коло кровообігу розпочинається від: 
а) правого передсердя; б) лівого передсердя; в) правого 
шлуночка; г) лівого шлуночка. 

3. По легеневій вені рухається кров: 
а) венозна; б) артеріальна; в) змішана. 

4. По печінковій вені рухається кров: 
а) венозна; б) артеріальна; в) змішана. 

!V рівень. Дай відповіді на запитання. 
1. Які системи органів регулюють кровообіг людини? 

2. Що таке артеріальний тиск? _______________________________________ . Як його 
вимірюють?  ___________________________________________________________________  

3. Яку будову має серце? _____________________________________________________  
 
 

Узагальни вивчене з теми «Кровообіг і 
лімфообіг» Тематична самоперевірка 

знань 

I рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Органами кровообігу є: 
а) нирки; б) серце; в) судини; г) нерви. 

2. Серце скорочується: 
а) ритмічно мимовільно; б) ритмічно немимовільно; в) статично. 

3. Кровоносна система у людини: а) 
незамкнена; б) замкнена. 

4. Найбільшою судиною у людини є: 
а) аорта; б) артерія; в) вена; г) капіляр. 

II рівень. Вибери правильну відповідь. 1. У лівому 
шлуночку серця кров: 

а) артеріальна; б) венозна; в) змішана. Хворобами серцево-судинної 
системи є: а) інфаркт; б) гіпертонія; в) цукровий діабет; г) грип. По 
венах рухається: 
а) артеріальна кров; б) венозна кров; в) і артеріальна, і венозна кров. 
Серце має: 
а) 2 передсердя і 2 
в) 2 передсердя і 1 

шлуночки; 
шлуночок; 

передсердя 
передсердя 

і 2 
і 1 

шлуночки; 
шлуночок. 

б) 1 
г) 1 

4*. Заповни структурно-логічну схему взаємозв'язку вивчених у темі понять. 
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4 

5 

Мал. 18. Органи дихання людини 2. Заповни 

таблицю. 

Тема 5. ДИХАННЯ 
 
1. Підпиши на мал.18 складові дихальної системи людини. 

1.  2 .  3 .  4 .  

5 .  6 .  

4. Розглянь подану нижче 
таблицю та порівняй склад 

вдихуваного та 
видихуваного повітря. Яке 
повітря містить більше кисню? ____________________________________________________  

 

Яке більше вуглекислого газу?  ___________________________________________________  
 

Порівняння складу вдихуваного, альвеолярного та 
видихуваного повітря (в об'ємних відсотках) 

Газ У вдихуваному повітрі В альвеолярному 
повітрі 

У видихуваному 
повітрі 

Кисень 20,95 13,8 16,4 
Вуглекислий газ 0,04 5,5 4,0 
Азот 79,01 80,7 79,6 

Мал. 19. Схема «Газообмін у легенях і тканинах» 
Ознаки порівняння Тварини Людина 

Подібні риси 
1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
1 4  

3. Заповни схему «Газообмін»: 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  

Оцінювання функціонального стану дихальної системи 
Проба Серкіна із затримкою дихання включає три фази і виконується сидячи. • За командою 

вчителя одночасно з увімкненням секундоміра затримай дихання на спокійному вдиху (І 
фаза). Час затримки дихання запиши у табл.  15.  

Т а б л и ц я  1 5  
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• Присядь 20 разів упродовж 40 с, і визнач одразу час затримки дихання (II фаза) і 
запиши його в табл.  15.  

Відпочинь 1 хв і знову визнач час затримки дихання на вдиху (III фаза). Дані внеси до 
табл.15.  

На основі цих результатів та даних табл.  16  оціни функціональний стан своєї дихальної 
системи, записуючи в графі «Оцінка» табл.  15.  

Т а б л и ц я  1 6  
 

Фаза, с Оцінка 
І II III 

60 і більше 30 і більше 60 і більше Відмінно 
40-55 15-25 35-55 Добре 
20-35 12 і менше 24 і менше Погано 

У висновку охарактеризуй функціональний стан своєї дихальної 
системи. _______________________________________________________________________  

 

Цікаві запитання: 
Чому після тривалого крику голос людини робиться хриплим або взагалі 

зникає?________________________________________________________________________  

Відомо, що легені не мають м'язової тканини, і тому самостійно скорочуватися вони не 
можуть. Що забезпечує ритмічність дихання? 
 
 

^Х^^ Цікавинка 
У стані спокою людина здійснює близько 16 дихальних рухів за 1 хв., за добу — 

23 тис. При цьому через легені проходить близько 7 тис. літрів повітря. Під час сну за 1 
год. людина поглинає 15-20 л кисню. 

Війчастий епітелій дихальних шляхів людини видаляє з них назовні 20-30 г пилу за добу. 
Людина з відмінною фізичною підготовкою здатна вдихнути 5-7 л повітря. 

 
 
 
 
 
 
 

Узагальни вивчене з теми «Дихання» Тематична 
самоперевірка знань 

I рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Основним органом дихання у людини є: а) 
нирки; б) серце; в) легені; г) зябра. 

2. Дихальні шляхи покриті: 
а) війчастим епітелієм; б) сполучною тканиною; в) гладенькими м'язами. 

3. Хворобами органів дихання є: 
а) синусит; б) апендицит; в) запалення легень; г) трахеїт; д) гастрит. 

4. Вдихуване повітря зігрівається у: 
а) легенях; б) трахеях; в) бронхах; г) носовій порожнині. 

II рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Яка середня життєва ємність легень: 
а) 5000 см3; б) 3500 см3; в) 1200 см3. 

2. Зовні легені вкриті: 
а) пухирцем; б) плеврою; в) хрящем; г) сполучною тканиною. 

3. Дихальними рухами є: 
а) вдих; б) вдих і видих; в) видих. 

4. Максимальний об'єм повітря, який людина може видихнути після глибокого вдиху, 
називають: 
а) вдихом; б) життєвою ємністю легень; в) видихом. 

III рівень 
1. Що змінюється рефлекторно залежно від стану організму людини? а) дихальні рухи; 

б) частота дихання; 
в) глибина дихання; г) життєва ємність легень. 

2. Штучне дихання роблять: 
а) утопленикові; б) людині з втратою свідомості; 
в) п'яному; г) людині, враженій електричним струмом. 

3. Легені складаються з: 
а) бронхів; б) легеневих пухирців; в) повітря. 

4. Що впливає на органи дихання? 
а) куріння; б) наркотики; в) режим харчування; г) особиста гігієна. 

!V рівень. Дай відповідь на запитання: 1. Які системи органів 
регулюють дихання людини? 
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2. Як відбувається газообмін у легенях? _________________________________________  2. Заповни структурно-логічну схему, зазначаючи назви продуктів, у яких наявні певні 
вітаміни. 

3. Які функції органів дихання?_________________________________________________  

4. Побудуй структурно-логічну схему взаємозв'язку вивчених у темі понять. 

3. Поясни, що таке: 
В іт ам іни  

Ав ітам іноз  

Г іперв ітам іноз  

 

Тема 6.ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ 

1. Розглянь схему «Властивості ферментів» та заповни її: 

іС-ІІ̂  Цікавинка 
Склянка абрикосового соку повністю задовольняє добову потребу у вітаміні 

А, а 100 г соку чорної смородини — у вітаміні С .  

 
ДІЯ ФЕРМЕНТІВ СЛИНИ НА КРОХМАЛЬ 

Лабораторна робота № 4 
 
Мета: ознайомитися з процесом травлення у ротовій порожнині. 
Прилади і матеріали: термометр, скляна трубочка або піпетка, рідкий крохмальний 

клейстер, пластир, дистильована вода, розчин йоду, пробірки, фільтровий папір або ватні 
диски, миска з льодом. 

Хід роботи 
1. Набери у рот дистильованої води або прокип'яченої води кімнатної температури. 

Заповни пробірку розчином слини за допомогою чистої (заздалегідь прокип'яченої у воді) 
скляної трубочки. Наклей на цю пробірку пластир з надписом «Розчин слини». 

2. Набери у чисту пробірку дистильованої води і підпиши її «Вода». 

 

Мал. 20. Схема «Властивості ферментів» 
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3. Добав у кожну пробірку по 3 мл крохмального клейстеру за допомогою піпетки. Те, що 
спостерігаєш, запиши у таблицю. 

Т а б л и ц я  1 7  
 

Пробірка з розчином слини Пробірка з дистильованою водою 
Спостерігаю: Спостерігаю: 

4. Вміст пробірки з розчином слини розділи на дві пробірки. Одну з них підігрій на водяній 

бані при температурі 38° С, а іншу опусти на 5 хв у миску з льодом або холодною водою. 
Додай до кожної з трьох пробірок (одна - з водою, друга - підігріта зі слиною, третя - 

охолоджена зі слиною) по 1-2 краплі розчину йоду. Що 
спостерігаєш? _________________________________________________________ . У якій з 
пробірок після досліду вміст набув синього кольору? __________________________________  
Які зміни відбулися з вмістом пробірки, яку підігрівали ___________________________ і яку 
охолоджували? ___________________________________ . 

Висновок: 
У ротову порожнину впадають протоки ___________________ залоз, які продукують 

 ________ . Слина має ферменти  ______________________________ , які розщеплюють 
 ___________ . Підтвердженням цього є проведений дослід, під час якого 
спостерігали дію ферментів слини на ______________________ , який легко фарбується 
в ________________ колір розчином йоду. Отже, у ротовій порожнині відбу- 
вається розщеплення _________________________________ за допомогою ферментів 
 ______________ . Температура прискорює ці процеси. 

 
 

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ВИМІРИ 
Практична робота № 5 

Мета: навчитися робити антропометричні виміри, визначати ідеальну масу тіла. 
Прилади і матеріали: ростомір, медичні ваги, сантиметрова стрічка. 

 
Хід роботи 

1. Запропонуй своєму товаришу стати на площадку ростоміра (без взуття) так, щоб він 
торкався вимірювальної планки трьома точками: на рівні п'ят, сідничних м'язів і лопаток. 
Голову необхідно при цьому тримати прямо. За допомогою горизонтальної планки, яку ти 
повинен притиснути до голови товариша, виміряй його зріст із точністю до 0,5 см. 
Поміняйтеся з ним місцями, щоб він виміряв твій зріст. Дані запиши у табл.  18.  

2. Зніми верхній одяг і взуття, стань на площадку медичних ваг. Великою гирею встанови 
приблизну свою масу, після чого відкрий замок і уточни масу пересуванням малої гирі. Дані 
занеси у таблицю. 

Т а б л и ц я  1 8  
 

Антропометричні показники Дані виміру 

 я товариш товариш Середнє значення 

Зріст (см) Маса тіла (кг) 
Окружність (см): 
грудей 
талії 
стегон 
зап'ястка 
шиї 

    

3. Визнач свій масо-ростовий індекс (МРІ). Для цього показники маси тіла (М) поділи на 
показники росту (Р). 

 
МРІ = М/Р, М = _________ ; Р = _________ ; 

 
МРІ = 

 

Кожному сантиметрові зросту має відповідати 350-400 г маси у хлопчиків і 375-425 г - у 
дівчаток. Якщо цифри менші, то можна говорити про недостатню масу, якщо більші - про 
надлишкову. 

Проаналізуй свій масо-ростовий індекс  __________________________________________  

4. Визнач свій росто-ваговий показник (РВП). Для цього відніми від показника зросту 
цифру 100 (якщо ріст 155-164 см) або цифру 110 (якщо ріст 164-185 см). Запиши розрахунки: 

 
Р = ______ см;   В = _________ кг; 
 
РВП = 
 

Чи відповідає цей показник твоїй вазі? ____________________ . Запам'ятай, що твоя 
вага не повинна перевищувати росто-ваговий показник. 

Проаналізуй свій росто-ваговий індекс. __________________________________________  
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5. Виміряй окружність шиї за допомогою сантиметрової стрічки. Для цього навколо шиї 
по її основі ззаду приклади сантиметрову стрічку. Дані запиши у табл.  18.  

6. Виміряй окружність грудей на рівні пахвових западин, позаду по опуклій частині 
лопаток. За цим виміром визначають розмір одягу. Дані запиши у табл.  18.  

7. Окружність стегон виміряй по найопуклішій їхній частині. Дані запиши у табл.  18.  
8. Окружність зап'ястка виміряй по основі кисті руки. Дані запиши у табл.  18.  

Висновок: 
Для контролю свого фізичного розвитку проводять ________________________________  

вимірювання. До них відносять вимірювання _________________________ за допомогою 
 _____________ ;  _______________ за допомогою _______________________ , окружності 
 
 ________________________________ за допомогою ________________________________ . 

 

АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЗА ДОБУ ТА 
ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОГО НОРМАМ Практична робота № 6 

Мета: навчитися складати добовий харчовий раціон, враховуючи склад органічних 
речовин. 

Прилади і матеріали: упаковки з різних продуктів (молока, сметани, йогурту, ковбас, 
хліба, цукерок, круп тощо). 

Хід роботи: 
1. Розглянь табл.  19,  де зазначено вміст білків, жирів, вуглеводів та енергетичну 

цінність деяких продуктів харчування (на 100 г продукту). 
 

Макаронні вироби 10,4 1,1 75,2 332 
Молоко (3,2 % жирності) 2,8 3,2 4,73 60 
Кефір (2,5 % жирності) 2,8 2,5 - 22 
Сметана 2,8 3,2 - 103 
Масло 1,3 72,5 - 661 
Сир твердий 18,5 24,0 2,6 230 

Сир кисломолочний 18,0 1,5 1,5 86 
М'ясо:     

свинина 15,0 33,5 - 355 
яловичина 18,9 12,4 - 185 
курятина 18,4 15,4 0,7 241 

Сосиски 11,3 23,7 14,0 301 
Риба 16,0 3,6 - 96 
Овочі і фрукти: картопля 2,3 0,1 19,7 83 

буряк 1,8 - 10,8 48 
морква 1,4 - 7,0 33 
капуста 1,8 - 5,4 28 
яблуко - - 12,0 26 
груша - - 24,0 32 
апельсин 0,9 - 8,4 38 

Морозиво 3,3 10,0 5,8 178 
Цукор 0 0 99,8 370 
Печиво 7,5 11,8 74,4 417 
Чай - - 0,9 21 
Олія рослинна - 85,9 - 900 
Яйця 12,9 11,5 0,7 157,9 

2. Запиши свій харчовий раціон за вчора (приблизний), зазначаючи продукти, які ти 
споживав та їх енергетичну цінність, користуючись таблицею. 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  

Т а б л и ц я  
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3. Визнач, враховуючи масу свого тіла, чи достатньо ти отримав вчора білків, жирів і 
вуглеводів, якщо на 1 кг тіла необхідно 2,5 г білків, 2 г жирів, 4 г вуглеводів. Зроби 
розрахунки. 

При мас і  т іла  __________ кг  вчора мною спожито б ілк ів  ____________ ,  
жир ів  

 __________ ,  ву глевод ів  __________ .  
За п ід рахунками при ваз і  _______ кг  я  маю щодня споживат и:  
б ілк ів  -  2, 5  •  _________ (маса т іла )  =  _________ г; 
жир ів  -  2 •__________ (маса т іла )  =  _________ г; 
вуглевод ів  -  4 •  _________ (маса т іла )  =  _________ г. 
 
Чи правильно ти харчуєшся? ___________________________________________________  

4. Підрахуй кількість надходження енергії до організму за добу - ___________________ . 
Проаналізуй його на відповідність нормам. __________________________________________  

5. Склади індивідуальний харчовий раціон, користуючись табл.  20,  і меню при 
чотириразовому харчуванні так, щоб: 

на сніданок припадало 25 % добового раціону, тобто 550-700 ккал; на обід — 35 % (900-
1000 ккал); на полудень - 20 % (300-450 ккал), 
на вечерю — 20 % (550-650 ккал). Дані занеси до табл.  21  . 

6. Проаналізуй власний харчовий раціон. ________________________________________  
 
Чи відповідає він добовому навантаженню та енергетичним витратам? 

Які продукти харчування, на твою думку, обов'язково повинні бути в раціоні 
щодня?  _______________________________________________________________________  

7. Зроби висновок про добовий харчовий раціон та його відповідність нормам, 
аналізуючи власне добове харчування. 

 
Висновок: ________________________________________________________________  

 
 
 

Цікавинка 
Людина не відчуває смаку сухої їжі. Слина містить 99 % води і \ % 

органічних та неорганічних речовин. У ротовій порожнині людини близько 6 млн. слинних 
залоз. 

На протязі доби у людини виділяється близько 1 л слини, 3 л шлункового соку, 2 л 
підшлункового соку, 1 л жовчі. 

Довжина кишечника людини перевищує довжину тіла людини у 3-5 разів (приблизно 8 
м). Ознаки порівняння Тварини Людина 

Подібні риси 
1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
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Узагальни вивчене з теми «Харчування і травлення» Тематична самоперевірка 
знань 

I рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Серед вказаних органів визнач ті, що виконують травлення: а) нирки; б) 
серце; в) шлунок; г) легені. 

2. Поживними речовинами є: 
а) вітаміни; б) білки; в) вуглеводи; г) овочі; д) фрукти; е) жири. 

3. Травна система у людини закінчується: 
а) кишечником; б) анальним отвором; в) шлунком; г) прямою кишкою. 

4. У тонкому кишечнику відбувається: 
а) розщеплення вуглеводів; б) всмоктування поживних речовин; в) всмоктування 
води; г) розщеплення білків. 

II рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Травними залозами є: 
а) слізні; б) слинні; в) печінка; г) шлунок; д) підшлункова залоза; е) статеві. 

2. Який відділ травного тракту знаходиться між глоткою і шлунком? а) ротова 
порожнина; б) кишечник; в) стравохід; г) печінка. 

3. Зовні зуби вкриті: 
а) пульпою; б) дентином; в) емаллю. 

4. Розщеплення білків відбувається у: а) 
тонкому кишечнику; б) шлунку; 
в) ротовій порожнині; г) товстому кишечнику. 

III рівень 
1. Ферменти шлункового соку активні у середовищі: а) кислому; б) 

лужному; в) нейтральному. 
2. Вивідні протоки підшлункової залози та печінки впадають у: а) шлунок; б) 

товстий кишечник; в) дванадцятипалу кишку. 
3. Які функції товстого кишечника? 

а) всмоктування поживних речовин; б) виведення калових мас; в) всмоктування води; 
г) розщеплення вуглеводів. 

4. У ротовій порожнині відбувається початкове розщеплення: а) білків; б) 
жирів; в) вуглеводів. 

!V рівень. Дай відповіді на запитання. 
1. Які системи органів регулюють травлення у людини? ____________________________  

2. Яким чином поживні речовини з їжі потрапляють до крові? _______________________  

3. Як запобігти хворобам органів травлення? _____________________________________  
4*. Змоделюй структурно-логічну схему взаємозв'язку вивчених у темі понять. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 7. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ 

БУДОВА ШКІРИ, НІГТЯ, ВОЛОСИНИ 
(МАКРОСКОПІЧНА, МІКРОСКОПІЧНА) 

Лабораторна робота № 5 

Мета: ознайомитися з будовою шкіри, нігтя, волосини людини. 
Прилади і матеріали: таблиці, що ілюструють будову шкіри людини, її похідних, 

мікроскоп, волосся, мікропрепарати шкіри людини, предметне скло, пластилін, ручна лупа. 

Хід роботи 
1. Розглянь шкіру титульного боку кисті своєї руки неозброєним оком, а 

потім за допомогою лупи. Який колір шкіри? __________________________ Стисни руку в 
кулак. Що відбувається зі складками шкіри? Яке 
значення цих складок? 

2. Які ще властивості шкіри можна спостерігати?__________________________________  

3. Візьми добре загострений олівець. Обережно доторкнися вістрям 
олівця до шкіри в різних ділянках. Що відчуваєш? ___________________________________ . 
Чому? ________________________________________________________________________  
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4. Розглянь під мікроскопом мікропрепарат шкіри людини. Зверни увагу на шари шкіри, 
їх будову. Порівняй побачене на мікропрепараті з мал.  22.  

5. На мал.  22  познач складові шкіри людини: 
 ___________________ Яку будову має ніготь? ______________________________________  

 
 
 

волосина потова залоза  

-  роговий шар 

еп ідерм ісу  кровоносна 

судина  
 

-  цибулина волос ини  

-  сальна залоз а нерв  

-  п ідшк ірна кл ітковина  

-  дерма  

Висновок: 
Тіло людини вкрите ______________________ , похідними якої є ____________________ і 

 _________________ . Шкіра складається з _____________________ шарів: зовнішнього 
 ______________ ( __________________ ), ____________________ ( ___________________ ), 
та _________________ ( ___________________ ). Колір шкіри - _______________________ . 
Він зумовлений розташуванням  ______________________________та наявністю в ній 
 _________________________ . Волосся знаходиться в особливих заглибинах 
шкіри    -  ______________________________________________ .    Кожна волосина 
складається з __________________________ та ___________________ , що закінчується 
волосяною _____________________ . 

Цікавинка 
Шкіра — найважчий орган тіла, який у дорослої людини важить близько 2,7 

кг. Вся шкіра людини містить близько 250 тис. «холодових» рецепторів і тільки 30 тис. 
«теплових», 1 млн. больових закінчень та 3 млн. потових залоз; на кожний см2 припадає 
170 — 300 чутливих нервових закінчень. 

Шкіряний покрив голови дорослої людини має 100-150 тис. волосяних цибулин. 

7. Розглянь похідні шкіри: волосся, нігті. Розглянь 
волосину при малому та великому збільшенні мікроскопа. 
Для цього на предметний столик мікроскопа поклади 
волосину і прикріпи її пластиліном. Знайди та розглянь на 
волосині стрижень і волосяну цибулину. Замалюй у зошиті 
будову волосини та підпиши її складові. 

Розглянь за допомогою лупи ніготь. Яку 
функцію виконують нігті? _____________________________  

 
 

ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА В РІЗНИХ ЙОГО ДІЛЯНКАХ (ПАХВОВА 
ДІЛЯНКА, РОТОВИЙ ОТВІР) Практична робота № 7 

Мета: набути навичок вимірювання температури тіла людини. Прилади і матеріали: 
термометри (електронний і звичайний ртутний), спирт, вата. 

Хід роботи: 
1. Розглянь на таблиці тіло людини. На яких ділянках тіла людини 

вимірюють температуру?  _________________________________ Поясни, чому саме в 
цих місцях? ___________________________________________________________________ . 

2. Візьми обережно термометр і приклади його в пахвову ділянку руки. Притисни 
термометр рукою і тримай його 7 хвилин. Обережно вийми термометр з пахвової ділянки, 
піднімаючи руку. Запиши покази термометра 
- ___________ . Температура тіла здорової людини - 36,6° С. Якщо в людини 

температура вище цього показника, то вона не є здоровою. Поясни, чому. 

3. Виміряти температуру тіла, можна, вставляючи термометра у ротовий отвір на 3-5 
хвилин після оброблення спиртовим розчином. Результат буде 

І -ІІ 

ІІІ 

1  

2  

3 
-  

4  

5  

6  -  

7  -  

8  

9  

I 

II
 

Мал. 21. Будова шкіри людини 6. 

Заповни таблицю: 

I
 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
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той же. Поясни, чому для такого способу вимірювання температури тіла вистачає лише 3 

хвилин 

Висновок: 
Температуру тіла людини вимірюють за допомогою ________________________________  

на таких ділянках тіла: __________________________________________________________ . 
Температура тіла здорової людини - _______________ . Підвищення температури тіла 
людини свідчить про ____________________________________________________________ . 

 
 
 

Узагальни вивчене з теми «Терморегуляція» Тематична самоперевірка 
знань 

I рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Шкіра складається з: 
а) трьох шарів; б) двох шарів; в) одного шару. 

2. Нормальна температура тіла людини: 

а) 36,0°С; б) 36,6°С; в) 37,0°С; г) 36,8°С. 

3. Віддачі тепла перешкоджає: 
а) епідерміс; б) власне шкіра; в) підшкірна жирова речовина. 

4. Зовнішнім шаром шкіри людини є: 
а) підшкірна клітковина; б) дерма; в) епідерміс. 

II рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Похідними шкіри у людини є: 
а) епідерміс; б) волосся; в) кігті; г) нігті; г) зуби. 

2. Функціями шкіри є: 
а) захисна; б) твірна; в) покривна; г) фотосинтезуюча; д) видільна. 

3. Органи, які беруть участь у терморегуляції: 
а) печінка; б) серце; в) м'язи; г) кровоносні судини; д) шкіра. 

4. Одяг захищає людину від: 
а) холоду; б) тепла; в) води; г) повітря. 

III рівень 

4. Заповни схему, пояснюючи роль шкіри в терморегуляції: 

Мал. 23. Схема «Роль шкіри в терморегуляції» 
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1. Звуження кровоносних судин відбувається: а) на холоді; б) на 
сонці. 

2. Корисно приймати сонячні процедури в такий час: 
а) ввечері; б) між 12 - 14 годинами; в) між 8 - 11 годинами. 

3. Водні процедури - це: 
а) обливання; б) засмагання; в) душ; г) гуляння. 

4. При тепловому ударі людина: 
а) блідне; б) червоніє; в) втрачає свідомість. 

!V рівень. Дай відповіді на запитання. 
1. Яку допомогу необхідно надати потерпілому при обмороженні шкіри? 
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2. Запропонуй гігієнічні вимоги до одягу? ________________________________________  

3. Заповни схему, яка ілюструє функції шкіри: 

Мал. 24. Схема «Функції шкіри» 4*. Змоделюй структурно-логічну схему взаємозв'язку 

вивчених у темі понять. 

Мал. 25. Схема «Органи виділення та продукти їх виділення» 2. Заповни таблицю 

«Будова і функції сечовидільної системи»: 

3. Поясни, що таке фільтрація? Як вона відбувається? _____________________________  
 

Первинна сеча - це ___________________________________________________________  

Вторинна сеча - це  ___________________________________________________________  

Тема 8. ВИДІЛЕННЯ 
1. Розглянь схему. 

 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
2 3  

Мал. 26. Схема «Регуляція функцій нирок» 
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4. Розглянь схему на мал.  26  «Регуляція функцій нирок» і поясни її: 
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Цікавинка 
За добу в організмі людини утворюється 100 л первинної сечі, із них 98,5 % 

всмоктується назад у кров через кровоносні судини нирок. Сечовидільна система людини 
за добу фільтрує 1700 л крові та являє собою систему протоків довжиною 20 км. 
ІІІ рівень 
1. Нирки - це органи: а) парні; б) 

непарні. 
2. З якими системами органів пов'язана діяльність нирок? 

а) кровоносною; б) дихальною; в) травною; г) ендокринною. 

3. Як запобігти хворобам органів сечовидільної системи? 
а) не переохолоджуватися; б) не перегріватися; в) вчасно харчуватися. 

4. Чи беруть участь нирки у підтриманні водно-сольового гомеостазу? а) так; б) ні; в) 
частково. 

!V рівень. Дай відповіді на запитання. 
1. Які системи органів регулюють діяльність органів виділення у людини? 

2. Заповни схему, що ілюструє функції нирок. 

 
 
 
 
 

Узагальни вивчене з теми «Виділення» Тематична 
самоперевірка знань 

І рівень. Вибери правильну відповідь. 
1. Основним органом виділення у людини є: а) нирки; 

б) серце; в) легені; г) зябра. 
2. Де в організмі людини збирається сеча? 

а) у нирках; б) у сечовому міхурі; в) у сечоводах. 
3. Клітинами нирок є: 

а) нейрони; б) нефрони; в) еритроцити; г) лейкоцити. 
4. У нирках утворюється: 

а) первинна і вторинна сеча; б) первинна, вторинна і третинна сеча; в) 
вторинна сеча. 

ФАЗИ СЕЧОУТВОРЕННЯ 

~z ------------------------------ ;—~ 
II фаза - реабсорбція 

 

У капсул і мальпігієвих клубочків фш ьтрують-ся речовини, які приносить кров 
через стінки капілярів у порожнину капсули. Фільтрація відбувається у результаті 
різниці тиску крові в капілярах і капсулі. 

ІІ рівень. Вибери правильну відповідь. 
1. Шкіра є органом виділення? а) так; 

б) ні. 
2. Хворобами видільної системи є: 

а) інфаркт; б) цистит; в) цукровий діабет; г) пієлонефрит. 
3. Легені виводять: 

а) сечу; б) вуглекислий газ; д) кінцеві продукти обміну речовин. 

І фаза - фільтрація 

3. Поясни механізм утворення сечі, аналізуючи схему, що на мал.  27.  

У ниркових канальцях нефрона йде 
процесзворотнього всмоктування. З 
первинної сечі в кров надходять 
амінокислоти, глюкоза, вітаміни, вода, 
мінеральні солі. 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

З крові до капсули фільтруються вода, 
мінеральні солі, сечовина, сечова кислота, 
глюкоза, амінокислоти (крім білків) -
вониутворюють первинну сечу. 

Утворюється вторинна сеча, в якій 
різко підвищена концентрація 
сульфатів, фосфатів, сечовини, 
сечової кислоти. 

Мал. 27. Схема «Механізм утворення сечі» 
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4. Кров до нирок надходить з: а) вен; 
б) артерій; в) аорти. 
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4*. Для допитливих. Змоделюй у зошиті структурно-логічну схему взаємозв'язку 
вивчених у темі понять. 

3. Дай характеристику залозам змішаної секреції, заповнюючи табл.  25  

Т а б л и ц я  2 5  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Узагальни вивчене з теми «Ендокринна регуляція функцій організму 
людини» Тематична самоперевірка знань І рівень. Вибери правильну 
відповідь. 1. Залози внутрішньої секреції називають: 

а) травними; б) ендокринними; в) гормонами; г) слизовими. 

Залози Гормони та функції Порушення функцій 

Підшлункова 
залоза 

Статеві залози: 

|̂ ^  ̂Цікавинка 
Чоловічі та жіночі статеві гормони при статевому дозріванні людини 

зумовлюють розвиток вторинних статевих ознак — у чоловіків розвиток вусів, бороди, 
мускулатури тощо, а в жінок — розвиток молочних залоз, особливостей скелету таза та 
ін. 

Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ 
ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

1. Дай визначення понять: 
Гуморальна регуляція 

Гормони 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
А і   

2. Дай порівняльну характеристику залозам внутрішньої секреції, заповнюючи табл.  
24.  

Т а б л и ц я  2 4  
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2. Гормони - це: 
а) біологічно активні речовини, які виробляються залозами внутрішньої 
секреції; 
б) речовини, що синтезуються в органах; 
в) речовини, що впливають на ріст і розвиток. 

3. Залозами змішаної секреції є: 
а) гіпофіз; б) епіфіз; в) підшлункова залоза; 

г) статеві залози; д) вилочкова залоза. 
4. Парними ендокринними залозами є: 

а) щитоподібна; б) надниркові; в) статеві; г) гіпофіз. 

II рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Гіпофіз розташований у такому відділі головного мозку: 
а) мозочок б) середній мозок; в) проміжний мозок; г) довгастий мозок. 

2. Функціями епіфіза є: 
а) контроль росту і розвитку організму; б) регуляція біоритмів; 
в) пристосування до змінних умов навколишнього середовища; 
г) терморегуляція. 

3. Тироксин є гормоном: 
а) гіпофіза; б) вилочкової залози; 
в) щитоподібної залози; г) прищитоподібних залоз. 

4. Гормоном прищитоподібних залоз є: 
а) адреналін; б) паратгормон; в) тироксин; г) інсулін. 

III рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Естрогени - це гомони, які продукують статеві залози: а) чоловічі; б) 
жіночі. 

2. Стадіями реакції людини на стрес є: 
а) біль; б) тривога; в) втрата свідомості; г) виснаження; д) опора. 

3. Гуморальну регуляцію діяльності внутрішніх органів забезпечують: 
а) гормони; б) залози внутрішньої секреції; в) нерви; г) головний мозок. 

4. Після настання статевої зрілості активізується діяльність таких залоз внутрішньої 

секреції: 
а) гіпофіз; б) щитоподібна; в) статевих; г) надниркових. 

 
!V рівень. Дай відповіді на запитання. 
1. Яку систему органів називають гіпоталамо-гіпофізарною? ________________________  

2. Які гормони і яких залоз внутрішньої секреції регулюють обмін речовин 

в організмі людини? _____________________________________________________________  

4*. Для допитливих. Заповни у зошиті структурно-логічну схему взаємозв'язку вивчених у 
темі понять. 

 

3. Заповни схему «Залози внутрішньої та зовнішньої секреції»: 
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Тема 10. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 
 
1. Узагальни знання про спадкові хвороби, заповнюючи таблицю. 

2. Узагальни знання про статевий цикл жінки і заповни таблицю. 
Узагальни вивчене з теми «Розмноження і 

розвиток людини» Тематична самоперевірка 
знань 

І рівень. Вибери правильну відповідь. 
1. Онтогенез - це: 

а) індивідуальний розвиток організму; 
б) історичний розвиток організму; 
в) розвиток після народження; 
г) розвиток організму до народження. 

2. Віковий період в організмі, при якому відбуваються зміни, які визначають статеву, 
фізичну та психічну зрілість, називають: 
а) дитинство; б) юність; в) підлітковий вік; г) зрілість. 

3. Яка кількість хромосом у людини? 
а) 46; б) 36; в) 48; г) 47. 

4. Спадковими хворобами є: 
а) гемофілія; б) гастрит; в) хвороба Дауна; г) синдром «котячого крику». 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

         

Складові частини Чим представлена? Функції 

Т а б л и ц я  
2 6  

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
 

iQCik Цікавинка 
Диференціювання статевих органів на чоловічі та жіночі у людини 

закінчується до 8 тижня внутрішньоутробного розвитку. 
У жінок за все життя утворюється 500 яйцеклітин. Сперматозоїди розвиваються на 

протязі 75 днів, за добу в сімянниках чоловіка дозріває до 100 млн сперматозоїдів. 
Через 30 год після запліднення відбувається перший поділ клітин. Вагітність у людини 
триває 280 днів, або 40 тижнів, або 9 місяців. 
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ІІ рівень. Вибери правильну відповідь. 
1. Зовнішніми статевими органами у чоловіків є : а) яєчка; б) 

статевий член; в) мошонка; 
г) сечівник; д) передміхурова залоза. 

2. Внутрішніми статевими органами у жінок є: а) яєчники; б) 
великі статеві губи; в) лобок. 

3. Чоловічими статевими клітинами є: 
а) яйцеклітини; б) сперматозоїди; д) нейрони. 
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4. Жіночими статевими клітинами є: 
а) яйцеклітини; б) сперматозоїди; д) нейрони. 

ІІІ рівень 
1. Що найбільше впливає на ембріональний розвиток людини? 

а) харчування матері; б) умови зовнішнього середовища; в) радіація. 
2. Вагітність у людини триває: 

а) три місяці; б) шість місяців; в) дев'ять місяців; г) 1 рік. 
3. Плід з'єднаний з організмом матері: 

а) пуповиною; б) плацентою; в) шкірою. 

!V рівень. Дай відповіді на питання. 

1. Які системи органів регулюють статевий розвиток людини?_______________________  

2. Що таке вагітність? ________________________________________________________  

3. Які функції плаценти? ______________________________________________________  

4*. Для допитливих. Змоделюй структурно-логічну схему взаємозв'язку 
вивчених у темі понять. 

Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 
БУДОВА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ 

Лабораторна робота № 6 

Мета: ознайомитися з будовою головного мозку людини на муляжах, моделях і 
пластинчастих препаратах. 

Прилади і матеріали: таблиці, що ілюструють будову головного мозку у людини, 
муляжі та моделі головного мозку. 

Хід роботи: 
1. Розглянь муляж головного мозку. Керуючись текстом підручника про будову головного 

мозку, знайди на муляжі чи на малюнку таблиці відділи головного мозку (довгастий мозок, 
міст, мозочок, середній мозок, проміжний мозок та великі півкулі). Підпиши частини 
головного мозку на мал.  28.  

 
2. Заповни таблицю «Будова головного мозку»: 

Мал. 28. Будова головного мозку людини 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
2 8  
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3. На розбірній моделі головного мозку визнач праву і ліву півкулі. 
Розкриваючи модель, знайди перетинку. Що є перетинкою між правою і 
лівою півкулями? ______________________________________________________________ . 

4. Розглянь на муляжі чи моделі головного мозку, як розподіляється в 
його відділах сіра і біла речовини. Знайди товсті пучки білої речовини, що 
з'єднують великі півкулі. Якою речовиною з'єднуються великі півкулі з 
середнім мозком?_________________________ Яке значення сірої речовини мозку? 

Яке значення білої речовини 
мозку? _______________________________________________________________________ . 

5. Розглянь, які відділи головного мозку мають складчасту поверхню? 
 

Цікавинка 
Маса головного мозку дорослої людини коливається в межах 1100-2200 г і не 

залежить від рівня розумових здібностей. Так, маса головного мозку у І.С. Тургенєва була 
2012 г ,  у І.П. Павлова — 1653 г ,  у Д.І. Менделеєва — 1571 г .  

Поверхня головного мозку складається із багатьох складок та звивин і має 
нерівномірну поверхню, займаючи площу 20 м2. 

Мозок чоловіка важить на 200 г більше, ніж жіночий, але у жінок на 20 % краще 
розвинений нюх. 

 
6. Знайди на півкулях моделі головного мозку борозни та звивини? Яка їх 

функція? ______________________________________________________________________  
7. Керуючись малюнком підручника, знайди тім'яну, лобову, потиличну і скроневу частки 

великих півкуль головного мозку на моделі чи муляжі. Познач на мал.  29  всі частки 
великих півкуль головного мозку, розфарбовуючи їх різними кольорами: лобову - червоним, 
скроневу - зеленим, потиличну - синім, тім'яну - жовтим. 

Висновок: 
Головний мозок людини включає три відділи: задній мозок, до якого 

входять _____________________ , ____________ і _______________ ; середній мозок 
та ______________________ , утворений 

і великими 
півкулями. Головний мозок складається з сірої речовини, представленої 

речовини 
скупчення аксонів, що утворюють _________________________________ . Є в головному 

мозку великі __________________ , які вкривають ____________________________ мозок. 
 _____________ і _________________ півкулі з'єднані між собою ________________________  
 _____________ . Поверхня півкуль вкрита _________________ , 2/3 якої знаходиться у 
борознах, а 1/3 - на звивинах. Три основні борозни 
поділяють кожну півкулю на частки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узагальни вивчене з теми «Нервова регуляція функції організму 
людини» Тематична самоперевірка знань 

I рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Нервова система складається з тканини: 

та 

і 

Мал. 29. Великі півкулі головного мозку 
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а) сполучної; б) нервової; в) епітеліальної; г) м'язової. 
2. Периферичну нервову систему утворюють: 

а) нерви; б) головний мозок; в) спинний мозок. 
3. Головний мозок захищають: 

а) сполучна тканина; б) кістки черепа; в) шкіра. 
4. Нервова клітина - це: 

а) нефрон; б) нейрон; в) еритроцит; г) гамета. 

II рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Хворобами нервової системи є: 
а) язва; б) менінгіт; в) апендицит; г) хвороба Паркінсона. 

2. Вегетативна нервова система поділяється на: 
а) соматичну; б) симпатичну; в) парасимпатичну; г) вузлову. 

3. Тіла клітин парасимпатичної нервової системи знаходяться у: а) головному мозку; б) 
спинному мозку; д) нервах. 
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9 

12 

13 

6 

7 

2 

3 

4. Спинний мозок розташований у: 
а) хребті; б) черепі; в) кінцівках; г) грудині. 

ІІІ рівень 
1. Відділами головного мозку є: 

а) спинний мозок; б) довгастий мозок; в) середній мозок; г) передній мозок; д) задній 
мозок; е) мозочок; є) шлуночок. 

2. Які функції виконує мозочок? 
а) забезпечує рухи тіла і їх координацію; б) забезпечує ріст і розвиток організму; в) 
контролює діяльність органів чуттів; г) сприймає біль. 

3. До стовбура головного мозку входять: а) 
довгастий мозок; б) мозочок; в) міст; г) передній 
мозок; д) середній мозок. 

4. Нервова система забезпечує: 
а) пристосування організму; б) діяльність всіх органів і всього організму; в) травлення; 
г) виділення; д) розмноження. 

!V рівень. Дай відповідь на запитання. 
1. З якими системами органів пов'язана діяльність нервової системи? 

2. Як відбувається регуляція рухової активності? __________________________________  

3. Яким чином нервова система регулює діяльність внутрішніх органів? 

Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. 
ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА 

Підготуйся до лабораторної роботи № 7 

1. Яким чином людина отримує інформацію з довкілля? ___________________________  

2. Зазнач, які аналізатори сприймають вказані на схемі подразники _________________  

Мал. 30. Будова ока людини 

 

1  -  

2  -  

3  -  

4  -  

5  -  

6  -  

7  -  

8  -  

9  -

1 0  

1 1  1 2  1 3  

3. Підпиши позначення до мал. 30 «Будова ока людини» та заповни табл.  29  «Будова 
органа зору (ока)» 4*. Для допитливих. Дозаповнюй структурно-логічну схему взаємозв'язку вивчених у темі 

понять. 
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ВИЗНАЧЕННЯ АКОМОДАЦІЇ ОКА, РЕАКЦІЇ ЗІНИЦЬ НА СВІТЛО Лабораторна 
робота № 7 

Мета роботи: ознайомитися з акомодацією ока, з реакцією зіниць на світло. 
Прилади і матеріали: книга з дрібним шрифтом, аркуш паперу з малюнками і чорним 

кругом, будь-який предмет (іграшка, пенал, зошит), таблиці, що ілюструють будову ока 
людини. 

Хід роботи 
1. Візьми будь-який предмет (гумку, ручку, ковпачок від ручки тощо). 

Розмісти один предмет на короткій відстані від себе (10-15 см), а інший - на 
відстані 50-80 см. Намагайся дивитися то на один предмет, то на інший. Чи 
чітко видно предмети? ___________________________  

2. Візьми у руку один із предметів і тримай його на відстані 10 см від очей сусіда. 
Повільно відводь руку з предметом до позначки з розміром 60 см. Спостерігай при цьому за 
зміною зіниці ока свого сусіда. 

Які зміни зіниці ока сусіда ти спостерігаєш при віддаленні предмета? 
 __________________________________________________________ А при наближенні 
предмета? ___________________________________________________________________  

Поясни, яке значення має звуження зіниці при розгляданні предмета, 
розміщеного близько від ока ______________________________________________________  

3. На аркуші паперу намалюй літери різного розміру у хаотичному порядку, як це 
показано на мал.  31.  

Посередині аркуша намалюй чорний круг, а потім виріж його обережно, 
щоб не пошкодити аркуша. Тримай малюнок на відстані 10-15 см від ока 
так, щоб видно було намальовані літери і можна було крізь вирізаний круг 
прочитати текст, написаний на дошці. Спробуй прочитати текст, що на 
дошці, крізь вирізаний круг на аркуші. Якими здаються букви навколо отвору 
на папері? ____________________________________________________________________  

4. Заповни схему, що ілюструє будову зорової сенсорної системи 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

Мал. 3. Схема «Єдність та     
Мал. 4. Будова кісткової т  
 

Складові частини Чим представлена? Функції 

 Пасивна   

Т а б л и ц я  
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Чому люди з поганим зором мружать очі, коли хочуть краще розглянути 
предмет? ______________________________________________________________________  

4. Розглянь уважно букви на папері на тій же відстані (10-15 см). Якими 
здаються букви на дошці при цьому? _______________________________________________  

Поясни, чому ми можемо бачити предмети на різних відстанях. _____________________  

Цікавинка 

Око людини здатне розрізняти 130-250 чистих кольорових тонів і 5-10 млн. 
змішаних відтінків. 

Чутливість ока людини настільки велика, що за ідеальних умов воно може вночі з 
вершини гори помітити світло запаленого сірника на відстані 80 км. 

 
Що таке акомодація? 

5. Попроси свого сусіда повернутися обличчям до світла. Розглянь і за- 
пам'ятай ширину його зіниць на обох очах. Запропонуй йому заплющити очі 
і закрити їх рукою. Через 30-60 секунд запропонуй знову відкрити очі. Які 
зміни ширини зіниці ти спостерігаєш? ______________________________________________  

 
Поясни результати досліду ____________________________________________________  

6. До яких вад гостроти зору призводить порушення акомодаційної 
здатності кришталика?__________________________________________________________  

Висновок: 
Акомодація - це  ___________________  очей чітко бачити предмети на різних 

 ___________ . Це відбувається завдяки здатності змінювати 
свою кривизну. Зіниця ока має здатність реагувати на _________________________ . Якщо 
освітлення яскраве - зіниця __________________ , в темноті вона __________________ . При 
розгляданні предмета зблизька зіниця _______________________ , при віддаленні його 
від очей на відстань до 60 см діаметр зіниці __________________________ . Таким чином 

зіничний рефлекс регулює ________________________________________________________  
і має значення. 

ВИЯВЛЕННЯ СЛІПОЇ ПЛЯМИ НА СІТКІВЦІ ОКА 
Лабораторна робота № 8 

Мета роботи: виявлення сліпої плями на сітківці ока. Прилади і матеріали: картка для 
демонстрації сліпої плями на сітківці ока, малюнки. 

 
Хід роботи 

1. Затули рукою або картоном ліве око. Правим оком намагайся дивитися на малюнок 
на відстані 15 см від очей. Чи чітке зображення ти бачиш? 

2. Спочатку дивися правим оком на хрестик на картці (м ал.  32) ,  а потім повільно 
наближай та віддаляй картку від себе доти, доки не зникне один із кружечків. Поясни, чому 
зникають зображення кружечків при віддаленні. 

3. Виконай дослід з іншим оком (лівим дивися, а праве прикрий). Чи ліве око бачить те ж 
саме? 

Мал. 31. 
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+ 
 

 
 
 
Мал. 32. Картка виявлення сліпої плями на сітківці ока 
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Зроби висновок про виявлення сліпої плями на сітківці ока. 
 
Висновок:  ________________________________________________________________  

 
 
 

ВИМІРЮВАННЯ ПОРОГУ СЛУХОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ 
Лабораторна робота № 9 

Мета роботи: набути навичок вимірювання слухової чутливості та визначення гостроти 
свого слуху. 

Прилади і матеріали: годинник ручний, рулетка. 

Хід роботи: 
1. Визнач гостроту свого слуху. Для цього закрий очі, а товариш по парті нехай наближає 

годинник доти, поки ти не почуєш звук (стукання стрілки). 
Яка відстань між вухом і годинником, з якої ти добре чуєш стукіт? L = ___________________  
см. Потім приклади годинник щільно до вуха і нехай товариш відводить від 
тебе годинник доти, поки не зникне звук. Яка відстань у сантиметрах між 
годинником і вухом? L1 =  ____________ см. Повтори цей дослід кілька разів для 

Т а б л и ц я  3 1  
Джерело звуку Гучність (в д Б )  
Шепіт 20 
Розмова середньої гучності 50 
Шум друкарської машинки 70 
Шум грузового автомобіля 80 
Автомобільний сигнал на відстані 5 м 100 
Шум великого міста на центральних вулицях 100 
Межа гучності 130 

 
4. Висновок: 
Під час дослідів визначено поріг слухової чутливості, який дорівнює 

 ______________ см. Нижньою межею шкали гучності звуків є ____________________ дБ, а 
максимальною - ______________________дБ. Нижня межа шкали гучності визначає 
 

/^TTV Цікавинка 
^^^^ В у х о  людини здатне [розрізнити 3-4 тис. звуків різної висоти. Слухові кісточки 
посилюють силу звукових коливань у 20-30 разів. 

Якщо дані співпадуть, це буде приблизна відстань. Нормальним слухом буде такий, при 
якому стукіт ручного годинника середнього розміру чути на відстані 10 - 15 см. 

2. Закрий щільно рот 
затисни пальцями ніс. Тепер зроби ковтальний 

рух. Що ти відчуєш? ____________________________________________________________  
Поясни це явище ___________________________________________________________ . 
3. Існує міжнародна шкала гучності звуків. Вона поділена на 130 децибелів (дБ). Нижня 

межа цієї шкали визначає поріг слухової чутливості, а верхня відповідає рівню максимальної 
гучності, що не викликає больових відчуттів. Ознайомся зі змістом табл.31.  

правого і лівого вух. Дані запиши у табл.  30.  

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
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Узагальни вивчене з теми «Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні 
системи» Тематична самоперевірка знань 

4*. Для допитливих. Змоделюй у зошиті структурно-логічну схему взаємозв'язку 
вивчених у темі понять. 

 
I рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Подразнення, що супроводжуються відчуттям дотику та тиску, сприймаються: а) 
зоровими рецепторами; б) слуховими рецепторами; в) дотиковими рецепторами; г) 
вестибулярним апаратом. 

2. Хворобами органа слуху є: 
а) синусит; б) гайморит; в) отит. 

3. Далекозорість - це вада органа: а) зору; б) 
слуху; в) нюху. 

4. Внутрішня оболонка ока - це: 
а) райдужка; б) зіниця; в) сітківка; г) кришталик; д) склисте тіло. 

II рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Відчуття солодкого на смак сприймають рецептори язика, що знаходяться на: 
а) корені язика; б) верхівці язика; в) по краях язика; г) на верхівці і по краях. 

2. Зоровий центр у корі головного мозку розташований у: а) скроневій 
ділянці; б) тім'яній; в) потиличній; г) лобній. 

3. Слуховий центр у головному мозку розташований у: 
а) скроневій ділянці; б) тім'яній; в) потиличній; г) лобній. 

4. Що входить до середнього вуха? 
а) слухові кісточки; б) барабанна перетинка; в) завиток; г) вушна раковина. 

III рівень. Вибери правильну відповідь. 
1. Вестибулярний апарат належить до органа: а) слуху; 

б) зору; в) нюху; г) дотику. 
2. Фоторецептори ока знаходяться в оболонці: 

а) райдужній; б) білковій; в) сітківці; г) судинній. 
3. Жовта пляма складається з: 

а) паличок; б) колбочок; в) паличок і колбочок. 
4. У людини сенсорних систем: а) 3; б) 4; 

в) 5; г) 6. 

!V рівень. Дай відповіді на запитання. 
1. Які системи органів регулюють діяльність сенсорних систем у людини? 

2. Що таке акомодація ока? ___________________________________________________  
 
 
3. Що таке вестибулярний апарат? ______________________________________________  
 
Яке його призначення? ______________________________________________________  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ ІІ. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема 1. 
ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ТА ПСИХІКИ ЛЮДИНИ 

БЕЗУМОВНІ Й УМОВНІ РЕФЛЕКСИ ЛЮДИНИ 
Лабораторна робота № 1 0  

Мета роботи: ознайомлення з умовними та безумовними рефлексами у людини та 
тварин. 

Прилади і матеріали: таблиці, що ілюструють умовні та безумовні рефлекси, гумовий 
молоточок. 

Хід роботи: 
1. Які рефлекси називають умовними? __________________________________________  

Наведи приклади умовних рефлексів _______________________________________________  

2. Відміть цифрою від 1 до 5 наведені нижче явища в такій послідовності, в якій вони 
відбуваються при виробленні умовного рефлексу: 

проявлення умовного рефлексу; передача збудження в центр 
умовного рефлексу; збудження відповідного центру в корі 
головного мозку; дія умовного подразника; 
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передача збудження в центр умовного рефлексу. 
Які умовні рефлекси у тебе сьогодні виникали? ___________________________________  

 
Вкажи реакцією, на який збудник виникають умовні рефлекси __________________________  

3. Підкресли олівцем ознаки (перелічені нижче), що характеризують без- 
умовні рефлекси: набутий; спадковий; видовий; сталий; тимчасовий, 
індивідуальний. 

4. Розглянь табл.  32.  Виконай завдання у парах, як це подано у таблиці. 

5. На малюнку, що ілюструє схему рефлекторної дуги колінного рефлексу, підпиши 
ділянки дуги. 

 
Мал. 33. Схема рефлекторної дуги 
колінного рефлексу 
6. Якщо у вас вдома живуть тварини, то опишіть, які умовні рефлекси є у 
них. __________________________________________________________________________  

Як вони вироблялися? __________________________________________________ Який 
подразник був безумовним  ____________________________________________________ , а 
який - умовним? _______________________________________________________________  

Висновок: 
Людині властиві рефлекси ____________________ і ________________ . Безумовними 

є ____________________________________ рефлекси, що здійснюються за участю 
 ________________________ . Умовними є _________________________ рефлекси, що 
утворюються __________________________ . 

Домашній експеримент 
Визнач свій хронологічний тип організму — «сова», «жайворонок», «голуб». Для цього: 
підрахуй у стані спокою (сидячи) частоту серцевих скорочень (ЧСС, 

пульс) і запиши - ЧСС = _____________  
підрахуй частоту дихальних рухів (ЧДР, вдих-видих) за 1 хв і запиши 
ЧДР = ________ . 
Запиши співвідношення зазначених параметрів 
ЧСС : ЧДР = _________ / ________ . 
Якщо співвідношення 3-5:1, то ти «сова»; для «голуба» — 4-4,5:1; для «жайворонка» — 5-

6:1. 
Люди-сови - пізно лягають спати та не люблять вранці рано вставати; їхня працездатність 

оптимальна у другій половині дня. 
Люди-голуби - оптимально працюють і у першій половині дня, і в другій. 
Люди-жайворонки - рано встають вранці, завчасно лягають звечора спати; 

працездатність їх підвищена у першій половині дня. 
Отримані дані допоможуть тобі обґрунтовано спланувати робочий день, скласти власний 

режим дня. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАМ'ЯТІ 
Лабораторна робота № 11 

Мета роботи: ознайомитися з особливостями перевірки слухової та зорової пам'яті 
людини, дослідити різні види пам'яті у себе та товариша. Прилади і матеріали: таблиці з 
цифрами. 

Хід роботи: 
1. Досліди свою зорову пам'ять. Для цього прочитай написаний на папері 

або дошці ряд двоцифрових цифр протягом 1 хв і спробуй їх запам'ятати. 
2. Запиши у зошиті або на папері цифри, які запам'ятав. Підрахуй 

кількість цифр, що запам'яталися - ______________ . Виконай розрахунки показника 
своєї зорової пам'яті (ПЗП) за формулою: 

= «-100% 

N 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 
■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Складові частини Чим представлена? Функції 

Таблиця 
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де ПЗП - показник зорової пам'яті, n - кількість цифр, що запам'яталися, N - загальна 
кількість цифр, що пропонувалося запам'ятати. 

 
ПЗП = _______ / _______ • 100 % = __________ % 

 
 

3. Досліди свою слухову пам'ять. Прослухай ряд чисел, продиктованих 
учителем чи учнем. Запиши ті числа, які ти запам'ятав _______________________________ . 

Визнач показник своєї слухової пам'яті (ПСП) за формулою: 

n • 100% N 
де ПСП - показник слухової пам'яті, n - кількість цифр, що запам'яталися, N - 

загальна кількість цифр, що пропонувалося запам'ятати. 
 

ПСП = _______ / ________ • 100 % = ___________ % 

4. Порівняй результати зорової та слухової пам'яті. Встанови, який тип 
пам'яті у тебе переважає — зорова чи слухова ______________________________________ . 

5. Визнач швидкість запам'ятовування. Для цього фіксуй час (початок і кінець) досліду, 
але не більше 3 хв. Заучи ряд цифр: 6, 8, 3, 7, 1, 4, 4, 9, 5. 
Скільки часу тобі потрібно було для їх запам'ятовування? _____________________________  
Заучить ряд цифр: 683, 714, 495. Скільки часу ти потратив? ____________________________  

6. Досліди свою образну пам'ять. Для цього протягом 20 секунд розглянь малюнок з 
різних предметів (16 шт.). Закрий зошитом цей малюнок і спробуй його відтворити. 

Якщо ти відтворив 6 і більше предметів, у тебе образна пам'ять у нормі. 
7. Досліди свою рухову пам'ять. Прочитай будь-яке словосполучення у газеті і з 

закритими очима напиши ці слова на першому рядку, а на другому рядку - друкованими 
літерами. 

8. Уважно розглянь фігурки і з закритими очима намалюй їх у відповідних квадратах. 
Підрахуйте кількість помилок - ____________ . Підрахуй показник рухової пам'яті 

(ПРП): n »100% 
ПСП =     5     де n - кількість помилок 

 
Якщо ПРП не перевищує 20 %, то у тебе хороша рухова пам'ять. 
9. Зроби висновок про різні види своєї пам'яті. 
 
Висновок: 

 
 
 
 
Цікавинка 

Швидше всіх розмовляють французи — 350 слів за хвилину, японці — 310 
слів/хв, англійці — 210 слів/хв. Найповільніше розмовляють полінезійці — всього 50 слів/хв. 

ПСП = 

Мал. 34. 
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Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ 

 
1. Наведи 3-4 приклади різних типів емоцій, заповнюючи таблицю. 

2. Наведи 3-4 приклади різних типів мотивацій, заповнюючи таблицю. 

3. Чим відрізняються емоції людини від емоцій тварин? ____________________________  

4. Які емоції виникають у тебе при одержанні позитивної оцінки на уроці? 

Негативної оцінки? _____________________________________________________________  
5. Основою якого фаху є зміна міміки обличчя? Що можна виразити за 

допомогою міміки? ______________________________________________________________  

6. Підготуй рефератне повідомлення на тему: 
1. Зменшення впливу негативних емоцій на організм. 2. Роль емоцій у життєдіяльності 

людини. 3. Міміка та пантоміміка. 
 

ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Чим відрізняються загальні типи вищої нервової діяльності від 
специфічних? 

2. Чи можна змінити тип нервової системи? 
3. Узагальни знання про типи темпераменту, заповнюючи таблицю 35.  

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ 
Практична робота № 8 

Мета роботи: ознайомитися з особливостями типів темпераменту, визначити свій тип 
темпераменту, набути навичок визначення типу темпераменту людини. Прилади і 
матеріали: ручка, папір, схема координат типів темпераменту. 

Хід роботи: 
Підготуйся до тестового завдання. Уважно прочитай запитання і дай відповіді "так" чи 

"ні". Довго не задумуйся над ними. 

Опитувальник Айзенка на визначення темпераменту людини 
Питання 

1. Чи часто ти маєш тягу до нових вражень до того, щоб випробувати сильні відчуття? 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

Мал. 3. Схема «Єдність та     
Мал. 4. Будова кісткової т  
 

Складові частини Чим представлена? Функції 

 Пасивна   

Т а б л и ц я  
 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

         

Складові частини Чим представлена? Функції 

Т а б л и ц я  
 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 
■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 

Т а б л и ц я  
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2. Чи часто ти відчуваєш, що потребуєш друзів, які можуть зрозуміти, підбадьорити, 
поспівчувати тобі? 

3. Чи вважаєш ти себе безтурботною людиною? 
4. Чи дуже важко тобі відмовитися від своїх намірів? 
5. Чи обдумуєш ти свої справи неспішно і чи вважаєш за краще почекати, перш ніж 

діяти? 
6. Чи завжди ти стримуєш свої обіцянки, навіть якщо це тобі невигідно? 
7. Чи часто у тебе бувають спади і підйоми настрою? 
8. Чи швидко ти зазвичай дієш і говориш? 
9. Чи виникало у тебе коли-небудь відчуття, що ти нещасний, хоча ніякої серйозної 

причини для цього не було? 
10. Чи при суперечці ти здатен зважитися на все? 
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11. Чи бентежишся ти, коли хочеш познайомитися з людиною протилежної статі, яка тобі 
симпатична? 

12. Чи буває коли-небудь, що, розсердившись, ти виходиш з себе? 
13. Чи часто буває, що ти дієш необдумано, під впливом моменту? 
14. Чи часто тебе турбує думка про те, що тобі не слід було що-небудь робити або 

говорити? 
15. Чи віддаєш ти перевагу читанню книг, а не зустрічам з людьми? 
16. Чи вірно те, що тебе легко зачепити? 
17. Чи любиш ти часто бувати в компанії? 
18. Чи бувають у тебе такі думки, якими б ти не хотівся ділитися з іншими? 
19. Чи вірно те, що іноді ти настільки повен енергії, що все горить у руках, а іноді 

відчуваєш втому? 
20. Чи намагаєшся ти обмежити коло своїх знайомств невеликим числом найближчих 

друзів? 
21. Чи часто ти мрієш? 
22. Коли на тебе кричать, чи відповідаєш ти тим же? 
23. Чи вважаєш ти всі свої звички хорошими? 
24. Чи часто у тебе з'являється відчуття, що ти у чомусь винен? 
25. Чи здатен ти іноді дати волю своїм почуттям і безтурботно розважатися у веселій 

компанії? 
26. Чи можна сказати, що нерви у тебе часто натягнуті до межі? 
27. Чи ти людина жива і весела? 
28. Після того, як справа зроблена, чи часто ти в думках повертаєшся до неї, думаючи, 

що зміг би зробити краще? 
29. Чи відчуваєш ти себе неспокійно, знаходячись у великій компанії? 
30. Чи буває, що ти передаєш чутки? 
31. Чи буває, що тобі не спиться через те, що в голову лізуть різні думки? 
32. Якщо ти хочеш щось дізнатися, чи вважаєш за краще знайти це в книзі або запитати у 

людей? 
33. Чи буває у тебе сильне серцебиття? 
34. Чи подобається тобі робота, що вимагає зосередження? 
35. Чи бувають у тебе напади тремтіння кінцівок? 
36. Чи завжди ти говориш правду? 
37. Чи буває тобі неприємно знаходитися в компанії, де жартують один над одним? 
38. Чи дратівливий ти? 
39. Чи подобається тобі робота, що вимагає швидкодії? 
40. Чи вірно, що тобі часто не дають спокою думки про різні неприємності і жахи, які 

могли б відбутися, хоча все скінчилося благополучно? 
41. Чи ти неквапливий у рухах і повільний? 
42. Чи спізнюєшся ти коли-небудь у школу або на зустріч з ким-небудь? 
43. Чи часто тобі сняться кошмари? 
 

44. Чи ти любиш говорити і не упускаєш будь-якого випадку поговорити з новою людиною? 
45. Чи турбують тебе які-небудь болі? 
46. Засмутився б ти, якби довго не міг бачитися з друзями? 
47. Ти нервова людина? 
48. Чи є серед твоїх знайомих люди, які явно тобі не подобаються? 
49. Ти упевнена в собі людина? 
50. Чи легко тебе зачіпає критика твоїх недоліків або твоєї роботи? 
51. Чи важко тобі одержати справжнє задоволення від заходів, у яких бере участь багато 

народу? 
52. Чи турбує тебе відчуття, що ти чимось гірший за інших? 
53. Зумів би ти внести пожвавлення в нудну компанію? 
54. Чи буває, що ти говориш про речі, в яких зовсім не розбираєшся? 
55. Чи турбуєшся ти про своє здоров'я? 
56. Чи любиш ти пожартувати над іншими? 
57. Чи страждаєш ти безсонням? 

 
 
Обробка результатів 
 
Екстраверсія -  сума відповідей «так» знаходиться в питаннях: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 

27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 і відповідей «ні» в питаннях: 5, 15, 20, 29, 32, 37, 41, 51. 
Якщо сума балів рівна 0 - 10, то ви інтраверт - замкнуті у собі. Якщо 15 - 24, то ви 
екстраверт - товариські. 
Сангвінік-екстраверт: стабільна і відкрита особа, товариська, інколи занадто балакуча, 

безтурботна, весела, любить лідерство, має багато друзів, життєрадісна. 
Холерик-екстраверт: нестабільна особа, образлива, збуджена, нестримана, агресивна, 

імпульсна, оптимістична, активна, але працездатність і настрій нестабільні, циклічні. У 
ситуації стресу - схильність до істерико-психопатичних реакцій. 

Флегматик-інтраверт: стабільна особа, повільна, спокійна, пасивна, незворушна, 
обережна, задумлива, стримана, надійна, спокійна у відносинах, здатна витримати тривалі 
незгоди без зривів здоров'я і настрою. 

Меланхолік-інтраверт: нестабільна особа, тривожна, песимістична, дуже стримана зовні, 
але чутлива і емоційна всередині, інтелектуальна, схильна до роздумів. У ситуації стресу - 
схильність до внутрішньої тривоги, депресії, зриву або погіршення результатів діяльності. 

Мій темперамент _____________________________________________________________  
Його сильні сторони _________________________________________________________  
Його слабкі сторони _________________________________________________________  
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ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ 
Практична робота № 1 9  

 
Мета: визначити професійні схильності. 

 
Хід роботи: 

Тест «Переважаючі види професійної діяльності». 

Інструкція 
1. Візьми чистий лист паперу і розграфи його на п'ять колонок: I - «людина-природа», II - 

«людина-техніка», III - «людина-знакова система», IV - «людина-художній образ», V- 
«людина-людина». 

2. Читай по порядку твердження, і якщо ти погоджуєшся з ними, то із знаком «+» 
виписуй цифру, вказану в дужках, у відповідну колонку на вашому листі (номер колонки 
вказаний римськими цифрами). Якщо не погоджуєтеся, то виписуй цифру із знаком «-». 

Наприклад: «Я охоче і довго можу щось майструвати, лагодити» (П-1). Якщо ти з цим 
твердженням не згодний, то в колонку II («людина-техніка») записуйте собі       Якщо ти не 
можеш відповісти, то взагалі цифру не виписуй. 

3. Відповівши таким чином на 30 тверджень, підрахуй суму виписаних цифр (враховуючи 
«плюси» і «мінуси») в кожній з колонок. Найбільші позитивні суми будуть відповідати твоєму 
типу професії, найменші (а тим більше негативні суми) - невідповідним професіям. 

Твердження 
1. Легко знайомлюся з новими людьми (І). 
2. Охоче і довго можу що-небудь майструвати, лагодити (ІІ). 
3. Люблю ходити в музеї, театри, на художні виставки (IV). 
4. Охоче і постійно доглядаю рослин і тварин (І). 
5. Охоче і довго можу що-небудь підраховувати, вирішувати задачі, креслити (ІІ). 
6. Охоче допомагаю старшим (І). 
7. Люблю проводити час із дітьми, коли їх потрібно чимось захопити, допомогти їм у 

чомусь (V). 
8. Зазвичай я роблю мало помилок у письмових роботах (ІІІ). 
9. Те, що я роблю своїми руками, зазвичай викликає інтерес у моїх товаришів, старших 

(ІІ). 
10. Старші вважають, що у мене є здібності до певної області мистецтва (!V). 
11. Я охоче читаю про рослини і тварини (І). 
12. Беру активну участь у художній самодіяльності (IV). 
13. Охоче читаю про пристрої механізмів, машин, приладів (ІІ). 
14. Охоче розгадую кросворди, головоломки, ребуси (ІІІ). 
15. Легко залагоджую розбіжності між однолітками (V). 
16. Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з технікою (ІІ). 
17. Результати моєї художньої творчості схвалюють навіть незнайомі люди (!V). 
18. Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з рослинами або тваринами (І). 
19. Зазвичай мені вдається детально і ясно для інших висловлювати думки у письмовій 

формі (ІІІ). 
20. Я майже ніколи не сварюся (V). 
21. Речі, зроблені мною, схвалюють і незнайомі люди (ІІ). 
22. Мені часто трапляється допомагати незнайомим людям (V). 
23. Довго, не втомлюючись, можу займатися улюбленою художньою роботою (музикою, 

малюванням і т. п.) (IV). 
24. З великим інтересом читаю про охорону природного середовища, ліси, тварин (І). 
25. Люблю розбиратися в пристрої механізмів, машин, приладів (ІІ). 
26. Мені зазвичай вдається переконати однолітків у тому, що потрібно робити так, а не 

інакше (V). 
27. Охоче спостерігаю за тваринами або розглядаю рослини (І). 

2. Заповніть таблицю: 

Ознаки порівняння Тварини Людина 
Подібні риси 

1. 
2. 
3. 

Відмінності 
1.   
2.   
3.   
4.   

J^~X~\ Цікавинка 

■^4*™" Кожні 7 секунд у       
людей різна. Наприклад, в Єв               
років, у кінці Х Х  ст. — 60-68         
Біологічні науки 

Предмет вивчення 

Цитологія  
Гістологія  
Анатомія  
Фізіологія  
Генетика  
Ембріологія  
Антропологія  
Т а б л и ц я  
1  

 
Мал. 1. Будова клітини орг   

Мал. 3. Схема «Єдність та     
Мал. 4. Будова кісткової т  
 

Складові частини Чим представлена? Функції 

    

Т а б л и ц я  
 

|ГТ_[\ Цікавинка 

^^**^^ Темперамент представників різних народів яскраво проявляється в жестикуляції. 
Так, мексиканці роблять 170 жестів за хвилину, французи — 120, італійці — 80. Фіни 
жестикулюють 1 раз за хвилину  
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28. Без особливих зусиль і охоче розбираюся в схемах, графіках, кресленнях, таблицях 
(ІІІ). 

29. Пробую свої сили в живописі, музиці, поезії (IV). 

Короткий опис типу професії' 
I. «Людина-природа». Якщо ти любиш працювати в саду, городі, доглядати 

за рослинами, тваринами, любиш предмет біологію, то ознайомся з професіями 
типу «людина-природа». Об'єктами праці для представників більшості цих 
професій є: 1) тварини, їх розведення; 2) рослини, умови їх росту. Фахівцями 
у цій області є: агроном, мікробіолог, зоотехнік, гідробіолог, агрохімік, 
квітникар, овочівник, птахівник, тваринник, садівник, бджоляр, ветеринар. 

II. «Людина-техніка». Якщо тобі подобаються лабораторні роботи з фізики, хімії, 
електротехніки, якщо ти робиш моделі, розбираєшся в побутовій техніці, якщо ти хочеш 
створювати, експлуатувати або ремонтувати машини, механізми, апарати, верстати, то 
ознайомся з професіями «людина-техніка». Більшість професій цього типу пов'язані із 
створенням, монтажем, збіркою технічних пристроїв. Фахівцями в цій області є слюсар, 
оператор, електромонтер, радіомеханік тощо. 

III. «Людина-знакова система». Якщо ви любиш виконувати обчислення, креслення, 
схеми, вести картотеки, систематизувати різні відомості, якщо ти хочеш займатися 
програмуванням, економікою або статистикою, то ознайомся з професіями типу «людина-
знакова система». Більшість професій цього типу пов'язана з переробкою інформації. Це 
можуть бути: редактор, коректор, друкарка, діловод, телеграфіст, програміст, оператор ПК, 
економіст, бухгалтер, статистик, конструктор, інженер-технолог, кресляр. 

IV. «Людина-художній образ». Більшість професій цього типу пов'язана: 1) із 
створенням, проектуванням художніх творів (письменник, художник, композитор, модельєр, 
архітектор, скульптор, журналіст, хореограф); 2) з відтворенням, виготовленням різних 
виробів за зразком (ювелір, реставратор, гравер, музикант, актор, столяр-
червонодеревець); 3) з розмноженням художніх творів у масовому виробництві (майстер по 
розпису фарфору, шліфувальник по каменю і кришталю, маляр, друкар). 

V. «Людина-людина». Більшість професій цього типу пов'язана: 1) з вихованням, 
навчанням людей (вихователь, вчитель, спортивний тренер); 2) з медичним 
обслуговуванням (лікар, фельдшер, медсестра, няня); 3) з побутовим обслуговуванням 
(продавець, перукар, офіціант, вахтер); 

3. Визначте, в який час доби продуктивність виконання домашніх завдань у вас найвища. 
 
Висновок. 
Особливості мого добового біоритму такі: ________________________________________  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узагальніть вивчене з розділу «Біологічні основи 
поведінки людини» Тематична самоперевірка 

знань 

I рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. Рівнями сприйняття інформації людиною є: 
а) неспецифічний; б) спеціальний; в) нетрадиційний; г) специфічний. 

2. Сприйняття інформації можливе лише за наявності: а) пам'яті; б) 
уваги; в) свідомості. 

3. Проявом біоритмів є: 
а) сон; б) поведінка; в) статевий розвиток; г) характер. 

4. Можливостями особистості є: 
а) пам'ять; б) обдарованість; в) здібність; г) поведінка. 

II рівень. Вибери правильну відповідь. 
 

1. За допомогою чого людина сприймає світ? 
а) аналізатори; б) центри у головному мозку; в) рецептори. 

2. Періодичний стан організму людини, який характеризується виключенням свідомості і 
зниженням здатності нервової системи відповідати на зовнішні подразнення, 
називається: 
а) пам'ять; б) сон; в) увага; г) свідомість. 

3. Який тип навчання застосовують у школах? а) 
фіксація; б) навчання через наслідування; 
в) навчання за допомогою мови; г) шляхом спроб та помилок. 

4. Реакції, які виникають у відповідь на дію зовнішніх і внутрішніх подразників - це: а) 
емоції; б) мотивація; в) увага. 



94 56 

ІІІ рівень. Вибери правильну відповідь. 
1. Типи поведінки у людини: 

а) інстинктивна; б) природжена; в) набута. 
2. Складові характеру людини: 

а) свідомість; б) інтелект; в) воля; г) пам'ять; д) емоції. 
3. Мотивації - це: 

а) духовні потреби; б) реакції, які виникають у відповідь на дію зовнішніх і внутрішніх 
подразників; в) сукупність спонукань, які зумовлюють активність організму та 
визначають її спрямованість. 

4. Які є рівні функціонування вищої нервової діяльності людини? а) перша; б) 
друга; в) третя; г) четверта; д) шоста. 

!V рівень. Дай відповіді на питання: 
1. Які чинники формують характер людини?______________________________________  
2. Що таке поведінка людини? Від чого вона залежить? ____________________________  
3. У чому полягає відмінність між індивідом і особистістю? __________________________  
4*. Для допитливих. Заповни у зошиті структурно-логічну схему взаємозв'язку вивчених у 

темі понять. 

iC-T-Zj Цікавинка: 
Професор Мясников А. П. провів облік змін, які відбуваються за добу в 

організмі людини, маса якої 70 кг: 
1. Розщеплюється 125 г білків, 70 г жирів; 450 г вуглеводів. При цьому виділяється 12600 

кДж. 
2. Поглинається 460 л кисню та виділяється 403 л вуглекислого газу. 
3. Гине і замінюється 450 млрд. еритроцитів; 20-30 млрд. лейкоцитів та 270 млрд. 

тромбоцитів. 
 

5. Гине та відновлюється 50% від загальної кількості епітеліальних клітин шлунка і 
кишечника. 

6. Гине та відновлюється 1/75 частина кісткових клітин скелета. 
7. Через серце проходить 10-70 тис. л крові. 
8. Передсердя та шлуночки скорочуються 86400 разів. 
9. Із шлунка та кишечника у кров всмоктується 7-9 л рідини. 
10.Через легені проходить 11520 л повітря. 
11. Утворюється і виводиться з організму 1,3-1,5 л сечі. 
12. Утворюється 20 г шкірного сала. 
13.Випаровується через легені 0,4 л води, а з потом виводиться 0,5 л 

Людина за все життя вживає: 2,5 т білка, 1,3 т жиру, 17,5 т вуглеводів та 75 т води! 
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