
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

БІОЛОГІЯ 7 клас 

 

Підручники: 

Біологія  :  підруч.  для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Л.І.  Остапченко  

[та ін.]. – Київ : Генеза,  2015.  –  256 с. : іл. 

http://31.131.24.128/data/sb/07/7_klas_biologija_ostapchenko_2015.pdf 

Біологія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Запорожець, І. І. Черевань, І. А. 

Воронцова; за ред. К. М. Задорожного. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. 

http://interactive.ranok.com.ua 

 

Соболь  В. І. Біологія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /  Валерій Соболь. – Кам’янець-

Подільський : Абетка, 2015. –  288 с. : іл. 

https://pidruchnyk.com.ua/697-bologiya-sobol-7-klas-2015.html 

 

 

І семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 1  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Вступ Основні відмінності тварин від 

рослин та грибів. Особливості 

живлення тварин.  

Будова тварин: клітини, тканини, 

органи та системи органів.  

 

Основні поняття і терміни. 

Тварини, автотрофний організм, 

гетеротрофний організм. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=bBymW0PtVT0&

list=PLS3dH5drwWJZicmi

gyVkMSUzW5M25B6MC

&index=46  

http://svitppt.com.ua/biolog

iya/tkanini-tvarin.html  

https://www.youtube.com/

watch?v=5TBDKqJApug  

https://www.youtube.com/

watch?v=sOjyjdOVk9w 

 

2 Різноманітність 

тварин  

    Способи класифікації тварин (за 

середовищем існування, способом 

пересування, способом життя 

тощо). 

Кишковопорожнинні.  Кільчасті  

черви. Членистоногі: Ракоподібні,  

Павукоподібні, Комахи. Молюски. 

Паразитичні безхребетні тварини. 

Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. 

Ссавці. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=1OR1xv-K8NU  

http://svitppt.com.ua/biolog

iya/kilchasti-chervi4.html  

http://svitppt.com.ua/biolog

iya/nayprostishi-

bagatoklitinni-tvarini1.html  

https://www.youtube.com/

watch?v=-t87IWnIKNc  

https://www.youtube.com/

watch?v=uRkSsP7iKzg 
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[розглядаються особливості будови, 

способу життя, різноманітність, 

роль у природі та значення в житті 

людини тварин зазначених груп]. 

 

 

Основні поняття і терміни. 

Вид, безхребетні, 

кишковопорожнинні, кільчасті 

черви, членистоногі, ракоподібні, 

павукоподібні, комахи, молюски, 

хордові, риби: хрящові та кісткові, 

земноводні, плазуни, птахи, ссавці. 

  

https://www.youtube.com/

watch?v=7bM72SNXkxM 

https://www.youtube.com/

watch?v=HXbOwGIcxh0 

https://www.youtube.com/

watch?v=JJM_vx-Zdzc 

https://www.youtube.com/

watch?v=m6PRUaOOFb8 

https://www.youtube.com/

watch?v=O3h8GPcmldo  

https://www.youtube.com/

watch?v=vi2d3kHdE0A 

https://www.youtube.com/

watch?v=sGVWkT-YVN8 

https://www.youtube.com/

watch?v=gkPsBZkRMVA  

https://www.youtube.com/

watch?v=Fv6cA5eHf9w 

https://www.youtube.com/

watch?v=VSv0BJ2eaRE 

https://www.youtube.com/

watch?v=XSD6oyPm76E  

https://www.youtube.com/

watch?v=9ahIbDNVbV8  

 

 

 

ІІ семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 2  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Процеси 

життєдіяльності 

тварин 

Живлення і травлення. Особливості 

обміну речовин гетеротрофного 

організму. Різноманітність травних 

систем. 

Дихання та газообмін у тварин. 

Органи дихання, їх різноманітність. 

Значення процесів дихання. 

Транспорт речовин у тварин. 

Незамкнена та замкнена кровоносні 

системи. Кров, її основні функції. 

Виділення, його значення для 

організму. Органи виділення тварин. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sOjyjdOVk9

w  

http://svitppt.com.ua/biol

ogiya/rozmnozhennya-i-

rozvitok-ptahiv-

vivodkovi-ta-nagnizdni-

ptahi.html  

https://www.youtube.co

m/watch?v=yMhLeTH8

Dlo  
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Опора і рух. Види скелета. Значення 

опорно-рухової системи. Два типи 

симетрії як відображення способу 

життя. Способи пересування тварин. 

Покриви тіла тварин, їх 

різноманітність та функції.  

Органи чуття, їх значення. 

Нервова система, її значення, 

розвиток у різних тварин.  

Розмноження та його значення. 

Форми розмноження тварин. Статеві 

клітини та запліднення.  

Розвиток тварин (з перетворенням та 

без перетворення). Періоди та 

тривалість життя тварин. 

 

Основні поняття і терміни. 

Живлення, дихання, транспорт 

речовин, виділення, рух, 

подразливість, розмноження, ріст, 

розвиток. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=CcUE1TOrf

a8  

https://www.youtube.co

m/watch?v=fqOhuaFuqj

E  

https://www.youtube.co

m/watch?v=I6A6KsCjLo

A  

https://www.youtube.co

m/watch?v=UMvWt0kN

VF4   

https://www.youtube.co

m/watch?v=sRFCqRAv

MH0  

https://www.youtube.co

m/watch?v=tZw04CMK

Ad0 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MDjSPXsnh

WY  

https://www.youtube.co

m/watch?v=T-

tb87R6yRk 

  

4 Поведінка тварин Поведінка тварин, методи її 

вивчення. 

Вроджена і набута поведінка. 

Способи орієнтування тварин. 

Хомінг. Міграції тварин. 

Форми поведінки тварин: 

дослідницька, харчова, захисна, 

гігієнічна, репродуктивна (пошук 

партнерів, батьківська поведінка та 

турбота про потомство), 

територіальна, соціальна. Типи 

угруповань тварин за К. Лоренцем. 

Ієрархія у групі. Комунікація тварин. 

Використання тваринами знарядь 

праці. Елементарна розумова 

діяльність. Еволюція поведінки 

тварин, її пристосувальне значення. 

Основні поняття і терміни. 

Інстинкт, научіння, поведінка 

тварин, міграція. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2P3orzzVY9

8&ab_channel  

https://www.youtube.co

m/watch?v=csoeJv1nE6g  

https://www.youtube.co

m/watch?v=SFbDovU1o

r4  

https://www.youtube.co

m/watch?v=MpMFv7rf8

nA&ab_channel=T%D0

%B5t%D1%96anaCh%D

1%83chkovska  

https://www.youtube.co

m/watch?v=lzjXVX-

y12o&ab_channel=BioC

hem-channel  

https://www.youtube.co

m/watch?v=nbrccUpV7c

0  
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 https://www.youtube.co

m/watch?v=OtzhkzvyKo

Y&t=42s  

https://www.youtube.co

m/watch?v=zZ0uBv-

xS70  

https://www.youtube.co

m/watch?v=RIx5VDIK

M8s&t=80s  

https://www.youtube.co

m/watch?v=J5rx5QSDG

kU  

5 Організми і 

середовище 

існування 

Поняття про екосистему та чинники 

середовища.  

Ланцюги живлення. Кругообіг 

речовин і потік енергії в екосистемі. 

Співіснування організмів в 

угрупованнях. Вплив людини та її 

діяльності на екосистеми. Екологічна 

етика. 

Природоохоронні території. 

Червона книга України. 

 

Основні поняття і терміни. 

Екосистема, рослиноїдні тварини, 

хижі тварини, паразити, ланцюги 

живлення, охорона природи, Червона 

книга України. 

https://www.youtube.com/

watch?v=9f-MuTAz77A  

https://www.youtube.co

m/watch?v=cAU3lCH-

guk  

https://www.youtube.co

m/watch?v=XiSnpi_v7nI 

https://svitppt.com.ua/bio

logiya/chervona-

kniga4.html 

https://svitppt.com.ua/bio

logiya/tipi-vzaemodii-

mizh-zhivimi-

organizmami2.html    
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