
Використання матеріалів з підприємництва 

при вивченні біології (6-9 кл.) у загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Клас Тема розділу, уроку Цінності /ставлення уміння Навчальні ресурси 

6 Тема 1. Клітина робить висновок:  

- клітина була відкрита завдяки винаходу мікроскопа; 

- організми мають клітинну будову; 

- клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси 

будови; 

усвідомлює:  

- можливість глибшого дослідження будови клітини за 

допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та 

методів досліджень; 

оцінює:  

внесок учених у розвиток знань про клітину; 

обґрунтовує судження:  

- клітина – цілісний об’єкт живої природи 

 

Уроки з підприємницьким тлом  

 

6 Тема 2. Одноклітинні 

організми. Перехід до 

багатоклітинності 

оцінює: 

- роль одноклітинних організмів в екосистемах; 

усвідомлює: 

- небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань 

робить висновок:  

- клітини можуть бути самостійними організмами 

висловлює судження: 

- про пристосувальне значення переходу до багатоклітинності 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО 

СПОЖИВАННЯ 
 

Ділова активність 2. с. 74-76. 

6 Тема 3. Рослини усвідомлює: 

рослина – цілісний організм; 

робить висновок:  

- фотосинтез – характерна особливість рослин; 

оцінює: 

- значення фотосинтезу; 

висловлює судження: 

- видозміни органів рослин, різні способи запилення, 

Основи споживчих знань «Зелене 

споживання» - С. Х-55. 

 

Ділова активність 2. С.73. 

http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-7klass.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-7klass.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._2.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-10klass.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-10klass.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._2.pdf


поширення плодів мають пристосувальний характер 

6 Тема 4. 

Різноманітність 

рослин 

робить висновок:  

- будова, особливості життєдіяльності рослинних організмів – 

це результат їх пристосування до умов середовища; 

оцінює: 

- значення рослин для існування життя на планеті Земля. 

висловлює судження щодо: 

- нераціонального використання людиною водоростей, мохів, 

хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних 

рослин; 

має переконання щодо: 

- необхідності збереження рослин та їх угрупувань 

Основи споживчих знань «Зелене 

споживання» С. Х-55. 

 

Ділова активність 2. С.81- 82. 

6 Тема 5. Гриби оцінює: 

значення грибів та лишайників у біосфері та житті людини 

усвідомлює: 

небезпеку захворювань, що спричиняються грибами 

Дерево прийняття рішень  

 

 

7 Вступ висловлює судження: 

- щодо значення знань про тварин у природі та житті людини 

Уроки з підприємницьким тлом  
 

Дерево прийняття рішень 

 

7 Тема 1. 

Різноманітність 

тварин. Риби 

висловлює судження:  

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення у 

житті людини; 

виявляє:  

- ціннісне ставлення до тварин та до власного здоров’я;  

робить висновок: 

- особливості будови організму тварин є результатом 

пристосування до характерного для них способу життя 

Уроки з підприємницьким тлом 

7 Тема 4. Організми і 

середовище існування 

висловлює судження:  
- щодо взаємозв’язку між організмами в екосистемі;  

усвідомлює значення:  
- етичного ставлення до природи та її охорони. 

виявляє: 

Основи споживчих знань «Зелене 

споживання» С. Х-55. 

http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-10klass.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-10klass.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._2.pdf
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/interaktivni_metodi/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/ohorona_rib/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/interaktivni_metodi/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/ohorona_rib/
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-10klass.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-10klass.pdf


- ціннісне ставлення до живої природи; 

оцінює:  
- стан заповідних територій України та свого краю 

8. ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК 

ОРГАНІЗМУ 

ЛЮДИНИ ІЗ 

ЗОВНІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ 

висловлює судження: 

щодо значення нервової системи для:  

- забезпечення взаємозв’язку між органами і фізіологічними 

системами; 

- узгодження функцій організму зі змінами довкілля 

Ділова активність 3. - С. 103 

9. ТЕМА 3. ОБМІН 

РЕЧОВИН ТА 

ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ЕНЕРГІЇ В 

ОРГАНІЗМІ 

ЛЮДИНИ 

висловлює судження 

- щодо значення збалансованого харчування для нормального 

розвитку і збереження здоров’я 

обґрунтовує судження: 

- про значення білків, жирів і вуглеводів рослинного і 

тваринного походження в раціоні підлітка 

оцінює:  

- значення метаболізму для нормального функціонування 

організму 

робить висновок:  

- про необхідність дотримання співвідношення ваги і зросту 

Уроки з підприємницьким тлом - С. 

VIII-25; С. VIII – 32. 

9 Тема 8. Надорганізмові 

біологічні системи 

Біосфера як цілісна 

система 

 

робить висновок: 

- про цілісність і саморегуляцію живих систем; 

- про значення природних угруповань для збереження рівноваги 

у біосфері. 

усвідомлює значення: 

- внеску учених у розвиток екології (Е.Геккель, Ю. Лібіх, Е. 

Шелфорд та ін.), в тому числі українських (М.І.Вернадський);  

формує громадянську позицію  

- в галузі збереження довкілля 

Уроки з підприємницьким тлом  

 

9 Тема 9. Біологія як 

основа біотехнології та 

медицини 

застосовує знання для оцінки: 

- можливих позитивних і негативних наслідків застосування 

сучасних біотехнологій; 

висловлює судження: 

- щодо можливості використання генетично модифікованих 

Уроки з підприємницьким тлом  

 

http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._3.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/files/ConsumerEducationBook/ConsumerEducation-8klass.pdf
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/biosfera/
http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/gmo/


організмів;  

- щодо моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень 

 

Уроки з підприємницьким тлом - http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom 

Основи споживчих знань - http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/education/7442/ 

  Ділова активність   
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._1.pdf 

http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._2.pdf 

http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._3.pdf 

http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._4.pdf 
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