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Урок №14 

Вид, видоутворення. Мікроеволюція 

 

І. Перевірка домашнього завдання 

Метод «Дерево рішень» 

(кожна правильна відповідь на питання – 0,25 бали) 

 

№ Відповідь Питання Бали 

1  вчений, який створив першу еволюційну теорію  

2  це репродуктивне обмеження видів  

3  увів бінарну номенклатуру видів  

4  систематична група, що реально існує в природі  

5  увів поняття «боротьба за існування»  

6  наука, що вивчає викопні організми  

7  це матеріал для еволюції  

8  це еволюційний процес, що відбувається в межах виду 

й веде до його зміни та виникнення нового виду 

 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Поміркуйте над висловами учених:                                                                   1,5 бали 

К. Лінней - «Вид реально існує в природі і не змінюється з часом» 

Ж.Б. Ламарк - «Видів не має. Вони – плід уявлення, але історичний розвиток існує» 

Ч. Дарвін -  «Види реально існують, вони відносно постійні і є результатом  

                історичного розвитку. Види змінюються внаслідок еволюції» 

Кожен із вчених мав свою думку відносно видів. Чия думка нам стане більш 

близькою?  

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

Вид 

сукупність популяцій особин, що подібні між собою за будовою, 

функціями, положенням у біогеоценозах(екологічна ніша), населяють 

певну частину біосфери (ареал), вільно схрещуються між собою (якщо їм 

притаманне перехресне запліднення), дають плодючих нащадків і не 

гібридизуються з іншими видами в природних умовах 

Критерії 

Морфологічний Базується на подібності в будові особин одного виду 

Фізіологічний Враховує подібність та відмінність в процесах 

життєдіяльності організмів одного чи різних видів 

Генетичний Базується на тому, що особини одного виду мають 

подібний геном, особини навіть близьких видів - 

відмінний 

Біохімічний Це особливості будови і складу макромолекул та 

перебігу певних біохімічних реакцій, характерних для 

особин певного виду 
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Географічний Полягає в тому, що популяції одного виду займають 

певну частину біосфери (ареал), яка відрізняється від 

ареалів близьких видів 

Біологічний Пов'язаний с тим, що внаслідок взаємодії популяції 

певного виду з комплексом усіх екологічних факторів 

середовища життя формується власна екологічна ніша 

Етологічний  Базується на вивченні особливостей поведінки: 

шлюбної, соціальної, будівельних, мисливських 

інстинктів, міграції тощо (при вивченні видів тварин) 

Цитологічний  Пов'язаний з вивченням будови клітин 

Видоутворення 

Еволюційний процес виникнення нових видів 

Необоротне Шляхом дивергенції Наслідок ізоляції 

Географічне Екологічне 

Внаслідок географічної ізоляції Внаслідок появи різних форм 

екологічної ізоляції 

Мікроеволюція 

Сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях одного 

виду 

 

ІV. Первинне засвоєння нового матеріалу 

Робота в малих групах                                                                                          2,5 бали 

(За матеріалом параграфа заповнити таблицю «Критерії виду») 

 

Назва критерію Суть критерію Приклади 

   

   

   

   

   

 

V. Закріплення нового матеріалу 

Метод «Займи особисту позицію: «Так», «Ні», «Не знаю»»                            1 бал 

Учні повинні висловить свою думку з досліджуваної теми: Чи можна встановити 

видову самостійність певної групи особин лише за одним критерієм виду? 
 

Метод  «Навчаючи – учуся»                                                                                   2 бали 

(групова робота) 

 

Перша група Друга  група 

1. Що таке мікроеволюція? 1. Що таке видоутворення? 

2. Які фактори впливають на хід 

еволюції? 

2. Які способи і шляхи видоутворення 

існують? 

Опрацювати отримане завдання та ознайомити інших учнів з інформацією 
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Позначте знаком (+) усі вірні відповіді:                                                            2 бали 

1. Мікроеволюція – сукупність еволюційних процесів, що відбуваються в 

популяціях одного виду. 

2. Географічне видоутворення відбувається внаслідок географічної ізоляції 

3. Екологічне видоутворення відбувається внаслідок виникнення поліплоїдних 

форм. 

4. Чинник здатний змінювати генетичну структури популяції – це дрейф генів. 

5. Завдяки популяційним хвилям життя може швидко зменшуватися частота 

зустрічальності одних алелей, тоді як інші можуть бути втрачені назавжди. 

6. Дивергенція – сходження ознак у нащадків спільного предка як результат 

пристосування до умов довкілля. 

7. Видоутворення – утворення нових родів. 

8. Боротьба за існування – уся сукупність взаємозв’язків між особинами і 

різними факторами середовища життя. 

9. Природний добір – наслідок боротьби за існування. 

10. Міжвидове схрещування – це гібридні нащадки схрещуються між собою, 

утворюючи нові плідні покоління. 

 

VІ. Узагальнення і систематизація знань 

Метод «Мікрофон»                                                                                                   1 бал 

Яке з тверджень учених є для вас найбільш близьким? Яке з них найбільш 

точне? 

К. Лінней - «Вид реально існує в природі і не змінюється з часом». 

Ж.Б. Ламарк - «Видів не має. Вони – плід уявлення, але історичний розвиток існує». 

Ч. Дарвін -  «Види реально існують, вони відносно постійні і є результатом  

                історичного розвитку. Види змінюються внаслідок еволюції». 
 

VІІ. Домашнє завдання 

Обов’язкове завдання: Підручник «Біологія 11» /П.Г. Балан/ §38 

Проблемне завдання: поміркуйте, які відмінності є між колишнім та сучасним 

біологічними поняттями про вид? 

Творче завдання: за матеріалом підручника §38 підібрати фотоматеріал прикладів 

видоутворення. 

 

Словник термінів та понять 

Вид сукупність популяцій особин, що подібні між собою за 

будовою, функціями, положенням у 

біогеоценозах(екологічна ніша), населяють певну 

частину біосфери (ареал), вільно схрещуються між собою 

(якщо їм притаманне перехресне запліднення), дають 

плодючих нащадків і не гібридизуються з іншими видами 

в природних умовах 

Видоутворення Еволюційний процес виникнення нових видів 

Мікроеволюція Сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в 

популяціях одного виду 

Репродуктивна 

ізоляція 

Явище, коли різні види розмежовані внаслідок 

нездатності до гібридизації між собою 
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Урок №15 

Адаптація як результат еволюційного процесу 

 

І. Перевірка домашнього завдання 

 

Фронтальна бесіда                                                                                                   1 бал 

1. Що таке вид ? 

2. Чим характеризується вид ? 

3. Критерій виду, що оцінює подібність зовнішньої будови. 

4. Критерій виду, що оцінює здатність до схрещування. 

5. Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів. 

6. Використовуючи різні критерії виду, поясніть, чому людина і шимпанзе 

відносяться до різних видів? 

 

Метод «Прес» (учні висловлюють свою думку з дискусійного питання)  

правильна відповідь на питання – 0,5 бали 

Питання: 

Як Ви гадаєте, які відмінності є між колишнім та сучасним біологічними поняттями 

про вид? 

Очікуваний результат: 

ПОЗИЦІЯ 

«Я вважаю, що…» (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка 

зору) 

ОБГРУНТУВАННЯ 

«Оскільки…, тому що,…» (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому 

ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції) 

ПРИКЛАД 

«Наприклад…» (наведіть факти додаткових аргументів на підтримку своєї позиції) 

ВИСНОВКИ 

«Таким чином…» (узагальніть, сформулюйте свої висновки, тобто, це заклик 

прийняти вашу позицію) 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

 

Завдання Кросворд із ключовим словом, яке є основним поняттям теми уроку       

3 бали 
1 

 

 

3 

       

2      

      
4          

5           

6        

              

 8         
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За горизонталлю : 

1. Прізвище вченого, який відкрив увів поняття «боротьба за існування». 

2. Буває природний і штучний 

3. Прізвище вченого, який створив еволюційну теорію. 

4. В її межах відбувається мікроеволюція 

5. Буває міжвидова і внутрішньовидова 

6. Матеріал для еволюції (згідно з синтетичною гіпотезою) 

7. Структурність еволюційних процесів, що відбуваються в поширеннях  

    одного виду. 

8. Репродуктивне обмеження виду. 

9. Розходження ознак у нащадків спільного предка як результат пристосування до 

умов довкілля. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

Адаптації 

Пристосування організмів до умов середовища існування 

Види забарвлень 

Захисне Демонстраційне Приваблююче 

Мімікрія 

Здатність до наслідування забарвлення чи форми добре захищених 

організмів погано захищеними. Ефективна лише при захисті від хижих 

тварин за умови, коли вид, що наслідує (імітатор), та вид , якого 

наслідують (модель), мешкають в одній місцевості, при чому чисельність 

імітатора істотно нижча, ніж моделі. 

Бейтсівська мімікрія Мюллерівська мімікрія 

Гірше захищений вид 

наслідує добре 

захищеного. 

Кілька захищених видів нагадують один одного 

за забарвленням і формою, утворюючи «кільце»; 

їхні вороги, виробивши рефлекс до одного з 

видів такого «кільця», не чіпають також і інших. 

Гомологія Відповідність загального плану будови 

організмів у представників різних видів, 

зумовлена їх спільним походженням. 

Аналогія Зовнішня подібність за будовою різних структур 

видів, які мають різне походження, однак 

виконують функції. 

Рудименти Недорозвинені чи спрощені органи або їхні 

частини, які в процесі історичного розвитку виду 

втратили свої функції. 

Атавізми Прояв у окремих представників виду рис, 

притаманних їхнім предкам. 
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ІV. Первинне засвоєння нового матеріалу 

 

Робота в парах                                                                                                        1,5 бали 

 

Завдання №1 Завдання №2 

1.Що таке адаптація ? 1.В чому суть мімікрії ? 

2.Які види адаптації вам відомі ? 2.Форми мімікрії. 

Самостійно  опрацювати матеріал, обмінятися інформацією,  

пояснюючи її, один одному 

 

V. Закріплення нового матеріалу 

 

Пошукова робота 

Знайдіть у тексті підручника §36 приклади адаптацій, що виявляються у 

зовнішньому вигляді організмів.                                                                            1 бал 
 

Гра-роздум                                                                                                                    1 бал 

 

«Відчувши небезпеку, птах-

бугай витягується на весь зріст, 

піднявши догори дзьоб і не 

рухається тривалий час. Його 

вузька довга фігура жовтуватих 

тонів з чорним малюнком на 

черевці і спині не помітна серед 

жовтих стебел очерету». 

«Якщо доторкнутися до сонечка, 

воно виділяє їдку рідину. Це 

захищає його від нападу птахів 

та інших ворогів. Птахи 

пізнають сонечко за 

забарвленням і не чіпають 

його». 

До якого з трьох типів захисного забарвлення належить 

забарвлення птаха-бугая та сонечка? 

 

Бліц – опитування                                                                                                 2 бали 

І варіант – вибирає твердження, які стосуються «Бейтсівської мімікрії» 

ІІ варіант – вибирає твердження, які стосуються «Мюллерівської мімікрії» 

1. Сонечко і клоп – солдатик 

2. Бджола і оса 

3. Лисички та несправжні лисички 

4. Несправжні і справжні пістряки (метелики) 

5. Гадюка степова і гадюка Ренарда 

6. Риба – аспідонт і блакитний губанич 

7. Муха дзюрчала і бджола 

8. Глуха кропивка і пекуча кропива 

9. Справжня оса і піщана оса 

 

VІ. Узагальнення і систематизація знань 

 

Метод Мікрофон                                                                                                  0,5 бали  

Чи може адаптація бути абсолютна? 

 



 8 

 

VІІ. Домашнє завдання 
 

Обов’язкове завдання: Підручник «Біологія 11» /П.Г. Балан/ §36. 

Проблемне завдання: поміркуйте, як можна пояснити явище атавізму з позицій 

сучасної генетики. 

Творче завдання: за матеріалом підручника §36 підібрати фотоматеріал прикладів 

адаптацій та мімікрії. 
 

 

Словник термінів та понять 

Адаптації Пристосування організмів до умов середовища існування 

Мімікрія Здатність до наслідування забарвлення чи форми добре 

захищених організмів погано захищеними 

Імітатор  Той хто наслідує 

Модель  Кого наслідують 

Гомологія Відповідність загального плану будови організмів у 

представників різних видів, зумовлена їх спільним 

походженням. 

Аналогія Зовнішня подібність за будовою різних структур видів, 

які мають різне походження, однак виконують функції. 

Рудименти Недорозвинені чи спрощені органи або їхні частини, які в 

процесі історичного розвитку виду втратили свої функції. 

Атавізми Прояв у окремих представників виду рис, притаманних 

їхнім предкам. 
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Урок№17 

Сучасні уявлення про фактори еволюції 

 

І. Перевірка домашнього завдання 

 

Тести на визначення відповідності між термінами та їхніми особливостями. 

2 бали 

Особливість Термін 

А – Поява ластів у моржів 1. Ароморфоз 

Б – Явище спрощення будови органів 2. Дегенерація 

В – Волосатість у людини 3.Біологічний прогрес 

Г – Подібність передніх кінцівок різних 

хребетних тварин 

4. Біологічний регрес 

5. Рудименти 

Д – органи недорозвинені чи спрощені у 

особин певного виду 

6. Гомологія 

7. Атавізми 

Є – Поява щелеп у хребетних тварин 8. Аналогія 

Е – Утворення квітки у покритонасінних 9. Ідіоадаптація 

Ж – Результат неспроможності певної 

групи організмів пристосуватися до змін 

умов середовища 

10. Конвергенція 

11. Паралелізм 

12. Адаптивна радіація 

З – Подібність  крил птахів і комах  

К – Конкретні шляхи історичних змін 

окремих систематичних груп і всього 

живого 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

 

Обговорення вислову:                                                                                         1,5 бали 

«Важко створити хорошу теорію, адже вона має бути розумною, а факти є саме 

такими»  Дж. Бідл 

– У чому полягає еволюційна теорія? 

– Які факти Вам відомі про еволюцію? 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

Еволюція 

Процес необоротних змін будови та функцій живих істот протягом 

їхнього історичного існування 

Мікроеволюція Макроеволюція 

Сукупність еволюційних процесів, 

які відбуваються в популяціях 

одного виду 

Сукупність еволюційних процесів, 

що приводять до виникнення над 

видових таксонів (родів, родин і т. 

д. аж до царства) 
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Темпи еволюції 

Проміжки часу, за який виникають певні систематичні групи (види, 

роди, родини і т.д. аж до типів тварин чи відділів рослин і царств) 

Фактори еволюції 

Чинники, що приводять до адаптивних змін організмів, популяцій, 

видів. 

Гіпотеза  перерваної рівноваги Гіпотеза  еволюційного 

компромісу 

Всі живі системи на будь якому 

рівні організації можуть 

функціонувати лише у стабільних, 

тобто сталих умовах доти, поки 

ступінь зміни цих умов не 

перевищить їхню здатність до 

підтримання гомеостазу. 

Жодний  вид не може бути 

повністю пристосованим до будь-

якого окремого чинника довкілля, 

а адаптований до сукупності умов 

певного біогеоценозу та має свій 

генотип. 

Елементарні фактори еволюції 

Хвилі життя Ізоляція Дрейф генів 

Коливання 

чисельності особин 

популяції, характерні 

для всіх видів 

Унеможливлення 

схрещувань між 

особинами одного 

виду в природі 

Не спрямована зміна 

частот зустрічальності 

певних алелів у 

популяції під впливом 

випадкових причин 

Елімінація 

Загибель особини на будь-якому етапі онтогенезу, коли вона не 

залишає нащадків 

Неокатастрофізм  Система поглядів, яка базується на факті 

етапності розвитку життя на Землі, тобто 

гіпотеза катастроф 

Сальтаціонізм  Система поглядів на темпи еволюції як 

стрибкоподібні зміни, що відбуваються за 

незначний проміжок часу і спричиняють 

виникнення нових видів, родів тощо. 

 

ІV. Первинне засвоєння нового матеріалу 

 

Метод «Ажурна пилка»                                                                                    3 бали 

(Робота в групах). Використовуючи матеріал підручника §40 та довідникову 

літературу виконати завдання: 

 

1 група 2 група 3 група 4 група 

Завдання 

Фактори 

еволюції 

 

Боротьба за 

існування та 

спадкові фактори 

еволюції. 

Елімінація 

Внутрішньовидові 

еволюційні 

фактори 

Міжвидові 

еволюційні 

фактори 
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І етап виконання завдання в групах. 

ІІ етап учні об’єднуються в експертні групи так, щоб до кожної 

увійшли члени з різних початкових груп. Кожен з 

учасників ознайомлює зі змістом опрацьованої 

інформації. «Експерти» аналізують матеріал в цілому 

ІІІ етап учні повертаються в початкові групи, щоб поділитися 

знаннями, отриманими в експертній групі 

IV етап перевірка виконання завдання 

 

V. Закріплення нового матеріалу 

 

Робота зі схемою                                                                                                    1,5 бали 

(заповнити схему) 

 

 

Фактори еволюції 

      

      

За Ж.Б. Ламарком За Ч. Дарвіном 

      

      

? ? ? ? ? 

 

 

Бліц – опитування                                       (кожна правильна відповідь – 0,25 бали) 

1. Що таке темпи еволюції ? 

2. Чому темпи еволюції не залежать від частоти зміни поколінь та часу 

історичного існування будь-якої групи організмів? 

3. Що таке біогеоценотичні кризи? 

4. У чому полягає суть гіпотез неокатастрофізму та сальтаціонізму? 

5. Що може спричинити глобальні та локальні біогеоценотичні кризи? 

6. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору…. 

7. Одним із творців синтетичної теорії є Ч.Дарвін чи С.Четверіков? 

8. Виникнення нового виду є прикладом…. 

9. Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів…  

10. Біогенетичний закон сформулював… 

11. Прояв у окремих особин певного виду ознак предків…  

12. Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та 

перебувають у недорозвиненому стані…  

VІ. Узагальнення і систематизація знань 

 

Метод «Мікрофон»                                                                                               1 бал 

Висловіть  свою думку: У чому полягає небезпека мішанини наукових і релігійних 

понять для світогляду сучасної людини? 
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VІІ. Домашнє завдання 
 

Обов’язкове завдання: Підручник «Біологія 11» /П.Г. Балан/ §40. 

Творче завдання: скласти кросворд на тему «Основи еволюційного вчення». 

 

 

Словник термінів та понять 

Еволюція Процес необоротних змін будови та функцій живих істот 

протягом їхнього історичного існування 

Мікроеволюція Сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в 

популяціях одного виду 

Макроеволюція Сукупність еволюційних процесів, що приводять до 

виникнення над видових таксонів (родів, родин і т. д. аж 

до царства) 

Темпи еволюції Проміжки часу, за який виникають певні систематичні 

групи (види, роди, родини і т.д. аж до типів тварин чи 

відділів рослин і царств) 

Фактори еволюції Чинники, що приводять до адаптивних змін організмів, 

популяцій, видів. 

Хвилі життя Коливання чисельності особин популяції, характерні для 

всіх видів 

Ізоляція Унеможливлення схрещувань між особинами одного 

виду в природі 

Дрейф генів Не спрямована зміна частот зустрічальності певних 

алелів у популяції під впливом випадкових причин 

Елімінація Загибель особини на будь-якому етапі онтогенезу, коли 

вона не залишає нащадків 

Неокатастрофізм  Система поглядів, яка базується на факті етапності 

розвитку життя на Землі, тобто гіпотеза катастроф 

Сальтаціонізм  Система поглядів на темпи еволюції як стрибкоподібні 

зміни, що відбуваються за незначний проміжок часу і 

спричиняють виникнення нових видів, родів тощо. 

 

 

 

 

 

 

 


