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Тема. Різноманітність ссавців. Плацентарні ссавці. 
 

Мета:  

 ознайомити учнів з різноманітністю плацентарних ссавців; з характерними 

ознаками основних представників рядів ссавців;  

 розвивати вміння виділяти головне, класифікувати, порівнювати, 

підвищувати пізнавальну активність учнів  і мотивацію навчання, формувати 

культуру праці; 

 виховувати почуття відповідальності, вміння працювати в групі, екологічне 

виховання. 

 

Тип уроку: урок формування нових знань. 

 

Місце уроку в темі: перший з 3 уроків, відведених для вивчення різноманітності 

ссавців.  

 

Форма проведення: пошукова діяльність з використанням Інтернет-ресурсів. 

 

Обладнання: комп’ютери, ребуси, хмари тегів, завдання, створене у 

мультимедійному онлайновому сервісі LearningApps, «Пасхальний 

кошик», завдання з пропущеними термінами, картки-завдання для 

пошукової роботи. 

 

Методи і методичні прийоми: 

1. Інформаційно-рецептивний: 

 Словесний:  

Прийоми навчання: бесіда, робота з завданнями з пропущеними термінами, 

пояснення, пошук та обробка інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів. 

 Наочний: 

Прийоми навчання: одержання з Інтернет-ресурсів та ілюстрацій нових знань, 

робота з роздатковим матеріалом. 

2. Репродуктивний.  

Прийоми навчання: конкретизація і закріплення вже набутих знань. 

3. Проблемно-пошуковий: постановка проблемного питання. 

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, 

активізація уваги та мислення. 

4. Візуальний: робота з хмарою тегів, ребусами. 

5. Релаксопедичний: фізкультхвилинка, рефлексія. 

6. Інтерактивні методи: робота в групах, «Мікрофон» 



Структура уроку 

I. Організаційний етап ................................... 3 хв. 

II. Актуалізація опорних знань .......................10 хв. 

         Фізкультхвилинка …………………………. 3 хв. 

III. Мотивація діяльності учнів на уроці ......... 3 хв. 

IV. Первинне сприйняття і осмислення ........... 15 хв. 

V. Підведення підсумків уроку ....................... 3 хв. 

VI. Домашнє завдання .......................................1 хв. 

VII. Рефлексія. ..................................................... 2 хв. 

 

Етап 

уро-

ку 

№ 

з/п 
Запитання до учнів 

Форми і методи діяльності 

вчителя та учнів 

І. Організація уваги учнів  

1.  Христос воскрес!  

2.  Один з інгредієнтів, які 

використовуються для випікання 

паски 

Розгадування ребуса «Молоко». 

(Додаток 1, електронний 

ресурс:http://www.rebus1.com/ua

/index.php?item=rebus_generator) 

3.  Чому ми згадали сьогодні молоко? Як 

воно стосується нашої теми? 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

1.  Відділи тіла ссавців  

(електронний ресурс: 

http://learningapps.org/display?v=pd5ki

4p5c01) 

Розподіл понять за категоріями 

2.  Доповнити текст. Текст з пропусками Додаток 2, хмара тегів 

(електронний ресурс: 

http://www.imagechef.com/r/oTQ

Lui 

http://www.imagechef.com/r/RtEk

Y8) 

 3.  Людина відноситься до класу ссавці? 

Чому? 

 

Фізкультхвилинка.  

 На прикладі Степанова В.  

 Вправи виконуються по 5 разів 

 Покажіть відділи тіла: голова, тулуб. 

 Підніміть верхні кінцівки перед собою, вгору, в сторони. 

 Покажіть плечі, передпліччя, кисті. 

http://www.rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator
http://www.rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator
http://learningapps.org/display?v=pd5ki4p5c01
http://learningapps.org/display?v=pd5ki4p5c01
http://www.imagechef.com/r/oTQLui
http://www.imagechef.com/r/oTQLui
http://www.imagechef.com/r/RtEkY8
http://www.imagechef.com/r/RtEkY8


 Стисніть та розпрямите пальці. 

 Поверніть тулуб вправо, вліво. 

 Нахиліть тулуб вправо, вліво. 

 Нахиліть тулуб, випряміться. 

 Візьміться верхніми кінцівками за нижні. 

 Покажіть стегно, гомілку, стопу. 

 Зігніть нижні кінцівки в суглобах, не відриваючи їх від підлоги. 

ІІІ. Мотивація діяльності учнів на уроці 

1.  Пригадайте казки, у яких фігурують 

ссавці 

Вправа «Мікрофон» 

2.  Чому тваринам надаються певні 

стереотипні характеристики? 

(Надання тваринам якостей людини) 

Чому їм надають таких рис 

характеру? (Спосіб життя, тип 

харчування, значення для людини) 

Постановка взаємопов’язаних 

проблемних запитань 

3.  Чому олені не живуть у степу? 

4.  Як кажани орієнтуються уночі під час 

польоту? 

5.  Сьогодні ми почнемо вивчати 

представників різних систематичних 

груп ссавців, особливостей їх 

середовища існування та 

взаємозв’язки з навколишнім 

середовищем 

ІV. Первинне сприйняття і осмислення 

1.  Систематичне положення ссавців 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D1%F1%

E0%E2%F6%B3 

Пошук та обробка інформації, 

отриманої з Інтернет-ресурсів. 

2.  Систематика Ссавців (електронний 

ресурс:http://uk.wikipedia.org/wiki/Спи

сок_ссавців_України ) 

Пошук та обробка інформації, 

отриманої з Інтернет-ресурсів. 

Схема виконана в онлайновому 

сервісі (електронний ресурс: 

http://www.imagechef.com/r/o5R

0K6 ) і MindMaplePro.  

3.  «Пасхальний кошик» Розподіл завдань між групами. 

Завдання виконане в 

онлайновому сервісі ImageChef 

(електронний ресурс:  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B0_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.28.D1.81.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B0-.D0.BA.D1.96.D0.BD.D0.B5.D1.86.D1.8C_20_.D1.81.D1.82..29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D1%F1%E0%E2%F6%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D1%F1%E0%E2%F6%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_ссавців_України
http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_ссавців_України
http://www.imagechef.com/r/o5R0K6
http://www.imagechef.com/r/o5R0K6


http://www.imagechef.com/r/Rqvt

e0 

http://www.imagechef.com/r/Rvp

NVw ) 

4.  Вивчення тварин України. 

Знайдіть інформацію про ваш ряд 

ссавців та заповніть таблицю 

Робота в групах з Інтернет-

ресурсами. План вивчення. 

(Додаток 3) 

5.  Ссавці Кіровоградщини (електронний 

ресурс:http://oblast.kr.ua/animals/2095-

tvarinnij-svit-kirovogradshhini.html)  

Індивідуальне завдання 

V. Підведення підсумків уроку 

 Про що ми дізналися на уроці Фронтальна бесіда 

VI. Домашнє завдання 

 1. Продовжити роботу над 

проектами до теми Різноманітність 

ссавців. 

2. Скласти логічні вправи, 

кросворди  до вивчених рядів ссавців. 

 

VII. Рефлексія. 

 На ваших картках (стікерах) 

напишіть, що вам сподобалось чи не 

сподобалось, покладіть у 

«Пасхальний кошик». Замість стікера 

візьміть подарунок (цукерку) 

Рефлексія 

 

  

http://www.imagechef.com/r/Rqvte0
http://www.imagechef.com/r/Rqvte0
http://www.imagechef.com/r/RvpNVw
http://www.imagechef.com/r/RvpNVw
http://oblast.kr.ua/animals/2095-tvarinnij-svit-kirovogradshhini.html
http://oblast.kr.ua/animals/2095-tvarinnij-svit-kirovogradshhini.html


Додаток 1        

                                                                                                                      

                 

           

 
 

  



Додаток 2 

Доповнити текст: 
Ссавці найбільш  …            клас типу …           . Розміри і зовнішній вигляд ссавців 

різноманітні. Маса тіла коливається від 2-3 г (землерийка) до 150 т      ….                              

Передні і задні кінцівки розміщені під     …        , тому він піднятий над землею. 

Тіло ссавців вкрите шкірою з …             . У шкірі ссавців містяться            …  і          

… залози. У багатьох видів є і         … залози. Потові залози виділяють     …, 

завдяки чому здійснюється            … . Усі ссавці мають …           залози, які є 

видозміненими  …           залозами. Рот ссавців обмежений …             і         …  . 

Зуби диференційовані  на     …,         …,             … . Є              …, яка відділяє грудну 

порожнину від                …              . Орган слуху у зовнішній частині має            …, 

а в середньому вусі є …     слухові кісточки. Завдяки прогресивному розвитку        

… нервової системи з        … великих півкуль, теплокровності, наявності           …        

покриву,     …       малят у …               матері  і вигодовуванню їх             …            

ссавці  отримали                     … в конкуренції з плазунами та іншими хребетними і 

міцно           … не лише суходіл , а й інші               …  . 

Слова для довідок (у вигляді хмари тегів): пахучі, зубами, губами, середовища 

існування, високоорганізований, піт, черевної, тілі, шерстю, волоссям, різці, ікла, 

кутні, волосяного, завоювали, хордові, молочні, потовими, синій кит, сальні, 

потові, перемогу, центральної, корою, тулубом, терморегуляція, діафрагма, вушну 

раковину, молоком, три, виношуванню.  

      
 

  



Додаток 3  

Представники ссавців в Україні 
Soriciformes [Insectivora auct.] — ряд Комахоїдні (14 видів) 

Vespertilioniformes [Chiroptera auct.] — ряд Кажани (26 видів) 

Caniformes [Carnivora auct.] — ряд Хижі (22 види) 

Leporiformes [Duplicidentata auct.] — ряд Зайцеподібні (3 види) 

Muriformes [Rodentia auct.] — ряд Мишоподібні (52 види) 

Equiformes [Perissodactyla auct.] — ряд Копитні (2 види) 

Cerviformes [Artiodactyla auct.] — ряд Ратичні (9 видів) 

Delphiniformes [Cetacea auct.] — ряд Китоподібні (4 види) 

Разом маємо: 14 комахоїдних, 26 кажанів, 22 хижих, 55 гризунів, 15 унгулят. 

Сумарно у переліку — 154 види 8 родів 31 родини.  

 
  



Додаток 4 

 

Що вивчаємо Одержана інформація 

Назва ряду  

Кількість видів  

Кількість видів в 

Україні 

 

Середовища існування  

 

 

Особливості будови  

 

 

 

 

Особливості 

харчування 

 

 

 

 

 

Значення в природі  

 

 

 

Значення для людини  

 

 

 

Заходи охорони  

 

 

 

 

  



Посилання: 

http://learningapps.org/display?v=pd5ki4p5c01 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D1%F1%E0%E2%F6%B3 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_ссавців_України  

http://oblast.kr.ua/animals/2095-tvarinnij-svit-kirovogradshhini.html  

http://www.rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator 

http://www.imagechef.com/r/oTQLui 

http://www.imagechef.com/r/RtEkY8 

http://www.imagechef.com/r/o5R0K6 

http://www.imagechef.com/r/Rqvte0 

http://www.imagechef.com/r/RvpNVw 

http://learningapps.org/display?v=pd5ki4p5c01
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D1%F1%E0%E2%F6%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_ссавців_України
http://oblast.kr.ua/animals/2095-tvarinnij-svit-kirovogradshhini.html
http://www.rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator
http://www.imagechef.com/r/oTQLui
http://www.imagechef.com/r/RtEkY8
http://www.imagechef.com/r/o5R0K6
http://www.imagechef.com/r/Rqvte0
http://www.imagechef.com/r/RvpNVw

