
8 клас 

06/04 

Тема. Сенсорні системи смаку, нюху 

Д/з  опрацювати §46 перегляньте відеоролик за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=6XE7602kogo 

і дайте відповідь на запитання на с. 220 в розділі «Перевірте і застосуйте 

здобуті знання» 

 

 

8 клас 

08/04 

Тема. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. 

Д/з  опрацювати §45 перегляньте відеоролик за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=8iT1EzvOqvw 

https://www.youtube.com/watch?v=fpr7tednEw8 

Виконайте письмово дослідницький практикум на с. 216  

 

8 клас 

13/04 

Тема. Контрольна робота 

(На окремих подвійних аркушах, які ви зберігаєте пишете контрольну роботу 

і направляєте її для перевірки) На першій сторінці відступаєте зверху 12 

клітинок і з лівого боку 6 клітинок і підписуєте роботу 

Контрольна робота 

з біології  

за ІІ семестр 2019 – 2020 н.р. 

учня (учениці) 6 класу) 

Прізвище,  ім’я  

Потім відкриваєте листок і зверху починаєте давати відповіді.  
                                              

Початковий рівень (4бали) 

1.Укажіть зону кори головного мозку, де розташовані центри слухової 

сенсорної системи: 

а) потилична;  

б) скронева;  

https://www.youtube.com/watch?v=6XE7602kogo
https://www.youtube.com/watch?v=8iT1EzvOqvw
https://www.youtube.com/watch?v=fpr7tednEw8


в) лобова; 

г) тім'яна. 

2. Укажіть залози, які своїми протоками відкриваються на поверхню 

шкіри. 
а) сльозові 

б) потові 

в) ендокринні 

г) травні 

3. Підвищує частоту і силу серцевих скорочень:  

а) інсулін;  

б) тестостерон;  

в) адреналін;  

г) мелатонін.  

4. Відповідають за кольорове сприйняття:  

а) колбочки; 

б) палички;  

в) біполярні нейрони; 

г) мультиполярні нейрони. 

5.Слухові кісточки ( молоточок, коваделко, стремінце) входять до складу:  

 а) зовнішнього вуха; 

 б) внутрішнього вуха; 

 в) середнього вуха;  

 г) завитки.  

6. Рецептори, що відповідають за сприйняття запахів відносяться до:  
 а) хеморецепторів;  

 б) терморецепторів; 

 в) фоторецепторів;             

 г) механорецепторів.  

7. Корінь язика найбільш чутливий до:  

а) солоного; 

б) кислого; 

в) гіркого;  

г) солодкого. 

8. Кашель, чхання, кліпання очима — це рефлекси 
а)умовні; 

б)орієнтувальні безумовні; 

в) харчові безумовні; 

г) оборонні безумовні. 

 

У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути 

від одного до п’яти. (5 бали) 

1. До захворювань сечовидільної системи відноситься: 
 а) пієлонефрит; 

 б) гастрит; 

 в) цистит;  



г) бронхіт;  

д) гломерулонефрит. 

2. До стовбура головного мозку відносять:  
а) довгастий мозок;  

б) середній мозок;  

в) мозочок; 

 г) проміжний мозок;  

д) кінцевий мозок. 

3. До середнього вуха відносяться: 

а) вушна раковина; 

б) зовнішній слуховий прохід;  

в) молоточок;                     

г) коваделко;  

д) стремінце. 

4. В сітківці ока людини є колбочки, які сприймають кольори:  
а) білий;  

б) чорний;  

в) червоний;  

г) зелений;  

д) синій. 

5.В шкірі розміщені рецептори: 
а)температурні; 

б)вестибюлярні; 

в)больові; 

г)тактиліні; 

д)хеморецептори; 

е)світлові. 

Високий рівень  

Напишіть за малюнком будову ока АБО вуха (3 бали) 



 

 

 

8 клас 

15/04 

Тема. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи 

Д/з §47, 51 

Виконайте в зошитах письмовий дослідницький практикум 

Дослідницький практикум 

Тема: Визначення особистого типу вищої нервової діяльності 

Мета: визначити за допомогою тестування тип темпераменту та силу 

нервових процесів. 

Обладнання: тести для визначення типу темпераменту. 

Хід роботи 

 

Завдання 1. Визначення сили нервової системи 



Протягом 30 с поставте у кожному із шести квадратів максимальну кількість 

крапок, переходячи від одного квадрата до іншого в точно зафіксований час 

(по 5 с на квадрат) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

К-ть крапок: К-ть крапок: К-ть крапок: К-ть крапок: К-ть крапок: К-ть крапок: 

 

Силу нервової системи діагностують на підставі аналізу графіка 

працездатності за формою кривої згідно з нижчевказаним критерієм. Типи 

динаміки максимального темпу руху проілюстровані графіками (рис 1)  

 

Рис. 1. Графіки: а - опуклого типу; б - рівного типу; в - низхідного типу; г - проміжного та увігнутого типів. 

 

http://www.personal.in.ua/article/110506.jpg


Завдання 2. Визначення типу темпераменту 

1. Вам пропонується відповісти на 56 запитань. 

2. Прочитайте їх і дайте відповідь, чи погоджуєтеся ви з даним твердженням. 

Якщо погоджуєтеся, то в бланку для відповідей поряд із відповідним 

номером поставте знак «+» , якщо ні  знак «–».  

Пам’ятайте, що в тесті немає «поганих» і «хороших» відповідей. Кращою 

буде та відповідь, яка першою у вас виникла. 

 

1. Ви відрізняєтеся непосидючістю. 

2.   Ви запальні й імпульсивні. 

3.   Найчастіше ви нетерплячі. 

4.   Ви ініціативні й рішучі. 

5.   Ви завзяті, навіть уперті. 

6.   Ви швидко орієнтуєтеся в суперечках, спритні. 

7. Ритм вашої діяльності нерівномірний, стрибкоподібний. 



8.   Ви полюбляєте ризикувати. 

9.   Ви легко пробачаєте образи. 

10. Ваша мова швидка й емоційна. 

11.  Ви часто страждаєте від своєї неврівноваженості. 

12. Ви не терпите недоліків. 

13. Вас захоплює все нове. 

14. Ваш настрій часто змінюється. 

15. Ви життєрадісна й весела людина. 

16. Енергія б’є ключем, ви завжди зібрані. 

17.  Ви часто залишаєте розпочате на півдорозі. 

18.  Ви не завжди адекватно оцінюєте свої сили. 

19.  Ваші інтереси й захоплення часто змінюються. 

20.  До планів, що змінилися, і до нових обставин ви звикаєте легко. 

21.  Вам не складно відволікатися від своїх справ, ви можете швидко 

вирішити чужі проблеми. 

22.  Ретельна і копітка праця не для вас. 

23.  Ви чуйні, любите спілкування. 

24.  Ваша мова виразна й голосна. 

25.  Ви не панікуєте навіть у складних ситуаціях, у вас відмінне 

самовладання. 

26.  Ви легко засинаєте й швидко просинаєтеся. 

27.  Вам складно зосередитися, прийняти обмірковане рішення. 

28.  Ви непослідовні, неуважні. 

29. Ви стримана й холоднокровна людина. 

30.  У своїх словах і справах ви послідовні. 

31.  Ви обережні й розважливі. 

32.  Витримані, умієте очікувати. 

33.  Ви мовчазна людина, не полюбляєте порожніх балачок. 

34.  Ваша мова розмірена, спокійна. 

35.  Ви грамотно розподіляєте свої сили, ніколи не викладаєтеся повністю. 



36.  Ви дотримуєтесь розпорядку дня, ви чітко плануєте свої справи. 

37.  Спокійно сприймаєте критику, байдужі до пересудів. 

38.  Вам складно швидко переключитися на іншу діяльність. 

39.  З іншими людьми у вас рівні, добрі стосунки. 

40. Ви акуратні, педантичні у дрібницях. 

41.  Вам складно пристосовуватися до нових умов і планів, що змінилися. 

42.  Ви не полюбляєте багато рухатися, повільні. 

43.  Ви сором'язлива людина. 

44.  Зміна обстановки викликає у вас збентеження. 

45.  Ви невпевнені в собі, своїх силах. 

46.  Самотність не обтяжує вас. 

47. Невдачі й неприємності надовго виводять вас із рівноваги. 

48.  У складні життєві періоди ви замикаєтеся в собі. 

49. Ви не надто витривалі, швидко втомлюєтеся. 

50.  Ваша мова тиха, іноді невиразна. 

51. Ви автоматично переймаєте риси характеру співрозмовника та його 

манеру говорити. 

52.  Ви сентиментальні і вразливі. 

53. У вас завищені вимоги до себе й навколишнього світу. 

54.  Вам властива деяка млявість і підозрілість. 

55.  Вас легко скривдити. 

56. Вам приємно, коли оточуючі вам співчувають. 

 

3.   Обробка результатів: 

У тесті 4 групи запитань, у кожній із них — 14 тверджень. 

Перші 14 (з першого по чотирнадцяте твердження) описують холеричний 

темперамент. 

Друга група (15-28 твердження) характеризує сангвініка. 

Третя група (29-42 твердження) стосується флегматичного типу 

темпераменту. 



Четверта група (43-56 твердження) описує меланхолічний темперамент. 

Якщо в якійсь із груп ви одержали більше 10 плюсів, то цей тип 

темпераменту у вас домінантний. Якщо кількість плюсів 5-9, то ці риси 

виражені у вас значною мірою. 

І якщо позитивних відповідей менше 4, то риси такого типу темпераменту 

слабко виражені. 

 

Зробіть висновки, відповівши на запитання: 

1)Який з типів темпераменту Вам найбільше 

властивий?____________________________________________ 

2)Як впливає ваш темперамент на стосунки з 

оточуючими?_________________________________________ 

  3)Чи існує, на вашу думку, зв’язок між темпераментом і культурою 

поведінки в колективі? Відповідь поясніть. 

__________________________________________________________________ 

 

 

8 клас 

22/04 

Тема. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти 

Д/з опрацюйте §48, переглянути за посиланням відео 

https://www.youtube.com/watch?v=S0JGpQWRImk 

Виконайте в зошитах лабораторне дослідження на с. 223 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0JGpQWRImk

