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Біологія і екологія 

Урок 5-6 

Тема.  Адаптивні біологічні ритми. Фотоперіодизм. 

Мета: сформувати уявлення про адаптивні  біологічні  ритми організмів та 

фотоперіодизм, адаптивний характер добових, сезонних, річних біологічних  

ритмів; дати поняття про фізіологічні  механізми адаптацій  організмів до 

природних ритмів;  

розвивати в  учнів уміння  аналізувати,  порівнювати та робити висновки  під час 

різних видів роботи, складати схеми, працювати з підручником, готувати 

презентації;  

виховувати екологічний світогляд, раціональне ставлення до природи. 

                                           Матеріал до  уроку 

Одна з фундаментальних властивостей живої  природи - циклічність більшості  

процесів,  що відбуваються в ній.  Усе життя  на Землі,  від клітини  до  біосфери,  

підвладне певним ритмам.  

Ритмічність - це фундаментальна властивість усіх живих організмів, така ж 

важлива, як спадковість, мінливість, зростання, розвиток.  Всесвітнє буття 

здійснюється ритмічно. Різні організми по-різному адаптуються до цих умов. 

1. Біологічні ритми. Зовнішні та внутрішні ритми у природі. 

  Життєдіяльність живих організмів носить ритмічний характер. Ритми, що 

існують у природі, можна поділити на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні ритми пов’язані з циклічними змінами в навколишньому середовищі. 

Обертання Землі навколо своєї осі та Сонця, Місяця навколо Землі спричинює 

морські припливи та відпливи, зміни температури, дня і ночі, вологості.  

Внутрішні ритми обумовлені життєдіяльністю організмів. Сезонна періодичність 

найбільш виражена в північних, помірних широтах, де спостерігається добре 



 

виражена зміна сезонів, і майже не виражена у тропіках. Існування періодичних 

змін зумовлює виникнення адаптивних біологічних ритмів у живих істот. 

2.Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. 

Адаптація - пристосування будови і функцій організмів до мінливих умов 

навколишнього середовища.  

      Одним із важливих екологічних чинників є час. Часову залежність має 

ритмічність поведінки. Здатність усіх організмів відчувати час 

називають біологічним годинником. 

Біологічні 

ритми 

        Характеристика біологічних ритмів 

Добові Унаслідок обертання землі навколо своєї осі двічі на добу 

змінюється освітленість, що зумовлює коливання 

температури, вологості та інших абіотичних факторів, які 

впливають на активність організмів. Зокрема сонячне 

світло визначає періодичність фотосинтезу, випаровування 

води рослинами, час відкривання і закривання квіток. 

Зміна дня і ночі також впливає на процеси життєдіяльності 

тварин: рухову активність, обмін речовин та ін. 

Припливно-

відпливні 

Зумовлені обертанням Місяця навколо Землі. Найчіткіше 

вони простежуються у мешканців припливно-відпливної 

зони. Протягом місячної доби (24 години 50 хвилин) 

відбувається по два припливи і відпливи, що спонукає 

організми пристосовуватися до таких періодичних змін 

умов існування. Під час відпливів мешканці припливно-

відпливної зони закривають свої черепашки (молюски), 

будиночки (вусоногі раки, деякі багатощетинкові черви), 

закопуються у пісок. З ритмом припливів і відпливів 

пов’язане й розмноження деяких мешканців цієї зони. 

Сезонні Пов’язані з обертанням Землі навколо Сонця, що 

зумовлює річні цикли змін кліматичних умов. З певною 

порою року в організмів пов’язані періоди розмноження, 

розвитку. Стан зимового покою: у тварин, зокрема 

линяння, міграції, сплячка, а в листопадних рослин – 

щорічна зміна листя. Сезонні ритми впливають не лише на 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

33.Фотоперіодизм. 

Фотоперіодизм – реакція організмів на співвідношення тривалості дня і ночі, що 

проявляється в періодичній зміні процесів життєтіяльності.  

https://www.youtube.com/watch?v=If_2ac7cMoY  

Домашнє завдання: 

Опрацювати параграфи 18 та 19. Переглянути відео за посиланням. Скласти план-

конспект з теми. 

Зворотній зв'зок 

Email  n.v.shadrina@ukr.net  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

процеси життєдіяльності організмів, а й на їхню будову. 

Наприклад, у дафній і попелиць протягом року в особин 

різних поколінь закономірно змінюються розміри тіла й 

особливості будови певних його частин. 

Багаторічні Це цикли, пов’язані з неперіодичними змінами сонячної 

активності протягом кількох років. Ці ритми виражені не 

так чітко, як сезонні. Прикладом багаторічних циклів є 

масове розмноження  перелітної сарани й деяких інших 

тварин. 

https://www.youtube.com/watch?v=If_2ac7cMoY
mailto:n.v.shadrina@ukr.net


 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4-5. Ментальна карта



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного 

рівня організації 

 

Добові Припливно-

відпливні 

Сезонні Багаторічні 

Чинники, що їх спричиняють 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного 

рівня організації 

 

Добові Припливно-

відпливні 

Сезонні Багаторічні 

- коливання: 

           температури; 

           вологості; 

           абіотичних факторів; 

- періодичність        

           фотосинтезу; 

- випаровування води   

             рослинами; 

- час відкривання та закри- 

             вання квіток; 

- процеси життєдіяльності 

у тварин:  

             рухова активність; 

             обмін 

речовин,тощо 

-  молюски закривають чере-
пашки; 
- закривають свої будиночки: 
               вусоногі раки, 
               деякі багатощетинкові   
               черви; 
- деякі організмизакопуються 
у пісок; 
- ваблячий краб змінює своє 
забарвлення; 
- з припливами і відпливами 
пов’язане розмноження меш-
канців цієї зони(риба атеріна-
груніон під час відпливів 
закопує свою ікру в пісок) 
 

- масове розмноження 

перелітної сарани й деяких 

інших тварин (метеликів, 

гризунів). 

Чинники, що їх спричиняють 

Обертання Землі 

навколо своєї осі 

 

Обертання Місяця 

навколо Землі 

Обертання Землі 

навколо Сонця 

Періодичні  зміни сонячної 

активності протягом 

кількох років 

-  періоди розмноження у 
рослин і тварин; 
- стан зимового спокою: 
                  линяння, 
                  міграції, 
                  сплячка,  
у рослин- щорічна зміна листя 
- процеси життєдіяльності  в 
організмів; 
- розмноження, розвиток, 
життєві цикли, стан зимового 
спокою, тощо. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Додаток 6      

2.Установіть відповідність між біологічним явищем і типом біологічних ритмів. 

Біологічні явища                                                                   Типи біологічних ритмів 

А. листопад у рослин                                                               1. сезонні 

Б. відкривання і закривання продихів у рослин                    2. добові 

В. линяння у птахів                                                                  3.  припливно-відпливні 

Г. відкривання і закривання черепашок, 

мешкаючих в прибережній зоні 

Д. сплячка бурих ведмедів 

Є. переліти птахів 

Е. відкривання і закривання квіток у рослин 

Ж. міграція лососевих риб не нерест 
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