
Тип Кишковопорожнинні, Типи 

Плоскі, Круглі та Кільчасті черви. 

 



 До типу  кишковопорожнинних належать 

двошарові тварини, що мають променеву  

симетрію та одну порожнину тіла 

(гастральну або кишкову) 

 Загальна характеристика 

 Стінка тіла складається з двох шарів клітин – 

зовнішнього (ектодерми) та внутрішнього 

(ентодерми); ці шари розділені мезоглеєю – 

безструктурним шаром, у якому перебувають 

клітини, що мігрували з інших шарів. Мезоглея 

може виконувати опорну функцію. 

 Радіальна симетрія тіла. 

 



 Відсутність справжніх тканин. 

Диференціювання тільки на клітинному 

рівні. У них є: епітеліально-м’язові, 

залозисті, проміжні, статеві і жалкі. 

 Нервові клітини утворюють нервову систему 

дифузного типу. Наявність нервової системи 

зумовлює появу рефлексів. 

 Порожнина тіла зв’язана із зовнішнім 

середовищем ротовим отвором. 

 У кишковопорожнинних спостерігаються дві 

основні життєві форми: поліпи та медузи. 



 Розмноження статеве і нестатеве. 

 Відомо понад 9 тис. видів. 

Кишковопорожнинні – переважно морські 

організми, лише деякі з них живуть у 

прісних водоймах. 

Тип кишковопорожнинних поділяється на 

класи: Гідрозої, Сцифоїдні медузи та 

Коралові поліпи. 



 Загальна характеристика класу. 

 У життєвому циклі домінує поліп, однак є 

види у яких є і медузоїдне покоління. 

 Статеві залози містяться в ектодермі. 

 В ектодермі є жалкі клітини. 

Життєві форми. Поодинокі особини  

(поліпи і медузи). Морські гідроїдні поліпи 

частіше живуть колоніями. 

 Спосіб життя – хижаки. 

Поширення: прісні водойми, моря. 
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Безстатеве Статеве 
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 Загальна характеристика класу 

 В життєвому циклі домінує медуза. 

 Статеві залози розвиваються в ентодермі. 

 Є жалкі клітини. 

 Ускладнюється будова нервової системи 
(нервове кільце + скупчення нервових 
клітин)і органів чуттів (статоцисти і 
світлочутливі клітини утворюють 
ропалії). 

 Спосіб життя. Хижаки. 

Поширення. Всі сцифомедузи – мешканці 
моря. 





Ціанея і хрестовичок Аурелія і коренерот 
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 Загальна характеристика 

 У життєвому циклі є виключно поліпоїдна 

форма. 

 Статеві залози розвиваються в ентодермі. 

 Є жалкі клітини. 

Життєві форми. Поодинокі особини і 

колоніальні форми. 

 Спосіб життя. Хижаки. 

Поширення. Коралові поліпи мешкають 

виключно в морі. 



 Характерна особливість будови коралових 

поліпів – наявність скелету (вапнякового 

або з рогоподібних речовини). Скелет 

може бути зовнішнім або внутрішнім. 

 У коралових поліпів наявні м’язові 

клітини, які дозволяють поліпові 

змінювати форму. 

 Ускладнюється будова нервової системи та 

гастральної порожнини порівняно з 

гідрозоями. 



 Серед коралових поліпів є  роздільностатеві та 
гермафродити. Безстатеве розмноження 
відбувається брунькуванням або поздовжнім 
поділом надвоє. Запліднення та розвиток 
личинки відбувається у травній порожнині. 
Личинки через рот потрапляють у зовнішнє 
середовище, де перетворюються на поліп. У 
коралових поліпів відсутнє чергування 
поколінь. 

 Представники. Восьмипроменеві корали: 
червоний та білий корали. 
Шестипроменеві: актинії, мадрепорові 
корали. 



Шестипроменеві: актинії та 

мадрепорові корали 

Восьмипроменеві:Червоний та 

Білий корали  
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До типу плоских червив 

належать двобічно-симетричні 

тварини, що розвиваються з 

трьох зародкових шарів, мають 

тіло сплощене у спинно-

черевному напрямку, 

порожнина тіла яких заповнена 

паренхімою. 



До типу круглих червив 

належать тварини, що 

мають нечленисте тіло 

звужене до кінців і майже 

кругле на поперечному 

перерізі та первинну 

порожнину тіла 



До типу кільчастих червив 

належать тварини, що 

мають сегментоване тіло з 

розвиненою вторинною 

порожниною. 
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 Аскарида людська 

 Гострик 

Трихінела 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKzIW8tIbMAhWDYpoKHQztAHQQjRwIBw&url=http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1896&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNEGZ1oKsXEBZYaat0DGZNQNvxiOmw&ust=1460458078776068
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU0qDftIbMAhWkJZoKHW_4AHgQjRwIBw&url=http://utmr.org/veterinariya/trihineloz-simptomi-likuvannya-profilaktika/&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNFfLnhvjW4D68qWXhTPenBPhtuT1A&ust=1460458151083361
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj3sGCtobMAhXrJZoKHbD2AO4QjRwIBw&url=http://pti.kiev.ua/uroki/uroki8/118-rozrobki-urokiv-do-temi-chervi-8-kl..html&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNHHP1pIgl_iq2CkPC2wK-cFeVhPTg&ust=1460458444930015


Аксонолайм замковий Хромадорина двоока 
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Тихоокеанський 

палоло 
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 П’ЯВКИ, або гладкі черви — клас кільчастих 
червів. У п’явок щетинок немає, зате є 
присоски, які є їхньою характерною ознакою. 
Тіло звичайно сплощене. 

 У справжніх п’явок головна лопать, злившися з 
ротом, утворила так звану присмоктувальну 
луночку; глотка здатна далеко вивертатися 
назовні. Медична п’явка на щелепних складках 
має безліч гострих зубчиків, якими тварина 
може прокусити шкіру. Весь кишковий канал з 
його відростками можна розглядати як 
шлунок, який при смоктанні дуже швидко 
наповняється кров’ю, причому об’єм п’явки 
відповідно збільшується. 
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