
Навчальний предмет «Біологія» 

Викладач Болдишева Алла Мефодіївна 

№ 
п/п 

Дата Назва 
предмету 

№ 
групи 

Тема Завдання 

1. 19.01.2021р. Біологія 5 Особливості 
репродукції людини у 

зв’язку з її 
біосоціальною 

сутністю. 
Репродуктивне 

здоров’я. Сучасні 
можливості та 
перспективи 

репродуктивної 
медицини. 

Ембріогенез людини. 
Взаємодія частин 

зародка, що 
розвивається. 

Підручник: Загальна біологія 11 
клас, Кучеренко М. Є., 2006р. 

§ 3-5. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
osoblivosti-reprodukci-lyudini-u-zv-

yazku-z-biosocialnoyu-sutnistyu-
118880.html 

 

2. 19.01.2021р. Біологія  9 Симбіоз та його 
форми. Організм як 

середовище 
мешкання поширення 

паразитизму серед 
різних груп 
організмів. 

§ 28 опрацювати  

https://naurok.com.ua/organizm-
yak-seredovische-meshkannya-
poshirennya-parazitizmu-sered-
riznih-grup-organizmiv-adaptaci-

parazitiv-do-meshkannya-v-
organizmi-hazya-na-vidpovid-

organizmu-hazya-na-na-oselennya-
pa-146408.html 

3. 19.01.2021р. Біологія  2 Генетичний 

моніторинг у 

людських 

спільнотах. 

Особливості 

генофонду 

людських спільнот 

та чинники, які 

впливають на їх 

формування. 

Закономірності 

розподілу алелів у 

популяціяї.  

Сучасні завдання 

медичної генетики. 

Спадкові хвороби і 

вади людини, 

хвороби людини зі 

спадковою 

схильністю, їхні 

причини. 

Підручник: Загальна біологія 11 
клас, Кучеренко М. Є., 2006р. 

§ 8. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
genetichniy-monitoring-u-lyudskih-

spilnotah-106461.html 
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Навчальний предмет «Біологія» 

Викладач Болдишева Алла Мефодіївна 

№ 
п/п 

Дата Назва 
предмету 

№ 
групи 

Тема Завдання 

1 21.01.2021 Біологія 9 Відповідь організму 
хазяїна на оселення 
паразитів. Біологічні 

ритми біологічних систем 
різного рівня організмів. 

Підручник: Загальна біологія 11 
клас, Кучеренко М. Є., 2006р. 

§ 29. 

https://naurok.com.ua/urok-
adaptivni-biologichni-ritmi-

biologichnih-sistem-riznogo-rivnya-
organizaci-145961.html 

 

2 21.01.2021 Біологія 5 Чинники, здатні 
справляти позитивні та 

негативні впливи на 
процеси росту та 

розвитку людини. 
Адаптація як завальна 
властивість біологічних 

систем. 

Підручник: Загальна біологія 11 
клас, Кучеренко М. Є., 2006р. 

§ 29. 

https://vseosvita.ua/library/tema-
cinniki-zdatni-spravlati-pozitivnij-i-

negativnij-vpliv-na-procesi-rostu-ta-
rozvitku-ludini-259629.html 

3 21.01.2021 Біологія 10 Генетичний моніторинг 

у людських 

спільнотах.Особливості 

генофонду людських 

спільнот та чинники, 

які впливають на їх 

формування. 

Закономірності 

розподілу алелів у 

популяціяї. Сучасні 

завдання медичної 

генетики. Спадкові 

хвороби і вади людини, 

хвороби людини зі 

спадковою схильністю, 

їхні причини. 

Підручник: Загальна біологія 11 
клас, Кучеренко М. Є., 2006р. 

§ 8. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
genetichniy-monitoring-u-lyudskih-

spilnotah-106461.html 

 

4 21.01.2021 Біологія 4 Моногенне на полігенне 
успадкування ознак у 

людини. 
Позахромосомна 

спадковість у людини. 
Закономірності 

неспадкової мінливості в 
людини. 

Підручник: Загальна біологія 11 
клас, Кучеренко М. Є., 2006р. 

§ 15. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
monogenne-ta-poligenne-

uspadkuvannya-oznak-u-lyudini-
pozahromosomna-spadkovist-u-

lyudini-96771.html 
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Навчальний предмет «Біологія» 

Викладач Болдишева Алла Мефодіївна 

№ 
п/п 

Дата Назва 
предмету 

№ 
групи 

Тема Завдання 

1 22.01.2021 Біологія 10 Методи діагностики 

та профілактики 

спадкових хвороб 

людини. Медико-

генетичне 

консультування та 

його організація. 

Предсталення 

проектів 

«Генетичний 

моніторинг у 

людських 

спільнотах », « 

Скринінг-програми 

для 

новонароджених », 

« Генотерапія та її 

перспективи ». 

Підручник: Загальна біологія 11 
клас, Кучеренко М. Є., 2006р. 

§ 16. 

https://naurok.com.ua/metodi-
diagnostiki-ta-profilaktiki-spadkovih-
hvorob-lyudini-mediko-genetichne-

konsultuvannya-ta-yogo-
organizaciya-151115.html 

 

2 22.01.2021 Біологія 9 Фотоперіодизм та 
його адаптивне 

значення. Визначення 
ознак адаптованості 
різних організмів до 

середовища 
існування. 

Виконати практичну роботу:  

https://naurok.com.ua/praktichna-
robota-viznachennya-oznak-

adaptovanosti-riznih-organizmiv-do-
seredovischa-isnuvannya-

209681.html 

Підручник: Загальна біологія 11 
клас, Кучеренко М. Є., 2006р. 

§ 29, ст.138 
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Навчальний предмет «Біологія» 

Викладач Болдишева Алла Мефодіївна 

№ 
п/п 

Дата Назва 
предмету 

№ 
групи 

Тема Завдання 

1 23.01.2021 Біологія 5 Загальні 
закономірності 
формування і 

властивості адаптації. 
Життєві форми 

тварин і рослин як 
адаптації до 
середовища 
мешкання. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
do-uroku-zagalni-zakonomirnosti-

formuvannya-adaptaciy-
113623.html 

https://naurok.com.ua/zhittevi-
formi-roslin-ta-tvarin-yak-adaptaci-

do-seredovischa-meshkannya-
122365.html 

2 23.01.2021 Біологія 9 Науки, що вивчають 
здоров`я людини. 

Принципи здорового 
способу життя. 

https://naurok.com.ua/nauki-scho-
vivchayut-zdorov-ya-lyudini-principi-
zdorovogo-sposobu-zhittya-skladovi-

zdorovogo-sposobu-zhittya-
130749.html 

3 23.01.2021 Біологія 2 Методи діагностики 

та профілактики 

спадкових хвороб 

людини. Медико-

генетичне 

консультування та 

його організація. 

Предсталення 

проектів 

«Генетичний 

моніторинг у 

людських 

спільнотах », « 

Скринінг-програми 

для 

новонароджених », 

« Генотерапія та її 

перспективи ». 

Підручник: Загальна біологія 11 
клас, Кучеренко М. Є., 2006р. 

§ 16. 

https://naurok.com.ua/metodi-
diagnostiki-ta-profilaktiki-spadkovih-
hvorob-lyudini-mediko-genetichne-

konsultuvannya-ta-yogo-
organizaciya-151115.html 

 

4 23.01.2021 Основи 
медичних 

знань 

4 Застосування 
турнікетів для 

кінцівок. Загальні 
причини зміни стану 

свідомості. 

Підручник : Захист Вітчизни, 
основи медичних знань Гудима А. 

А. 2018р. 10 клас 
§29 ст.105 

Дати відповіді на питання № 2, 4 
письмово. 

§ 15, скласти конспект. 
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