
Біологія 

7 клас 

Домашнє завдання  

вчитель - Дишкант А.Д. 

 

27.04.20 - 29.05.20 
 

Клас Зміст  Завдання  

7 клас  Суспільна поведінка тварин.  

Територіальна поведінка. 

1. Опрацювати §46-47 

2. Письмово – ст.92 в 

зошиті. 

3. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Типи поведінкових реакцій. 

Видова схильність до деяких форм поведінки. 

1. Опрацювати §48-49 

2. Відповісти на питання 

після параграфів. 

3. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

 Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне 

значення. 

1. Опрацювати §50 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Практична робота №8 

Визначення направленості поведінкових 

актів тварин (за відеоматеріалами) 

1. Виконати практичну 

роботу №8, ст. 93 в зошиті 

(письмово) 

Узагальнення і систематизація знань з теми 

«Поведінка тварин»  

Контрольна робота №2 

 

1. Виконати тест-контроль 

– ст.221 підручника 

Тема 4. Організми і середовище існування 
Поняття про популяцію, екосистему та чинники 

середовища.   

1. Опрацювати §51 

2. Відповісти на питання – 

ст.227 (усно) 

3. В зошиті – ст.102 

(письмово) 

4. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Ланцюги живлення і потік енергії. 1. Опрацювати §52 

2. В зошиті – ст.104 

(письмово) 

3. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

 

Взаємозв’язок  компонентів екосистеми. 

Співіснування організмів в угрупованнях.   

1. Опрацювати §53 (І 

частина) 

2. В зошиті – ст.103 



(письмово). 

3. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Вплив людини та її діяльності на організми. 

Екологічна етика. 

 

1. Опрацювати §53 (ІІ 

частина) 

2. В зошиті – ст.103 

(письмово). 

3. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Основи охорони природи. 

Природоохоронні території. 

Червона книга України. 

 

1. Опрацювати §54 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Міні-проект: 

Як тварини пристосовані до життя в різних 

умовах. 

 

Міні-проект: 

Заповідні території України. 

Виконати 1 із проектів за 

вибором 

Узагальнення знань з теми Тест-контроль – ст. 244 

підручника 

 Узагальнення Опрацювати в підручнику – 

ст.245-250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Біологія 

9 клас 

Домашнє завдання  

вчитель - Дишкант А.Д. 

 

27.04.20 - 29.05.20 
 

Клас Зміст  Завдання  

9 клас  Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини 

Введення в культуру рослин. 

Одомашнення тварин. 

1. Опрацювати §54 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин 

Методи селекції тварин.  

1. Опрацювати §55 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Огляд традиційних біотехнологій. 1. Опрацювати §56 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Основи генетичної та клітинної інженерії. 1. Опрацювати §57 (І 

частина) 

2. Опрацювати ст.109 

зашита. 

3. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Роль генетичної інженерії в сучасних 

біотехнологіях і медицині. 

1. Опрацювати §58 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Генетично модифіковані організми 1. Опрацювати §57 (ІІ 

частина) 

2. Опрацювати ст.109 

зашита. 

3. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа 

біотехнології та медицини» 

1. Виконати тест-контроль 

ст.245-247 підручника 

Узагальнення  

Основні загальні властивості живих систем 

1. Опрацювати ст.248-249 

підручника 

 

 

 

 

 



Біологія 

10 клас 

Домашнє завдання  

вчитель - Дишкант А.Д. 

 

27.04.20 - 29.05.20 
 

Клас Зміст  Завдання  

10 клас Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього 

впливають. Старіння та смерть клітин.  

1. Опрацювати §47 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Причини порушення клітинного циклу та їхні 

наслідки.  

1. Опрацювати §48 

(частина І) 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні 

захворювання. Профілактика онкологічних 

захворювань. 

1. Опрацювати §48 (ІІ 

частина) 

2. В зошиті – ст.84-85 

(опрацювати) 

3. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у 

людини.  

Лабораторна робота №3 «Вивчення будови 

статевих клітин людини» 

1. Опрацювати §49 (І 

частина) 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

3. Виконати лабораторну 

роботу «Вивчення будови 

статевих клітин людини» - 

ст.77 зошита 

Суть та біологічне значення запліднення. 

Причини порушення процесів запліднення у 

людини. Особливості репродукції людини у 

зв’язку з її біосоціальною сутністю.  

1. Опрацювати §49 (ІІ 

частина) 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості 

та перспективи репродуктивної медицини.  

1. Опрацювати §50 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Біологічні і соціальні аспекти регуляції 

розмноження у людини. 

1. Опрацювати §51 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом 

Ембріогенез людини. Взаємодія частин 

зародка, що розвивається (явище ембріональної 

індукції).  

1. Опрацювати §52 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом 

3. Виконати лабораторну 



Лабораторна робота №4 «Вивчення етапів 

ембріогенезу» 

роботу – ст.81-82 зошита. 

 Чинники здатні справляти позитивний і 

негативний вплив на процеси росту та розвитку 

людини 

1. Опрацювати в зошиті 

ст.86 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом 

 Узагальнення 1. Виконати тест-контроль 

– ст.89-90 (зошит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Біологія 

11 клас 

Домашнє завдання  

вчитель - Дишкант А.Д. 

 

27.04.20 - 29.05.20 
 

Клас Зміст  Завдання  

11 клас Біотехнологія, селекція та генна інженерія 

мікроорганізмів 

1. Опрацювати §57 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Біотехнологія та інженерія рослин 1. Опрацювати §58 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Біотехнологія та інженерія тварин 1. Опрацювати §59 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Досягнення молекулярної біології та генетики у 

медицині: генна інженерія людини 

1. Опрацювати §60 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Досягнення молекулярної біології та генетики у 

медицині: генетичні основи персоналізованої 

медицини 

1. Опрацювати §61 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Проблеми біологічної безпеки та біологічного 

захисту 

1. Опрацювати §62 (І 

частина) 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом. 

Роль біології та екології у розв’язанні сучасних 

глобальних проблем людства 

1. Опрацювати §62 (ІІ 

частина) 

2. Перегляд телеуроку за 

розкладом 

 Узагальнення 1. Виконати тест-контроль 

за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/star

t/361150 

 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/test/start/361150
https://naurok.com.ua/test/start/361150


 

Основи здоров’я 

5 клас 

Домашнє завдання  

вчитель - Дишкант А.Д. 

 

27.04.20 - 29.05.20 
 

Клас Зміст  Завдання  

5 клас  Земля – наш спільний дім 1. Опрацювати §29 

2. Підручник – ст.151 

(усно) 

Стихійні лиха 1. Опрацювати §30 

2. Виконати блок-схему на 

ст.155 у підручнику 

Відпочинок на природі 1. Опрацювати §31 

 

 Узагальнення знань 1. Виконати завдання – 

ст.165 у підручнику 

(письмово) 

 

 

 

 

Основи здоров’я 

6 клас 

Домашнє завдання  

вчитель - Дишкант А.Д. 

 

27.04.20 - 29.05.20 
 

Клас Зміст  Завдання  

6 клас  До кого звертатись по допомогу Опрацювати §32 

 

Як допомогти потерпілому Опрацювати §33 

 

Узагальнення знань Опрацювати в підручнику – 

ст.191-193 

 

 

 

 



Основи здоров’я 

7 клас 

Домашнє завдання  

вчитель - Дишкант А.Д. 

27.04.20 - 29.05.20 
 

Клас Зміст  Завдання  

7 клас  Ні – наркотикам Опрацювати §28 

 

Наркотики і ВІЛ Опрацювати §29 

 

ВІЛ/СНІД і права людини Опрацювати §30 

Туберкульоз і ВІЛ Опрацювати §31 

Вивчити ст. 190 в 

підручнику 

Узагальнення з теми «Психічна й духовна 

складові здоров’я» 

Опрацювати ст.195 в 

підручнику 

 

Основи здоров’я 

8 клас 

Домашнє завдання  

вчитель - Дишкант А.Д. 

27.04.20 - 29.05.20 
 

Клас Зміст  Завдання  

8 клас  Проблема чистої землі Опрацювати §23 

 

Закони і правоохоронні органи України Опрацювати §24 

 

Правова відповідальність неповнолітніх Опрацювати §25 

Самозахист і допустима самооборона Опрацювати §26 

 

Деструктивні угрупування і тероризм. 

Інформаційна безпека  

Опрацювати §27-28 

 

Узагальнення з теми «Безпека в побуті й 

навколишньому середовищі» 

Опрацювати ст.179-180 в 

підручнику 

 



Основи здоров’я 

9 клас 

Домашнє завдання  

вчитель - Дишкант А.Д. 

 

27.04.20 - 29.05.20 
 

Клас Зміст  Завдання  

9 клас  На шляху до сталого розвитку Опрацювати §30 

 

Узагальнення знань Опрацювати ст.218-219 в 

підручнику 

 

 


