
Біологія 

      10 клас 

      29/04  

Тема. Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів 

запліднення у людини  

Д/з опрацювати §61 (за підручником Соболь)  

Виконати письмово завдання на зіставлення.  

Запліднення в людини 

Зіставте запропоновані біологічні терміни та отримайте у таблиці відповідей 

наукову назву процесів запліднення. Яке походження цього поняття? 

Визначте за допомогою цих термінів особливості процесу запліднення в 

людини. 

1 Овуляція А Жіночі статеві гормони 

2 Зигота Е Запліднена яйцеклітина 

3 Синкаріогамія З Чоловічі статеві гормони 

4 Гіалуронідаза І1 Утвір сперматозоонів з ферментами 

5 Еякуляція І2 Статевий орган для розвитку зародка 

6 Гамони И Сім'явипорскування 

7 Акросома Л Речовини гамет для впливу на запліднення 

8 Андрогени Р Злиття гаплоїдних ядер чоловічої й жіночої гамет 

9 Естрогени Т Фермент акросоми для розщеплення оболонок яйця 

10 Кросинговер Ф Вихід яйцеклітини з яєчника 

11 Матка Ц Обмін ділянками між гомологічними хромосомами 

12 Жовте тіло Я Утвір, що виникає в яєчнику після овуляції 

 

Біологія 

      10 клас 

     04/05  

Тема. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. 

Репродуктивне здоров’я  

Д/з опрацювати §62 (за підручником Соболь) Дайте письмову відповідь на 

питання тесту і направте для перевірки на пошту 

1. Наявність біологічних відміностей між представниками чоловічої й 

жіночої статі- це 



1статевий диморфізм 

2поліморфізм 

3моноспермія 

4плейотропія 

2. Який термін вагітності у людини в нормі? 

1180-185 днів 

2205-210 днів 

3265-270 днів 

4365-366 днів 

3. Назвіть три складових компоненти репродуктивного здоров’я людини 

1соціум, довкілля й економіка 

2молекулярний, клітинний й організмовий 

3фізичне, психічне й соціальне благополуччя 

4хімічний, фізичний й біологічний 

4. Наведіть приклади захворювань, що передаються статевим шляхом 

(ЗПСШ) 

1ангіна, бронхіт 

2сифіліс, хламідіоз 

3кір, краснуха 

4тиф, холера 

5.Назвіть основну методику репродуктивної медицини 

1гібридизація молекул ДНК 

2клонування 

3екстракорпоральне запліднення 

4ксенотрансплантація органів й тканин 

6. Який із розділів біології є основою для холодової консервації клітин та 

методики заморожування ембріонів? 

1енвайронментологія 

2кріобіологія 

3етологія 



4радіобіологія 

7. Хто із науковців є засновником штучного запліднення? 

1Ф.Крік 

2Р. Едварс 

3П.Медавар 

4К.Бер 

8. Наявність чоловічих чи жіночих статевих органів є 

1первинними статевими ознаками 

2вторинними статевими ознаками 

3нестатевими ознаками 

4етологічними ознаками 

9. Репродуктивне здоров'я -це 

1здатність живих організмів передавати свої ознаки й властивості 

наступному поколінню 

2біологічна функція, необхідна для збереження людини як біологічного виду 

3властивості організмів існувати в різних формах та варіація 

4стан повного фізичного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність 

захворювань репродуктивної системи й порушень її функцій 

10. Що утворюєтьсяпісля запліднення? 

1яйцеклітина 

2сперматозоони 

3зигота 

4організм 

11. Яке біологічне значення запліднення? 

1збільшення спадкового різноманіття 

2утворення гаплоїдних клітин 

3збільшення кількості ознак та їх проявів 

4формування поліплоїдності 

12. Як називається вихід овоцита з яєчника? 

1синкаріогамія 



2акросомальна реакція 

3картикальна реакція 

4овуляція 

 

 

Біологія 

      10 клас 

     06/05  

Тема. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. 

Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини  

Д/з Опрацюйте матеріал за конспектом і дайте відповіді на питання нижче 

конспекта (виділені червоним) 

 

Репродуктивна медицина в останні роки здобула велику популярність, 

оскільки щораз більше пар не може самостійно зачати дитину та вдається до 

допомоги медиків. 

Репродуктивна медицина - це комплекс медико-біологічних знань і досвіду, 

спрямований на розв’язання проблеми дітонародження та планування сім’ї. 

Наразі репродуктивна медицина зробила крок уперед, завдяки чому 

з’явилися новітні методики, спрямовані на реалізацію репродуктивної 

функції пар, які не можуть зачати дитину природним шляхом. Доречно 

розглянути декілька сучасних методів репродуктивної медицини. 

Метод екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) полягає в тому, що в жінки за 

допомогою спеціальної гормональної терапії провокують вироблення 

яйцеклітин, які витягують і запліднюють у сприятливих умовах за 

допомогою сперми її чоловіка або донора. Надалі отриманий ембріон уводять 

у порожнину матки, що уможливлює вагітність (рис. 219). 

Заморожування ембріонів необхідно для повторного ЕКЗ. Наприклад, досить 

часто трапляються випадки, коли перше ЕКЗ не закінчується вагітністю. Щоб 

жінка не піддавалася зайвий раз гормональній терапії, під час першого ЕКЗ у 

неї беруть кілька яйцеклітин, які запліднюють. Тільки два ембріони 

впроваджують у порожнину матки за екстракорпорального запліднення, 

решта проходять кріозаморозку для можливого повторного ЕКЗ. 

Рис. 219. Сучасні методи репродуктивної медицини 

 



Екстракорпоральне запліднення 

Обґрунтуйте необхідність відповідального ставлення до планування сім'ї. 

Висловте власне ставлення щодо біологічних і соціальних аспектів 

регулювання розмноження людини. 

Сурогатне материнство застосовують тоді, коли жінка не може виносити 

дитину. Наприклад, коли в жінки трапляються часті викидні, і завжди існує 

ризик чергового переривання вагітності. Суть методу полягає в тому, що 

сурогатній матері вводять у порожнину матки ембріон, який вона виношує. 

Дохідне, або комерційне сурогатне материнство передбачає винагороду за те, 

що жінка виношує та народжує біологічно чужу їй дитину. Альтруїстична, 

або некомерційна форма сурогатного материнства має на меті безоплатну 

допомогу жінкам, які з тих чи інших причин не можуть самостійно виносити 

дитину (рис. 220). 

Зважаючи на надзвичайну важливість завдання, сурогатні матері проходять 

суворий відбір. Вони обов’язково повинні бути здоровими не тільки фізично, 

а й психічно, крім того, у них повинні бути свої діти. Прийняття рішення про 

подібне лікування вимагає згоди обох із подружжя. 

Донорство яйцеклітини необхідне в тих випадках, коли організм жінки з 

якоїсь причини не може продукувати власні яйцеклітини або ж вони не 

дозрівають. Яйцеклітина від здорової жінки-донора дає можливість жінці 

виносити й народити дитину. 

Банк донорської сперми існує практично в кожній клініці репродуктивної 

медицини. У ньому виникає необхідність, якщо чоловік абсолютно 

безплідний. 

Наразі тривають дискусії навколо соціальних аспектів, переважно так 

званого права плода на життя. Це зумовлено тим, що багато сучасних 

технологій пов’язані з використанням тканин ембріона й плода. Прикладом 

втручання в процес внутрішньоутробного розвитку є методики, 

використовувані під час ЕКЗ. Критиці піддають й інший метод, що його 

також використовують в ЕКЗ. Це метод редукції ембріона за багатоплідної 

вагітності, під час якого видаляються «зайві» ембріони. 

Рис. Правове регулювання сурогатного материнства у світі 

 



Проаналізуйте карту. Сформулюйте висновок про стан правового 

регулювання сурогатного материнства у світі, біологічних і соціальних 

аспектів регуляції розмноження людини. 

1. Дайте означення поняття репродуктивна медицина. 

2. Схарактеризуйте сучасні методи репродуктивної медицини. 

3. Висловте власне ставлення щодо біологічних і соціальних аспектів 

регулювання розмноження. 

 

 

Біологія 

10 клас 

13/05  

Тема. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається 

(явище ембріональної індукції)  

Д/з Опрацюйте §50, 51 (за підручником Остапченко) або §63 (за підручником 

Соболь) 

За інструктивною карткою виконати лабораторну роботу №4 «Вивчення 

етапів ембріогенезу» 

 

Лабораторна робота 4 

Тема. Вивчення етапів ембріогенезу 

Мета: закріпити знання про періоди та основні процеси ембріогенезу 

людини; розпізнавати на ілюстраціях основні стадії ембріогенезу, зародкові 

листки та зародкові оболонки плоду. 

Обладнання: ілюстрації, таблиці. 

Хід роботи 

1. Розгляньте ілюстрації стадій передзародкового періоду розвитку ссавців. 

Використайте запропоновані терміни й утворіть з них ряд, що відображає 

правильну послідовність стадій дроблення: бластоциста, зигота, морула, 

стадія двох бластомерів, стадія восьми бластомерів, стадія чотирьох 

бластомерів. 

 
2. Розгляньте ілюстрації стадій зародкового періоду розвитку ланцетника. 

Замалюйте і підпишіть такі елементи будови, як: ектодерма, ентодерма, 

мезодерма, нервова трубка, хорда, травна трубка. 



 
3. Розгляньте стадію плідного періоду людини на 4—5-му місяці вагітності. 

Зіставте позначені частини будови з назвами: плід, хоріон, амніон, жовтковий 

мішок, пупковий канатик, плацента, амніотична рідина. 

 
4. Заповніть таблицю: «Характеристика періодів ембріогенезу людини». 

5. Підсумок роботи. 

Назва періоду Тривалість Основні процеси 

1. Передзародковий   

2. Зародковий   

3. Плідний   

 

 
Біологія 

10 клас 

18/05  

Тема. Чинники, здатні справляти позитивний вплив на процеси росту та 

розвитку людини.  

Д/з Опрацюйте §52 (за підручником Остапченко), або §64 (за підручником 

Соболь) 

В зошиті заповнити таблицю 

Назва періода Тривалість Особливість періода 

   



 

Подивіться анімаційний фільм «Мауглі» або прочитайте збірку оповідань                       

Р. Кіплінга «Книга джунглів». Знайдіть помилки щодо особливостей дитини, 

яка від народження виховувалася у вовчій зграї. 

 

 

 

Біологія 

10 клас 

20/05  

Тема. Узагальнення знань за темою «Репродукція і розвиток» 

Тест « РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК» 

І. Завдання з вибором правильної відповіді (по 1 балу за кожну 

правильну відповідь) 
1. Як називається процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи? 

А партеногенез 

Б поліембріонія 

В фрагментація 

Г брунькування 

2. Яка з наведених істот здатна до регенерації найбільшою мірою? 

А губка-бодяга 

Б аскарида людська 

В восьминіг 

Г жук-олень 

3. Укажіть основну проблему сучасної трансплантології. 

А пересаджування органів 

Б підбір антигенів 

В подолання сумісності 

Г подолання несумісності тканин й органів 

4. Фаза розходження однохроматидних хромосом до полюсів клітини — це 

А профаза 

Б метафаза 

В анафаза 

Г телофаза 

5. Генетично запрограмована загибель клітин — це 

А некроз 

Б мітоз 



В апоптоз 

Г цитоз 

II. Завдання на встановлення відповідності (2 бали за правильне 

зіставлення) 
6. Зіставте спосіб нестатевого розмноження з організмами, для яких 

властивий. 

А поділ навпіл               1 дріжджі 

Б брунькування             2 малярійний плазмодій 

В спороутворення         3 хламідомонада 

Г множинний поділ       4 амеба протей 

                                         5 ящірка 

7. Зіставте стадію сперматогенезу людини з клітинами, які утворюються. 

А стадія розмноження                    1 сперматоцити І-го порядку 

Б стадія росту                                  2 сперматозоони 

В стадія дозрівання                         3 сперматогонії 

Г стадія формування                       4 неполярні тільця 

                                                           5 сперматиди 

III. Завдання з вибором правильної комбінації відповідей (3 бали за 

правильну комбінацію) 
8. Укажіть ознаки, що характеризують ембріональну стадію, позначену 

цифрою 5. 

 

 

 

 

 

 

Біологія 

10 клас 

25/05  

Тема. Повторення вивченого за рік 

Виконайте тест 

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала) 

1. Укажіть рівень організації живого, на якому відтворення забезпечує 

реплікація. 

А молекулярний 

Б клітинний 

А     Назва Б   Кількість      

    зародкових      

    листків 

В     У яких        

    організмів     

       наявна? 

1 зигота 

2 бластула 

3 гаструла 

4 нейрула 

1 один 

2 два 

3 три 

4 чотири 

1 водорості 

2 вищі рослини 

3 хордові 

4 членистоногі 



В організмовий 

Г екосистемний 

2. Процес індивідуального розвитку організму називають 

А еволюцією 

Б онтогенезом 

В трансгенезом 

Г ембріогенезом 

3. Ембріогенез - це процес, який починається заплідненням і закінчується 

А утворенням зиготи 

Б смертю організму 

В статевим дозріванням 

Г виходом організму із зародкових оболонок або народженням 

4. На рисунку зображено клітинний цикл. 

 
Що позначено літерою Х? 

А інтерфазу 

Б метафазу 

В анафазу 

Г телофазу 

5. Укажіть фізичний онкогенний фактор. 

А віруси 

Б бензопірен 

В гербіциди 

Г іонізувальне випромінювання 

6. Як називають спосіб трансплантації, за якого реципієнт трансплантата є 

донором для самого себе? 

А аутологічна 

Б гомологічна 

В гетерологічна 

Г міжвидова 

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал) 

7. Проаналізуйте твердження щодо зображеної клітини. 

 
I. Містить гаплоїдний набір хромосом. 

II. Літерою X позначено ядро. 

Чи є поміж них правильні? 



А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні 

Г правильних немає 

8. Укажіть правильну послідовність процесів, які відбуваються під час 

мітозу. 

1 розходження парних хроматид до 

різних полюсів 

2 формування веретена поділу 

3 хромосоми розташовуються в 

«екваторіальній» площині клітини 

4 дочірні хромосоми досягають двох 

полюсів клітини 

А 1-2-3-4 

Б 2-3-1-4 

В 2-4-1-3 

Г 3-1-4-2 

9. Для обговорення впливу різних чинників на ріст і розвиток організму 

людини клас об’єднався у дві групи. Перша група зауважила, що поміж ознак 

організму людини є ті, що успадковуються і не змінюються в онтогенезі, 

зокрема група крові. Друга група зазначила, що до деяких захворювань 

людина може мати схильність, але під впливом умов середовища вони не 

розвиваються. Яка група висловила правильне судження? 

А лише перша 

Б лише друга 

В обидві групи 

Г жодна з груп 

Тестові завдання з коротким описом (1,5 бала) 

10. На рисунку схематично зображено поділ клітини. Схарактеризуйте цей 

поділ за наведеними ознаками. 

 
Під час поділу 

відбувається 

 

Клітини, які 

утворюються 

внаслідок поділу 

Цей процес забезпечує 

 

1 кросинговер 

2 реплікація 

3 транскрипція 

 

1 диплоїдні 

2 гаплоїдні 

3 диплоїдні та 

гаплоїдні 

 

1 сталість каріотипу під час 

статевого розмноження 

2 вегетативне розмноження 

3 розмноження соматичних клітин 

 



 

11. Укажіть органи або системи органів людини, які розвиваються з певного 

зародкового листка під час ембріогенезу. 

Ектодерма Ендодерма Мезодерма 

1 нервова система 

2 кровоносні 

судини 

3 легені 

1 шкіра 

2 легені 

3 м’язи 

 

1 скелет 

2 нервова система 

3 кишечник 

 

 

Виконайте завдання в письмовій формі (3 бали) 

Оцініть вплив позитивних і негативних чинників на ріст і розвиток людини. 

Сформулюйте власне ставлення до трансплантації тканин та органів у 

людини, її перспектив. 

 

 

 

 

 

 


