
10 клас  

06/04 

Тема. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів. 

Д/з опрацювати §42 (за підручником Остапченко) Дайте відповіді на питання 

на с. 159 в рубриці «Перевірте здобуті знання» 

 

10 клас  

08/04 

Тема. Особливості процесів регенерації організму людини. 

Д/з опрацювати §43 (за підручником Остапченко)  

Заповніть таблицю 

Порівняйте ознаки нестатевого й статевого розмноження та сформулюйте 

висновок про їхню роль у забезпеченні безперервності існування видів. 
 

Таблиця. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ РОЗМНОЖЕННЯ 

ОРГАНІЗМІВ 

Ознака 

Нестатеве 

розмноження Статеве розмноження 

Поділ клітин   

Участь клітин   

Набір хромосом у клітинах   

Джерело мінливості   

Участь батьківських особин   

Ідентичність нащадків   

Основні способи розмноження   

Біологічне значення 
  

 

10 клас  

13/04 

Тема. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила 

біологічної етики.  

Д/з опрацювати §44,45 (за підручником Остапченко)  

Заповніть таблицю 

 

Порівняйте види регенерації і сформулюйте висновок про загальні й відмінні 

особливості. 

 

 



Таблиця. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ 

Ознака 

Фізіологічна 

регенерація 

Репаративна 

регенерація 

Визначення   

Значення   

Інтенсивність   

Приклади   

 

Розв'язування кросворда 

Сучасний стрімкий розвиток біології сприяв появі принципово нових методів 

регенерації й трансплантації, що є однією з причин розвитку науки про 

моральність поведінки людини у біологічно-медичній галузі й в сфері 

охорони здоров’я. Розв'язавши кросворд, ви отримаєте у виділених клітинках 

назву цієї науки.  

 

1. Вид Tolypocladium inflatum, з продуктів життєдіяльності якого добувають 

природний циклоспорин — це паразитичний... 

2. Більмо — це помутніння... 

3. Організм, від якого отримують органи чи тканини. 

4. Науковець, який започаткував у трансплантології метод судинних швів. 

5. Речовини, що спричиняють відторгнення. 

6. Український лікар, який здійснив першу у світі трансплантацію нирки. 

7. Орган, що його найчастіше трансплантують у сучасній практичній 

медицині. 

8. Науковець, один із авторів відкриття імунологічної толерантності. 

 



10 клас  

15/04 

Тема. Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння 

та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.  

Д/з опрацювати §56, 57, 58(за підручником Соболь)  

 
Самостійна робота з таблицею (Письмово) 

Розгляньте схему амітозу. Порівняйте цей поділ соматичних клітин із мітозом. Заповніть у 

робочому зошиті таблицю «Порівняльна характеристика мітозу й амітозу» та 

сформулюйте висновок про їхню подібність й відмінності. 

Ознака Мітоз Амітоз 

1. Для яких клітин властивий?   

2. Поділ ядра   

3. Спіралізація й конденсація 

хромосом 

  

4. Утворення веретена поділу   

5. Клітини, утворені з 

материнської 

  

6. Функціонування клітин   

7. Біологічна роль   

 

Перед вами ілюстрація процесу диференціації еритроцитів (еритропоезу). 

Застосуйте свої знання та ілюстрацію для виконання тестового завдання. За 

умови правильних відповідей отримаєте прізвище науковця, який відкрив 

еритроцити. Назвіть особливості розвитку еритроцитів, відображених на 

ілюстрації. 

 

 

Тест-конструювання «Розвиток еритроцитів» (письмово) Записати в зошит 

ключове слово 

1. Де утворюються еритроцити в організмі дорослої людини? 

К    у печінці 

Л    у червоному кістковому мозку 



М   у нирках 

Н    у селезінці 

2. Укажіть вихідні клітини, з яких починається еритропоез. 

Д    уніпотентні стовбурові 

Е   плюрипотентні гемацитобласти 

Є    проеритробласти 

Ж   ретикулоцити 

3. Скільки триває процес диференціації еритроцитів у нормі? 

А    100—120 днів 

Б    50—60 днів 

В    3—5 днів 

Г    упродовж одного дня 

4. Які клітини є безпосередніми попередниками еритроцитів? 

В    гемоцитобласти 

Г    еритробласти 

Д    нормобласти 

Е    ретикулоцити 

5. Де утворюється гормон еритропоетин, що регулює еритропоез? 

К    у наднирковій залозі 

Л    у печінці 

М    у тимусі 

Н    у нирках 

6. Які вітаміни необхідні для росту й розвитку еритроцитів? 

А    тіамін й аскорбінова кислота 

Б    ретинол і нікотинова кислота 

В    ергокальцифероли 

Г    ціанкобаламін і фолієва кислота 

7.    Які біоелементи необхідні для еритропоезу? 

У    Ферум і Кобальт 

Ф    Натрій і Кальцій 



Х    Хром і Нікель 

Ц    Алюміній і Магній 

8. Яка функція визначає особливості будови еритроцитів? 

К    дихальна 

Л    захисна 

М   зсідання крові 

Н   поживна 

 

10 клас  

22/04 

Тема. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. 

Профілактика онкологічних захворювань 

Д/з опрацювати §48 (за підручником Остапченко) або §59 (за підручником 

Соболь)   

Самостійна робота на зіставлення (письмово) 

Міжнародний класифікатор хвороб є загальноприйнятою класифікацією для 

кодування медичних захворювань. Класифікатор складається з 21 розділу, 

кожен з яких містить підрозділи з кодами хвороб і станів. Зіставте назви 

запропонованих захворювань із розділами міжнародного класифікатора 

хвороб. За умови правильних відповідей отримаєте ім'я лікаря, який уперше 

назвав злоякісну пухлину карциномою (від грец. карцинос — краб). Доведіть 

зв'язок новоутворень з іншими захворюваннями людини. 

1 Новоутворення А   Гастрит, панкреатит 

2 Паразитарні захворювання Г   Меланома, лейкоз 

3 Хвороби крові І   Ентеробіоз, опісторхоз 

4 Хвороби ендокринної системи К   Катаракта, глаукома 

5 Хвороби нервової системи О   Менінгіт, енцефаліт 

6 Хвороби ока П1   Анемія, метгемоглобінемія 

7 Хвороби органів дихання П2   Цукровий діабет, гіпертиреоз 

8 Хвороби органів травлення Р   Фарингіт, пневмонія 



9 Хвороби шкіри Т   Вітиліго, дерматити 

 

10 клас  

27/04 

Тема. Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини 

Д/з опрацювати §60,61(за підручником Соболь)  

Перегляньте за посиланням фільм, знання використайте при написанні 

лабораторної роботи. 

https://www.youtube.com/watch?v=-i2NJAbhW3E 

 

Виконати лабораторну роботу №3 за інструктивною карткою 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження будови статевих клітин людини. 

Навчальна мета: ознайомитися з особливостями будови статевих клітин 

людини; з’ясувати зв’язок будови цих клітин з виконуваними функціями.  

Обладнання та матеріали: муляжі, таблиці, фотографії яйцеклітини і 

сперматозоїдів, картки зі схемами будови статевих клітин людини. 

Хід роботи 

1. Замалювати декілька сперматозоїдів та підпишіть структури будови 

цифрами. 1 – оболонка. 2 – цитоплазма. 3- головка  з ядром. 4 - джгутик.  

2. Замалювати яйцеклітину й підпишіть структури будови цифрами: 1- 

оболонка.2 – цитоплазма. 3 – ядро. 

3. Назвати риси схожості в будові яйцеклітини та сперматозоїда. 

4. Заповнити таблицю. 

Ознаки Яйцеклітина Сперматозоїд 

Розміри    

Форма    

Відділи    

Маса    

Оболонки    

Здатність до активного руху   

Кількість поживних речовин    

https://www.youtube.com/watch?v=-i2NJAbhW3E


Особливості хромосомного набору   

Де утворюються   

Хромосомний набір   

Наявність джгутиків   

Загальна кількість   

 

5. Зробити висновок про особливості будови сперматозоїдів та яйцеклітин. 

 

Висновок краще зробити за алгоритмом: 

________ - це статеві клітини. Жіноча статева клітина - _____, чоловіча - 

_______. Яйцеклітина має кілька ______,  оскільки потребує значного 

захисту внутрішнього вмісту. За розмірами яйцеклітина набагато ______, 

ніж сперматозоїд. Для рухливості сперматозоїд має довгий _____, а для 

виділення енергії – велику кількість ______. Розщеплення оболонок 

яйцеклітини  сперматозоїд здійснює за рахунок _______, яка містить 

______. Статеві клітини містять ______ набір хромосом. Після злиття 

гамет утворюється ______ з _______ набором хромосом. 

 

 


