
Біологія 

      11 клас 

      27/04  

Тема. Сучасні методи селекції тварин  

Д/з опрацювати §56,  в зощиті заповнити таблицю 

За допомогю відеофільма, який ви можете переглягути за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=dEjzfsRg6SU 

 заповніть таблицю 

Методи селекції тварин 

Метод склекції тварин Особливість метода 

  

  

 

Біологія 

      11 клас 

      29/04 

Тема. Сучасні методи селекції мікроорганізмів 

Д/з повторити §56 переглянувши  відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=hOhYJ7d-Mhw 

Пригадайте, які існують методи в селекції рослин, тварин та зверніть увагу 

на селекцію мікроорганізмів і дайте письмову відповідь на запитання 

1. Чому мікроорганізми є зручним обєктом селекції? 2. У чому полягають 

особливості селекційної роботи з мікроорганізмами? 3. Що таке 

трансформація мікроорганізмів ? 4. Для чого використовують генетично 

модифіковані мікроорганізми? 

 

 

Біологія 

      11 клас 

      04/05 

Тема. Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції 

Д/з повторити §58,59 виконати письмову самостійну роботу на с. 228-229 

«Визначні відкриття та розвиток медицини»та самостійну роботу «Напрями 

розвитку сучасної медицини» на с. 233. Виконати тест 

1. Що таке гібридизація: 

а) індукований мутагенез  

б) метод відбору особин 

в) метод отримання організмів з збільшеною кількістю хромосом 

г) одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу різних 

організмів 

2. Найбільш поширений об'єкт генної інженерії: 

а) муха дрозофіла 

б) кишкова паличка  

в) холерний вібріон 

https://www.youtube.com/watch?v=dEjzfsRg6SU
https://www.youtube.com/watch?v=hOhYJ7d-Mhw


г) паличка Коха 

3. Основний закон, відкритий М. І. Вавиловим 

а) закон неповного домінування 

б) хромосомна теорія 

в) закон гомологічних рядів 

г) закон успадкування 

4. Генотерапія – це: 

а) отримання ліків 

б) клонування 

в) генетичне тестування  

г) заміна дефектних генів 

5. Недиференційовані тканини: 

а) м'язові  

б) епітеліальні 

в) стовбурові  

г) остеоцити  

6. Створення химерних ембріонів (розмістити у правильній послідовності) 

 

А                      Б 

В                               Г 
 
 
 

7. У селекції мікроорганізмів застосовують методи: (вибрати три правильні 

відповіді) 

а) природний добір 

б) експериментальний мутагенез 

в) штучний добір 

г) аутбридинг 

д) інбридинг  

е) поліплоїдія 

є) генна інженерія 

8. Основні напрямки біотехнології: 

а) гібридизація 

б) мутагенез 



в) генна інженерія 

г) поліплоїдія 

д) клітинна інженерія 

е) аутбридинг   

є) отримання трансгенних тварин 

 

 

 

Біологія 

      11 клас 

      06/05 

Тема. Генна інженерія людини: досягнення та ризики 

Д/з повторити §60, виконати письмову самостійну роботу на с. 237«Новітні 

напрями розвитку медицини». Пройти онлайн тестування і направити 

скріншот результатів на пошту (зазначте дату роботи) 

 

https://naurok.com.ua/test/genetichno-modifikovani-organizmi-za-i-proti-

308828.html 

 

 

 

Біологія 

      11 клас 

      13/05 

Тема. Біоетичні проблеми сучасної медицини 

Д/з повторити §61, виконати письмову самостійну роботу на с. 240«Основні 

принципи біоетики».  

 

 

Біологія 

      11 клас 

      18/05 

Тема. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Застосування досягнень 

молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології. 

Д/з повторити §62,63, виконати письмову самостійну роботу на с. 245 

«Сучасна біотехнологія як основа сталого розвитку». Пройти онлайн 

тестування і направити скріншот результатів на пошту (зазначте дату роботи) 

https://naurok.com.ua/test/suchasna-biotehnologiya-ta-osnovni-napryamki-genna-

inzheneriya-v-selekci-147760.html 

https://naurok.com.ua/test/genetichno-modifikovani-organizmi-za-i-proti-308828.html
https://naurok.com.ua/test/genetichno-modifikovani-organizmi-za-i-proti-308828.html
https://naurok.com.ua/test/suchasna-biotehnologiya-ta-osnovni-napryamki-genna-inzheneriya-v-selekci-147760.html
https://naurok.com.ua/test/suchasna-biotehnologiya-ta-osnovni-napryamki-genna-inzheneriya-v-selekci-147760.html


 

 

Біологія 

      11 клас 

      20/05 

Тема. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та 

біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації 

Д/з повторити §64 виконати письмову самостійну роботу на с. 253 

«Біонебезпечні інфекційні захворювання».  

Підготувати проект (створити бук-трейлер, презентацію, буклет, скраб, 

постер) за темою (за вибором учня) 

1. Клонування організмів 

2. Нанотехнології  в біології 

3. Трансгенні організми: за і проти 

 

 

Біологія 

      11 клас 

      25/05 

Тема. Узагальнення знань за темою «Застосування результатів біологічних 

досліджень у медицині, селекції та біотехнології» 

Д/з  опрацювати узагальнення на с. 254 та розвяжіть тест за посиланням 

 

https://naurok.com.ua/test/zastosuvannya-rezultativ-biologichnih-doslidzhen-u-

medicini-selekci-ta-biotehnologi-210335.html 

 

скріншот оцінки направити на пошту (зазначте дату роботи) 

 

Біологія 

      11 клас 

      27/05 

Тема. Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем 

людства 

 

Створити кросворд з ключовим словом БІОТЕХНОЛОГІЯ 

 

https://naurok.com.ua/test/zastosuvannya-rezultativ-biologichnih-doslidzhen-u-medicini-selekci-ta-biotehnologi-210335.html
https://naurok.com.ua/test/zastosuvannya-rezultativ-biologichnih-doslidzhen-u-medicini-selekci-ta-biotehnologi-210335.html

