
Біологія 11 клас 

№ Дата Зміст Домашнє завданння 

1 01/09 АДАПТАЦІЇ 

Адаптація як 

загальна властивість 

біолоігчних систем. 

Опрацювати параграф 1 

2 05/09 Загальні 

закономірності 

формування 

адаптацій. Поняття 

про преадаптацію та 

постадаптацію. 

опрацювати параграф 2 

3 08/09 Формування 

адаптацій на 

молекулярному та 

клітинному рівнях 

організації. Стратегії 

адаптаці організмів. 

опрацювати параграф 3, питання стор. 14 - усно 

4 12/09 Поняття про 

екологічно пластичні 

та екологічно 

непластичні види. 

Поняття про 

адаптивну радіацію 

опрацювати параграф 4, стор 17 діяльність - 

письмово, питання - усно, тести 

https://forms.gle/9FZRcya3QjRVPbnu5                

5 15/09 Життєві форми 

рослин і тварин як 

адаптація до 

середовища 

мешкання 

опрацювати параграф 5, діяльність стор. 19-20 - 

письмово, біологія+екологія стор 20 - письмово 

6 19/09 Екологічна ніша опрацювати параграф 6, повторити параграф 5, 

виконати тести за посиланням 

https://forms.gle/m65GLpTZ8M7fkSCcA  

7 22/09 Поняття про 

спряжену еволюцію 

та коадаптацію 

опрацювати параграф 7, діяльність стор 25-26 - 

письмово, питання стор 26 - усно 

8 26/09 Середовище 

існування 

опрацювати параграф 8,питання стор 29 - усно 

9 29/09 Водне середовище опрацювати параграф 9, питання стор 33 - усно 

10 03/10 Наземно-повітряне 

середовище 

існування 

опрацювати параграф 10, повторити параграф 9, 

виконати діяльність стор 36-37 (слайд 18) - 

письмово. Хто не був на уроці виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1046897                

11 06/10 Способи 

терморегуляції 

організмів 

опрацювати параграф 11, питання стор 41 - 

усно, діяльність стор 40-41 - письмово, тести за 

посиланням 

https://forms.gle/9FZRcya3QjRVPbnu5
https://forms.gle/m65GLpTZ8M7fkSCcA
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1046897


https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1256342  

12 10/10 Грунтове 

середовище 

існування 

опрацювати 12, питання стор 45 - усно, 

виконати тести за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5151232  

13 13/10 Симбіоз та його види опрацювати параграф13, питання стор 49 - усно, 

тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6538654  

14 17/10 Організм як 

середовище 

мешкання 

опрацювати параграф 14, питання стор 53 - 

усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1197538  

15 20/10 Паразитизм та його 

поширення 

опрацювати параграф 15, питання стор 56, тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6875745  

16 24/10 Форми та роль 

паразитизму в 

природі 

опрацювати П 16, питання стор 59 - усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/formi-ta-rol-parazitizmu-

v-prirodi-640977.html  

17 27/10 Адаптації паразитів 

та їх хазяїв 

опрацювати П 17, питання стор 63 - усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/formi-ta-rol-parazitizmu-

v-prirodi-adaptaci-parazitiv-ta-h-hazya-v-

594136.html  

18 07/11 Адаптивні біологічні 

ритми 

опрацювати П 18, питання стор 67 - усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/adaaptivni-biologichni-

ritmi-fotoperiodizm-81594.html    

19 10/11 БІОЛОГІЧНІ 

ОСНОВИ 

ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Науки, що вивчають 

здоров'я людини 

опрацювати П 19, питання стор 71 - усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/nauki-scho-vivchayut-

zdorov-ya-lyudini-20776.html  

20 14/11 Здоровий спосіб 

життя, принципи й 

складові 

опрацювати П 20, питання стор 75 - усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/zdoroviy-sposib-zhittya-

principi-y-skladovi-21070.html  

21 17/11 Статева культура й 

безпека життя 

людини 

опрацювати П 21, питання стор 79 - усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/stateva-kultura-i-

bezpeka-dlya-zdorov-ya-681813.html  

22 21/11 Негативний вплив 

алкоголю на здоров'я 

людини 

опрацювати П 22, питання стор 83 - усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/negativniy-vpliv-

alkogolyu-na-zdorov-ya-lyudini-25696.html  

23 24/11 Негативний вплив 

куріння на здоров'я 

людини 

опрацювати П 23, питання стор 87 - усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/negativniy-vpliv-

kurinnya-na-zdorov-ya-lyudini-701825.html  

24 28/11 Негативний вплив 

наркотиків на 

здоров'я людини 

опрацювати П 24, питання стор 91 - усно, тести 

https://naurok.com.ua/test/negativniy-vpliv-

narkotikiv-na-organizm-lyudini-121986.html                 
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