
Марценюк Н.Г. (21.04 - 24.04) 

Біологія 

Кл
ас 

Тема Завдання 

6-А 

 

Різноманітність рослин 

(узагальнення) 

 §46 ст.211 підсумки - записати в зошит; 
https://pidruchnyk.com.ua/531-bologya-kostkov-6-klas.html; 

 на платформі Google Сlassroom 

 в особистому кабінеті класу виконати тестові завдання   

6-б Насінина. §35 - ст.157 читати,висновки ст.157 записати,терміни  
вивчити. 

Біологія Автор: Костіков, нова програма 6 клас. 

https://pidruchnyk.com.ua/531-bologya-kostkov-6-klas.html 

Переглянути презентацію на платформі Google Сlassroom в 

особистому кабінеті класу >> 

7-А 

 

 Еволюція поведінки тварин її 
пристосування . 

 

 §42,  читати ст.217, висновки записати в зошит на 
ст.221.,письмово відповідати на контрольні питання. 

Автор: Костіков, Волгін, Додь, Сиволоб, Довгань, Жолос, Ск
рипник 

 Ягенська, Толстанова, Ходосовцев, Нова програма 7 клас 

https://pidruchnyk.com.ua/7klas/biologija7/; 

7-б Тип Хордові. Розмноження, 

розвиток, різноманітність риб. 

 

 § 18 на ст.85, ст.88 – висновки записати в зошит і вивчити. 
На питання відповідати письмово ст.88  

Автор: Костіков, Волгін, Додь, Сиволоб, Довгань, Жолос, Ск
рипник, Ягенська, Толстанова, Ходосовцев, Нова програма 
7 клас,  

https://pidruchnyk.com.ua/695-bologya-kostkov-volgn-dod-7-

klas.html  

Переглянути презентацію на платформі Google Сlassroom в 
особистому кабінеті класу  «Різноманітність риб» >> 
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8  Серцево-судинні захворюванння 
та профілактика. 

§29 читати , ст 78., виконати тести письмово. 

https://pidruchnyk.com.ua/371-bologya-matyash-shabatura-9-

klas.html  

 Підручник за 9 клас « Біологія» Автор: Матяш, Шабатура; 

 Переглянути презентацію на платформі Google Сlassroom 

в особистому кабінеті класу >> 

 

9-а Зорова, слухова сенсорні системи. 

 

§38-39 читати;відповідати на питання письмово ст. 141. 

К.М.Задорожний біологія 8 клас.http://shkola.in.ua/907-

biolohiia-8-klas-zadorozhnyi-2016.html К.М 

переглянути презентацію на платформі Google Сlassroom в 

особистому кабінеті класу. «слухова сенсорна система 

системи». 

9-б 

 

Вуглеводи, ліпіди.  §6-7 Опрацювати теми; 

-  Скласти опорний конспект; 

- Виписати особливості будови вуглеводів; ст 25- табличка в 
зошит.  

 К.М.Задорожний біологія 9 клас 

https://mozok.click/22-pdruchnik-bologya-9-klas-zadorozhniy-

chitati-onlayn.html 

переглянути презентацію на платформі Google Сlassroom в 

особистому кабінеті класу. 

10 Біологія, як основа біотехнології 
та медицини. 

(Одомашнення рослин та тварин. 

Поняття про селекцію) 

 §53-54,  ст.202- 207; - опрацювати теми; 

- Скласти опорний конспект; 

- Виписати нові терміни; 

Ст. 203 -табличку накрелити в зошит. 

 К.М.Задорожний біологія 9 клас. 

https://mozok.click/22-pdruchnik-bologya-9-klas-zadorozhniy-

chitati-onlayn.html 

https://svitppt.com.ua/biologiya/domestikaciya-

tvarin.h.перегляд презентації. 
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