


ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ИЗБИРАЕМ МОДУЛ   XI КЛАС 

Цели на обучението: 
 
➢ да се обогатят знанията за имунната система, някои често срещани паразитози при 

човека, лечебните растения и приложенията на биологията в различни сфери 
➢ да се формират на структурна и функционална основа понятия, свързани с имунната 

система, паразитологията и лечебните растения 
➢ да се формира система от познавателни, ценностно-ориентирани и практически 

умения като част от ключовите компетентности в сферата на науката. 
 
Учебната програма е насочена към формирането на: 
➢ ключови компетентности по природни науки (използване на знания по анатомия, 

ботаника, паразитология, антропология); 
➢ умения за учене (проучване на информация от различни източници, дискутиране на 

проблеми, критично мислене, работа в екип, планиране на дейности и формулиране на решения);  
➢ умения за подкрепа на идеята за устойчивото развитие (критично отношение и 

информираност, интерпретиране на конкретни ситуации като последствия за природната среда, 
осъзнаване на значението на устойчивото развитие за бъдещето на човечеството); 

➢ умения за здравословен начин на живот (използване на здравни познания и знания за 
превенция на заболявания, взимане на решения, свързани с личното и общественото здраве).  
 

Теми Компетентности като очаквани 
резултати по теми 

Нови понятия 

Имунология Да познава класическите и 
съвременни лабораторни методи 
и подходи в имунологията 
Да изброява клетките на 
имунната система и да описва 
тяхната функция 
Да анализира информация (от 
текст, схема, таблица, графика) и 
съставя резюме по избрани 
критерии. 
Да описва видовете имунен 
отговор 
Да изброява и обяснява фазите 
на имунния отговор 

антиген представящи клетки, 
дендритни клетки, Т, В 
лимфоцити, NK клетки, 
макрофаги, мастоцити, 
еозинофили, базофили, 
неутрофили, моноцити 
Антиген, антитяло 
Първичен и вторичен имунен 
отговор 
Клетъчен и хуморален имунен 
отговор 
Алоантигени, кръвно групови 
системи (АВО)Н, Rhesus 

Паразитология Да описва анатомичните 
особености на представителите 
Да описва биологичния цикъл на 
паразитите 
Да дискутира основни методи за 
профилактика 
Да изброява най-често срещани 
симптоми на паразитозите 

Екто- и ендопаразити, 
темпорерни и стационарни 
паразити,  
факултативни, облигатни и 
псевдопаразити 
краен и междинен 
гостоприемник 
моноксенни и хетероксенни 
паразити 

Лечебни растения Да дискутира значението и 
приложението на лечебните 
разтения 
Да умее да изработва хербарий 
Да назовава билогично 
активнире вещества в билките 
Да извлича информация от 
различни източници за 
непознати растителни видове 
Да презентира проект на тема 
етноботаника, изясняващ 

Ареал,  
Билки, 
Естествено находище, 
Естествено местообитание 
Устойчиво ползване 



нейната същност 
Да дискутира методи да 
устойчиво ползване на лечебните 
растения 

Приложения на 
биологията  

Да изброява и обяснява 
различните видове 
антропоментрични измервания 
Да описва пръстови отпечатъци 
Да дискутира връзката на 
пръчтовите отпечатъци и някои 
заболявания 
Да описва фазите на клиничните 
изпитвания 
Да представя приложението на 
биологията в различни сфери 

 

1. Вируси – природа и строеж. Covid – 19 
2. Методи за диагностика на вируси 
3. Имунологична хомеостаза. Органи на имунната система 
4. Клетки на имунната система 
5. Антигени – индуктори на имунния отговор 
6. Антитела – строеж, структура и видове 
7. Типове имунен отговор. Етапи на антиген-зависимата фаза 
8. Кръвни групи. Конфликт майка-плод 
9. Трансплантационен имунитет 
10. Туморна имунология 
11. Имунитет – преговор и обобщение 
12. Контрол и оценка 
13. Паразити и гостоприемници 
14. Малария и токсоплазмоза 
15. Говежда и свинска тения 
16. Кучешка и рибна тения 
17. Детски глист и острици 
18. Скорпиони и кърлежи 
19. Въшки, хлебарки, бълхи и дървеници 
20. Паразитология – преговор и обобщение 
21. Контрол и оценка 
22. Лечебни растения и тяхното значение 
23. Биологично активни вещества в растенията 
24. Приложение на билките у дома 
25. Правила за събиране, пренасяне и съхранение на билки 
26. Етноботаника 
27. Лечебните растения в традициите и обичаите 
28. Отровни растения и гъби 
29. Изготвяне на хербарий 
30. Лечебни растения - преговор и обобщение 
31. Антропометрия 
32. Дерматоглифика 
33. Кариотип и кариограма 
34. Биология в криминалистиката 
35. Клинични изпитвания 
36. Роботика в медицината 

 


