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Прадмова

Каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці з дзеючымі 
вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, за цвер джа-
нымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне не з’яўляецца нар ма тыў-
ным дакументам. Яно заклікана аказаць метадычную дапамогу ў арганізацыі 
работы па выкладанні вучэбнага прадмета «Біялогія» ў 6—9 класах. У працэ-
се работы настаўнік можа ўносіць карэктывы ў планаванне ў залежнасці ад 
асаблівасцей пэўнага класа.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць вывучаны 
на ўроку.

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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6 клас

35 гадзін

Лісаў, М. Д. Біялогія : падруч. для 6 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / М. Д. Лісаў. — Мінск : 
Народная асвета, 2015.

№ 
урока, 
дата 

правя
дзення

Тэма ўрока Асноўныя пытанні  
для вывучэння Мэты вывучэння тэмы ўрока

Характарыстыка 
асноўных відаў і спосабаў 

дзейнасці

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 г)

1 Што называец-
ца прыродай?

Паняцце пра жывую і не-
жы вую прыроду. З’явы 
пры роды. Біялогія — на-
вука пра жывую прыроду. 
Асноўныя раздзелы бія-
логіі. Значэнне біялогіі

Азнаямленне са з’явамі 
прыроды і навукамі, якія іх 
вывучаюць; выхаванне 
каштоўнасных адносін да 
жывой прыроды; фар мі-
раванне культуры паводзін 
у навакольным асяроддзі; 
развіццё пазнавальных 
матываў, накіраваных на 
атрыманне новых ведаў пра 
жывую прыроду

Азнаямленне з правіламі 
бяспекі пры выкананні 
лабараторных і практыч-
ных работ, пры правя-
дзен ні экскурсіі; знаём-
ства з памяткай «Як рых-
таваць дамашняе заданне 
па біялогіі»

Уводзіны да 
падручніка

Жывая прырода і метады яе вывучэння (5 г)

2 Жывыя 
ар га ніз мы

Адрозненні жывых арга-
нізмаў ад цел нежывой 
пры роды

Азнаямленне з асноўнымі 
ўласцівасцямі жывога ар-
ганізма; вывучэнне прымет 
адрознення жывых аргані-
змаў ад цел нежывой пры-
роды; выхаванне беражлі-

Выкананне індывіду-
аль ных заданняў; засва-
енне вучэбнага матэры-
ялу з выкарыстаннем 
тэксту і малюнкаў пад-
ручніка; складанне схемы

§ 1; 
падрыхта-
ваць творчае 
заданне (на 
выбар): 
«Фо та рэ -

5

Працяг

1 2 3 4 5 6

вых адносін да прыроды; 
выяўленне і абгрунтаванне 
найважнейшых уласціва-
сцей жывых арганізмаў; 
развіццё ўменняў арыента-
вацца ў прапанаванай вучэ-
бнай інфармацыі і вылу-
чаць галоўнае

«Прыметы жывых арга-
нізмаў»

пар таж», 
«Пры меты 
жывых 
ар ганізмаў», 
складанне 
пытанняў- 
заданняў па 
тэме 
«Пры меты 
жывых 
арганізмаў»

3 Метады 
вывучэння 
жывой прыро-
ды. Рабочыя 
прыборы 
біёлага: лупа, 
мікраскоп. 
Лабараторная 
работа № 1 
«Будова 
павелічальных 
прыбораў 
(лупа, 
мікраскоп) і 
правілы 
работы з імі»

Метады вывучэння жы-
вой прыроды. Назіранне. 
Біялагічны дослед. Па ве-
лі чальныя прыборы. Лу-
па. Мікраскоп

Фарміраванне ўяўленняў 
пра метады вывучэння 
прыроды; прывіццё ці ка-
вас ці да даследчай дзей-
насці, гатоўнасці да выка-
нання правіл калектыўнай 
работы; развіццё ўменняў 
арыентавацца ў прапана-
ванай вучэбнай інфар-
мацыі

Выкананне тэставых 
за данняў; заслухоў ван-
не творчых работ; вы-
вучэнне паслядоўнасці 
выканання біялагічна га 
доследу з далейшым 
скла дан нем плана пра-
вя дзен ня доследу; удзел 
у гутарцы па тэме ўрока; 
вывучэнне алгарытму 
правядзення назіранняў; 
азнаямленне з рэ камен-
дацыямі па правядзенні 
лабараторных работ; 
устрой ства лупы і мік-
рас копа; азнаямленне 
з праві ламі работы паве-
лічальных прыбораў

§ 2; падрых-
таваць 
творчае 
заданне (па 
жаданні): 
правесці 
назіранне за 
хатняй 
(свойскай) 
жывёлай, 
падрыхта-
ваць пра 
гэта вусны 
аповед

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

4 Правілы 
прыгатавання 
прасцейшых 
прэпаратаў.
Лабараторная 
работа № 2 
«Прыгатаванне 
прасцейшых 
прэпаратаў».
Практычная 
работа № 1 
«Развіццё 
раслін фасолі 
з насення» 
(дослед у 
хатніх умовах)

Мікрапрэпараты. Лабара-
торнае абсталяванне. 
Пры гатаванне прасцей-
шых прэпаратаў

Фарміраванне практыч-
ных навыкаў прыгатаван-
ня прасцейшых прэпа ра-
таў; фарміраванне ціка-
вас ці да даследавання, 
па знання новага; працяг 
фар міравання навыкаў 
вы канання лабараторнай 
работы

Азнаямленне з інструк-
цыяй па выкананні ла-
бараторнай работы; вы-
кананне лабараторнай 
работы; аналіз атрыма-
ных вынікаў і іх афарм-
ленне ў рабочых сшыт-
ках; азнаямленне з інс-
трукцыяй па закладцы 
доследу ў хатніх умо-
вах

§ 3; закласці 
дослед 
у хатніх 
умовах 
«Развіццё 
раслін 
фасолі 
з насення»; 
падрыхта-
вацца да 
экскурсіі

5 Экскурсія № 1 
«Жывая 
і нежывая 
прырода. 
Назіранне за 
жывымі 
аб’ектамі» 
(праводзіць 
у зручны час)

Замацаванне ведаў аб пры-
метах жывых арганізмаў 
і цел нежывой прыроды, 
з’явах жывой і нежывой 
прыроды для фармі ра ван ня 
першапачатковага ўяўлен-
ня пра метады вывучэння 
жывой прыроды

Ажыццяўленне назі ран-
няў за жывымі аб’ектамі, 
іх аналіз і падрыхтоўка 
справаздачы

Аформіць 
вынікі 
экскурсіі; 
паўтарыць 
§ 1—3

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

6 Абагульненне 
па главе 
«Жы вая 
пры рода 
і метады яе 
вы вучэння»

Аналіз атрыманых выні-
каў і падвядзенне вынікаў 
практычнай работы № 1 
«Развіццё раслін фасолі 
з насення».
Паўтарэнне і абагульнен-
не главы

Абагульненне, сістэ ма ты-
зацыя і праверка ўзроўню 
ведаў, уменняў і навыкаў 
па главе «Жывая прырода 
і метады яе вывучэння»

Выкананне самастой-
най работы; аналіз вы-
нікаў практычнай рабо-
ты № 1 «Развіццё раслін 
фасолі з насення» (до-
след у хатніх умовах)

Клетачная будова жывых арганізмаў (5 г)

7 Клетачная 
будова жывых 
арганізмаў. 
Будова 
расліннай 
клеткі

Клетачная будова арга-
нізмаў. Будова расліннай 
клеткі: абалонка, цыта-
плазматычная мембрана, 
цытаплазма, ядро

Фарміраванне ўяўлення 
пра клетку як пра жывую 
адзінку расліннага арга ніз-
ма; выхаванне бераж лівага 
абыходжання з лабаратор-
ным абсталяваннем; раз-
віццё на зі раль насці, здоль-
насці ана лізаваць вынікі 
назі ран ня, рабіць на іх асно-
ве высновы

Паведамленне пра вы-
нікі назіранняў за хат-
няй (свойскай) жывё-
лай; удзел у гутарцы; 
вывучэнне малюнка 13 
пад руч ніка «Будова 
расліннай клеткі»

§ 4

8 Лабараторная 
работа № 3 
«Будова клетак 
скуркі лускі 
цыбулі».
Лабараторная 
работа № 4 
«Будова клетак 
ліста эладэі 
канадскай 
(моху мніума)» 

Замацаванне і пашырэнне 
ўяўленняў пра будову рас-
ліннай клеткі; адпрацоўка 
практычных навыкаў рабо-
ты з мікраскопам і мік ра-
прэпаратамі

Азнаямленне з інст рук-
цыяй па выкананні ла-
бараторных работ; вы-
кананне лабараторных 
работ; аналіз атрыма-
ных вынікаў і іх афарм-
ленне ў рабочых сшыт-
ках

§ 4; 
аформіць 
вынікі 
лабаратор-
ных работ 
№ 3 і 4

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

9 Будова 
жывёльнай 
клеткі. Лабара-
торная рабо-
та № 5 «Будо-
ва клетак 
крыві жабы»

Будова жывёльнай клеткі: 
цытаплазматычная мем-
брана, цытаплазма, ядро

Вывучэнне будовы жы-
вёль най клеткі, вызначэнне 
адпаведнасці будовы клеткі 
і яе арганоідаў функцыям, 
што імі выконваюцца; вы-
значэнне адрозненняў па-
між расліннай і жывёльнай 
клеткамі; выхаванне ці ка-
васці да пазнання жывой 
прыроды; супастаўленне 
і параўнанне аб’ектаў, што 
вывучаюцца

Выкананне інды ві ду аль-
ных заданняў па кар-
тках; удзел у гутарцы; 
параўнанне будовы рас-
ліннай і жывёльнай кле-
так з дзвюма мадэлямі — 
мадэллю расліннай клет-
кі і мадэллю жы вёль най 
клеткі; азнаямленне 
з інструкцыяй па выка-
нанні лабараторнай ра-
боты; выкананне лабара-
торнай работы

§ 5; 
аформіць 
вынікі 
лабаратор-
най рабо-
ты № 5

10 Жыццядзей-
насць клетак

Жыўленне клетак. Кле-
тачнае дыханне. Выдзя-
ленне. Паняцце пра абмен 
рэчываў

Фарміраванне ўяўлення аб 
працэсах жыццядзейнасці 
клеткі; развіццё адвольнай 
увагі і памяці, пазнаваль-
ных інтарэсаў і ініцыятывы 
навучэнцаў 

Работа з малюнкамі, на 
якіх пад лічбамі адлю-
страваны розныя ар га-
ноіды і часткі клеткі; 
запаўненне табліцы 
«Улас цівасці жывога 
арганізма»

§ 6

11 Размнажэнне 
і рост клетак

Паняцце пра размнажэн-
не клетак. Дзяленне кле-
так. Вынікі дзялення. 
Рост кле так

Замацаванне і пашырэнне 
ўяўлення пра будову клеткі 
і на гэтай аснове развіццё 
паняцця пра ўласцівасці 
клеткі — размнажэнне 
і рост; стварэнне ўмоў для 
фарміравання ўнівер саль-
ных кампетэнцый: рабіць 
выбар, ставіць мэты ўласнай

Выкананне тэставых 
заданняў; вывучэнне ма-
люнка 17 падручніка 
«Дзяленне клеткі»;  
удзел у гутарцы; скла-
данне міні-канспекта 
ў фор ме схем; выкананне 
экс прэс-тэста «Пытан-
не — адказ»

§ 7

9

Працяг

1 2 3 4 5 6

дзейнасці, ацэньваць атры-
маныя вынікі, кантраляваць 
сябе; развіццё ўменняў 
аналізаваць і вызначаць 
прычынна-выніковую за-
лежнасць паміж будовай 
клеткі і працэсамі, што ў ёй 
адбываюцца; развіццё на-
выкаў складання апорных 
схем

Разнастайнасць жывых арганізмаў (10 г)
12 Царствы 

жывых 
арганізмаў

Паняцце пра разнастай-
насць арганізмаў. Паняц-
це пра царствы жывых 
ар га нізмаў. Бактэрыі. 
Пра тысты. Грыбы. Рас лі-
ны. Жывёлы

Фарміраванне ўяўлення 
пра царствы жывой прыро-
ды, разнастайнасць жывых 
арганізмаў, аўта тро фныя 
і гетэратрофныя ар га нізмы; 
выхаванне бе ражлівых 
адносін да пры роды, умен-
ня слухаць настаўніка 
і сваіх адна клас нікаў; 
развіццё слоўна-ла гіч нага 
мыслення, здоль насці 
параўноўваць і ана лізаваць

Удзел у гутарцы па пра-
блемных пытаннях; гру-
павая работа з інструк-
тыўнымі карткамі; за-
паўненне  табліцы 
«Цар с твы жывых ар га-
нізмаў»

§ 8

13 Бактэрыі Паняцце пра бактэрыі. 
Распаўсюджанне бактэ-
рый. Будова бактэрый. 
Жыўленне бактэрый. Ро-
ля бактэрый у прыродзе 
і жыцці чалавека. Хваро-

Азнаямленне з прад стаў-
нікамі царства бактэрый, 
іх будовай, жыццядзей-
насцю, распаўсюджаннем 
на Зямлі і роляй у пры-
родзе і жыцці чалавека; 

Выкананне пісьмовых 
заданняў; удзел у гу-
тарцы па пытаннях тэ-
мы «Царствы жывых 
арганізмаў»; вывучэнне 
будовы бактэрый з вы-

§ 9; падры-
хтаваць 
па ве дам лен-
ні на 
нас туп ныя 
тэмы (на

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

батворныя бактэрыі. Па-
няцце пра паразітаў і ін-
фекцыйныя хваробы

выхаванне культуры аса-
бістай гігіены на прыкла-
дзе бактэрыяльных захвор-
ванняў; развіццё ўмення 
супастаўляць і параў ноў-
ваць аб’екты, што вывуча-
юцца

карыстаннем малюн-
ка 19 падручніка; запаў-
ненне табліцы «Зна-
чэнне бактэрый»

выбар): 
«Вытво-
рчасць 
кісламалоч-
ных пра-
дуктаў», 
«Клубень-
чыкавыя 
бактэрыі», 
«Глебавыя 
бактэрыі 
і бактэрыі 
гніення», 
«Бактэрыі 
ў кішэчніку 
чалавека», 
«Хвароба-
творныя 
бактэрыі»

14 Пратысты Распаўсюджанне пра тыс-
таў. Будова пратыстаў 
(амё ба, хларэла, эўглена 
зялёная, спірагіра). Роля 
пратыстаў у прыродзе 
і жыц ці чалавека

Вывучэнне асаблівасцей 
распаўсюджання, будовы, 
ролі пратыстаў у прыродзе 
і жыцці чалавека; выхаван-
не асабістых якасцей: умен-
ня слухаць, выказваць свой 
пункт погляду, жадання 
глы бей вывучыць прыроду 
і беражліва ставіцца да яе; 
развіццё памяці, лагічнага

Біялагічны дыктант; за-
слухоўванне па ве дам-
ленняў, падрыхтаваных 
дома; вывучэнне будовы 
пратыстаў з выкарыс-
тан нем малюнкаў 21—23 
падручніка; складанне 
схем «Класіфікацыя 
пра тыстаў па тыпе жыў-
лен ня» і «Роля пра тыс -

§ 10; 
падрых та-
ваць за гадкі 
пра грыбы, 
паве дам лен-
ні на тэмы 
«Ядомыя 
грыбы» 
і «Яда ві тыя 
грыбы»

11
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мыслення, творчых здоль-
насцей навучэнцаў

таў у прыродзе і жыцці 
чалавека»; запаўненне 
табліцы «Параўнальная 
характарыстыка будовы 
бактэрый і пратыстаў»

15 Грыбы Распаўсюджанне грыбоў. 
Паняцце пра шапачкавыя 
і плесневыя грыбы. Будо-
ва грыбоў. Жыўленне гры-
боў. Ядомыя і ядавітыя 
гры бы. Дрожджы. Плесне-
выя грыбы. Роля грыбоў 
у пры родзе

Разгляд асноўных асаб лі-
васцей арганізацыі гры-
боў: разнастайнасць відаў, 
прыметы грыбной клеткі, 
тып жыўлення, спосабы 
размнажэння, роля ў пры-
родзе; выхаванне бе раж-
лівых адносін да грыбоў; 
фарміраванне цікавасці да 
даследавання, пазнання 
новага; развіццё ўмення 
аналізаваць, супастаўляць, 
лагічна мысліць

Удзел у адказах на пра-
блемныя пытанні; выву-
чэнне будовы грыбоў 
з выкарыстаннем ма-
люнка 25 падручніка;  
удзел у гутарцы; скла-
данне схемы «Віды гры-
боў»; за слухоўванне па-
ве дам ленняў, падрыхта-
ваных дома; складанне 
правіл збору грыбоў

§ 11

16 Расліны Будова і разнастайнасць 
раслін. Асноўныя групы 
раслін (паняцце пра мхі, 
папараці, хвашчы, дзера-
зовыя, хвойныя і кветка-
выя расліны)

Фарміраванне ўяўлення 
пра расліны, азнаямленне 
з групамі раслін і іх пры-
метамі; развіццё ў наву-
чэнцаў назіральнасці, ла-
гічнага мыслення; прывіццё 
любві і беражлівых адносін 
да расліннага свету

Выкананне тэставых за-
данняў; рашэнне лагіч-
ных задач па тэме «Гры-
бы»; вывучэнне будовы 
расліны з выкарыстан-
нем малюнка 31 пад руч-
ніка; вывучэнне раз нас-
тайнасці раслін з выка-
рыстаннем малюнка 32 
падручніка

§ 12
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17 Фотасінтэз — 
спосаб жыў-
лення раслін

Фотасінтэз. Паняцце аб 
аўтатрофах і гетэратро-
фах. Дэманстрацыйны до-
след № 1 «Утварэнне 
крух малу ў лістах ад свят-
ла». Дэманстрацыйны до-
след № 2 «Выдзяленне 
кіслароду ў працэсе фо-
тасінтэзу»

Фарміраванне ўяўлення 
пра сутнасць працэсу фо-
тасінтэзу, разгляд значэння 
фотасінтэзу ў прыродзе 
і жыцці чалавека; раз віццё 
ўмення вылучаць ін фар ма-
цыю з тэксту і ілюстрацый, 
аналізаваць, параўноўваць 
і рабіць высновы; выхаванне 
цікаўнасці; фарміраванне 
пазнавальнай цікавасці да 
тэмы, што вывучаецца

Біялагічны дыктант; вы-
вучэнне сутнасці працэ-
су фотасінтэзу з дапа-
могай малюнка 36 пад-
руч ніка; назіранне за 
дэ ман страцыйнымі до-
сле дамі з наступным 
ана лі зам атрыманых 
вынікаў

§ 13; 
пад рых та-
ваць 
па ве дам лен-
ні на 
нас туп ныя 
тэ мы (на 
выбар): 
«Нез вы чай-
ныя і дзіў-
ныя дрэ вы, 
што рас туць 
на тэ ры то-
рыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла-
русь», 
«Нез вы чай-
ныя і дзіў-
ныя кус ты, 
што рас туць 
на тэ ры то-
рыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла-
русь», 
«Ле ка выя 
рас лі ны, што 
рас туць на 
тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь»

13
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18 Значэнне 
раслін у пры-
родзе і жыцці 
чалавека

Роля раслін у прыродзе. 
Значэнне раслін у жыцці 
чалавека

Вывучэнне ролі раслін 
у прыродзе, практычнага 
значэння раслін для чала-
века; азнаямленне з відамі 
лекавых раслін; развіццё 
цікавасці да раслін, імк-
нення больш даведацца 
пра іх; выхаванне адказ-
насці і беражлівых адносін 
да раслін

Рашэнне лагічных за-
дач па тэме «Расліны»; 
удзел у гутарцы; за слу-
хоўванне паве дам лен-
няў, падрыхтаваных до-
ма; запаўненне табліцы 
«Значэнне раслін»

§ 14; 
паўтарыць 
асаблівасці 
будовы 
жывёльнай 
клеткі (§ 5); 
падрыхта-
ваць 
творчае 
заданне (па 
жаданні): 
прыдумаць 
казку, 
у якой 
галоўнымі 
героямі 
былі б 
расліны

19 Жывёлы Прыметы адрознення жы-
вёл. Паняцце пра рас лі-
наедных, драпежных, усё-
едных жывёл і жывёл- 
паразітаў. Перамяшчэнне 
жывёл. Разнастайнасць 
жывёл. Паняцце пра бес-
пазваночных і пазвано-
чных жывёл. Паняцце пра 
халаднакроўных і цеп ла-
кроўных жывёл

Азнаямленне з прыметамі 
адрознення жывёл; раз віц-
цё лагічнага мыслення; пра-
цяг фарміравання ўмен няў 
параўноўваць аб’екты, пра-
цаваць з тэкстам падручні-
ка і яго ма люнкамі; раз віц-
цё практычных навыкаў 
і ўмен няў рабіць высновы; 
выхаванне талерантнасці 
і бе раж лівых адносін да 
жывёл

Выкананне тэставых за-
данняў; складанне схемы 
«Жывёлы»; за паў ненне 
табліцы «Па раўнанне 
жывёл і рас лін»

§ 15
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20 Асноўныя 
групы жывёл

Асноўныя групы жывёл. 
Кішэчнаполасцевыя, чар-
вякі, малюскі, членістано-
гія (ракападобныя, павука-
падобныя, насякомыя), 
рыбы, земнаводныя, паўзу-
ны, млекакормячыя

Азнаямленне з асноўнымі 
групамі жывёл; развіццё 
пазнавальных матываў, 
накіраваных на атрыманне 
новых ведаў пра асноўныя 
групы жывёл; фарміраван-
не разумення неабходнасці 
беражлівых адносін да жы-
вёл

Выкананне індывіду-
альных заданняў па ка-
ртках; удзел у гутарцы; 
вывучэнне разнастай-
насці жывёл з выкары-
станнем малюнка 46 
падручніка; складанне 
схемы «Асноўныя гру-
пы жывёл»; запаўненне 
табліцы «Характары-
стыка асноўных груп 
жывёл»

§ 16

21 Значэнне 
жывёл у пры-
родзе і жыцці 
чалавека

Роля жывёл у прыродзе. 
Значэнне жывёл у жыцці 
чалавека

Фарміраванне ўяўлення 
пра дзікіх і свойскіх жывёл; 
адпрацоўка ўмення беспа-
мылкова дзяліць жывёл на 
дзікіх і свойскіх; абагуль-
ненне і пашырэнне ведаў 
пра ролю жывёл у прыро-
дзе і жыцці чалавека; выха-
ванне беражлівых адносін 
да жывёл; развіццё пазна-
вальнай цікавасці да жы-
вёльнага свету

Біялагічны дыктант; 
удзел у гутарцы; запаў-
ненне табліцы «Значэн-
не жывёл для чалавека»

§ 17; 
падрыхта-
вацца да 
экскурсіі

22
(з рэ-
зерво-

вага 
часу)

Экскурсія № 2 
«Жывыя 
ар га нізмы 
зімой» (пра во-
дзіць у зручны 
час)

Стварэнне ўмоў для азна-
ямлення навучэнцаў з асаб-
лівасцямі жыцця дзейнасці 
жывых арга нізмаў узімку

Ажыццяўленне назі ран-
няў за жывымі аб’ектамі 
ўзімку, іх аналіз і пад-
рых тоўка справаздачы

Аформіць 
вынікі 
экскурсіі

15
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Размнажэнне арганізмаў (2 г)

23 Размнажэнне 
арганізмаў. 
Бясполае 
размнажэнне. 
Практычная 
работа № 2 
«Вегетатыўнае 
размнажэнне 
раслін» 
(дослед 
у хат ніх 
умовах)

Размнажэнне арганізмаў 
і яго значэнне. Спосабы 
размнажэння. Бясполае 
размнажэнне: дзяленнем 
клеткі, утварэннем спор, 
вегетатыўнае размнажэн-
не, пачкаванне

Вывучэнне працэсу раз-
мнажэння як аднаго з эта-
паў развіцця жывых арга-
нізмаў; падкрэсліванне 
ролі размнажэння для пад-
трымання колькасці жы-
вых арганізмаў на Зямлі; 
вывучэнне біялагічнай ролі 
бясполага размнажэння 
ў прыродзе; разгляд споса-
баў бясполага размнажэн-
ня; фарміраванне ўмення 
на практыцы размнажаць 
расліны вегетатыўным 
спосабам; садзейнічанне 
экалагічнаму выхаванню 
шляхам паказу значэння 
размнажэння арганізмаў 
для захавання колькасці 
відаў; развіццё ўмення тлу-
мачыць біялагічнае значэ-
нне бясполага размнажэн-
ня, называць асноўныя  
формы бясполага раз мна-
жэння

Вывучэнне асноўных 
спо сабаў размнажэння 
жывых арганізмаў з вы-
карыстаннем малюн-
ка 52 падручніка; запаў-
ненне табліц «Вегета-
тыўнае размнажэнне 
раслін» і «Спосабы бяс-
полага размнажэння»; 
выкананне практычнай 
работы, аналіз атрыма-
ных вынікаў і іх афа-
рмленне ў рабочых сшы-
тках

§ 18; 
пад рых та-
вац ца да 
прак тыч най 
работы № 2 
«Ве ге та тыў-
нае раз мна-
жэн не 
рас лін» 
(до след 
у хат ніх 
умо вах)

24 Палавое 
размнажэнне 
арганізмаў

Паняцце пра палавыя 
клет кі — гаметы. Аплад-
ненне: вонкавае, унутра-

Фарміраванне паняцця 
«палавое размнажэнне», 
азнаямленне з працэсам

Вусныя адказы наву чэн-
цаў на пытанні нас таў-
ніка; удзел у гутарцы; са-

§ 19
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нае. Утварэнне новага ар-
ганізма

апладнення і яго відамі; 
фарміраванне светапо-
глядных уяўленняў пра за-
хаванне разнастайнасці 
жывых арганізмаў на пла-
неце; садзейнічанне раз віц-
цю ўважлівасці, аку рат-
насці, дысцыплінаванасці, 
імкнення да атрымання но-
вых ведаў; развіццё ўмення 
абгрунтоўваць ролю пала-
вога размнажэння для жы-
вых арганізмаў

мастойная работа з тэк-
стам падручніка і за паў-
ненне табліцы «Асаб-
лівасці бясполага і пала-
вога размнажэння»

Віды і згуртаванні арганізмаў (2 г)
25 Від Паняцце пра віды жывых 

арганізмаў. Прыметы ві-
ду: падабенства асо бін па 
вонкавай і ўнут ранай бу-
до ве, займаемай тэрыто-
рыі, здоль насці даваць 
пла давітае патомства. Па-
дабенства па між бліз ка-
роднаснымі відамі

Фарміраванне ўяўлення 
пра від; выхаванне назі-
ральнасці, уважлівасці, 
дапытлівасці; удасканаль-
ванне пазнавальных умен-
няў праз выкарыстанне 
кагнітыўных аперацый 
(параўнанне, сінтэз, аба-
гульненне)

Вывучэнне новага ма-
тэрыялу з выкарыстан-
нем малюнкаў 58–61 
падручніка; рашэнне 
біялагічных задач

§ 20; 
закончыць 
практычную 
работу № 2 
«Ве ге та тыў-
нае раз мна-
жэн не рас - 
лін» (до след 
у хат ніх умо- 
 вах); афор - 
міць вы ні кі 
прак тыч най 
ра бо ты

17

Працяг

1 2 3 4 5 6

26 Згуртаванні 
жывых 
арганізмаў

Паняцце пра біяцэноз. 
Хар човыя сувязі арга ніз-
маў, ланцугі харчавання. 
Арганізмы — вытворнікі, 
спажыўцы і разбуральнікі 
арганічных рэчываў. Па-
няцце пра сеткі харчовых 
узаемаадносін. Нехарчо-
выя ўзаемадзеянні ар га-
нізмаў

Азнаямленне з паняццем 
біяцэнозу, тлумачэнне ўза-
ема сувязі паміж жы вымі 
арганізмамі; выхаванне су-
пра цоўніцтва і ўза е ма-
дзеяння ў групе; развіццё 
ўмення рабіць апісанне

Работа ў групах па за-
даннях; вывучэнне 
агуль най схемы ланцу-
га харчавання з выка-
рыстаннем малюнка 63 
падручніка; складанне 
ланцугоў харчавання

§ 21

Экасістэмы (5 г)

27 Асяроддзе 
пражывання. 
Экалагічныя 
фактары. 
Экасістэмы

Паняцце пра асяроддзе 
пражывання і яго факта-
ры. Паняцце пра эка сіс-
тэму. Паняцце пра круга-
варот рэчываў у экасіс-
тэме

Фарміраванне ўяўлення 
пра экалогію, асяроддзе 
пражывання арганізмаў 
і яго фактары; вывучэнне 
ўплыву экалагічных фак-
тараў на жывыя арганізмы; 
выхаванне экалагічнай 
куль туры; развіццё мыс лі-
цельных здольнасцей, маў-
лення і памяці, умення 
сінтэзаваць і аналізаваць 
атрыманыя веды; працяг 
фарміравання ўменняў 
і на выкаў работы ў групе

Складанне схемы «Ася-
роддзі пражывання»; 
вывучэнне малюнка 67 
падручніка «Схема кру-
гавароту рэчываў у эка-
сістэме»

§ 22

28 Прэснаводная 
экасістэма — 
возера

Прэснаводная эка сіс тэ-
ма — возера. Зака намер-
насці рассялення арга ніз-
маў у возеры. Асноўныя

Вывучэнне заканамернас-
цей рассялення жывых ар-
ганізмаў у возеры, сувязей 
паміж арганізмамі; параў -

Выкананне пісьмовых 
заданняў; групавая ра бо-
та па выкананні за дан-
няў; складанне лан цугоў

§ 23
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віды прыбярэжнай зоны, 
тоўшчы вады, дна вадаёма. 
Сувязі паміж арганізмамі. 
Возера ўзімку

нанне штучнай экасістэмы 
(акварыум) з прыроднай 
(во зера); выхаванне доб ра-
зычлівага стаўлення адзін 
да аднаго, беражлівых ад-
носін да прыроды; развіццё 
пазнавальнай цікавасці 
і ўмення выкарыстоўваць 
у вучэбным працэсе раней 
атрыманыя веды

харчавання, ха рак тэр-
ных для насельнікаў во-
зера; характарыстыка 
эка сістэмы акварыума 
з выкарыстаннем тэксту 
падручніка

29 Наземная 
экасістэма — 
лес

Лес — наземная эка сіс тэ-
ма. Тыпы лясоў. Ярус-
насць у лясной экасіс тэ-
ме. Значэнне лясоў. Пра-
вілы паводзін у лесе

Пашырэнне ведаў пра эка-
сістэму на прыкладзе ляс-
ной экасістэмы; выхаван-
не адказнасці за свае па во-
дзіны ў прыродзе; развіццё 
пазнавальнай актыўнасці 
і цікавасці

Выкананне тэставых 
за данняў; вывучэнне 
ярус насці лесу з выка-
рыстаннем малюнка 70 
пад ручніка; складанне 
па мяткі пра паводзіны 
ў лесе

§ 24

30 Сезонныя 
змяненні 
экасістэм

Сезонныя змяненні эка-
сіс тэм. Лясная экасістэма 
ўвесну, улетку, увосень, 
узімку

Фарміраванне уяўленняў 
пра сезонныя змяненні 
ў пры родзе ўвесну, улетку, 
уво сень, узімку; пашырэнне 
ведаў навучэнцаў пра раслін-
ны і жывёльны свет сваёй 
мясцовасці; выхаванне кло-
пату пра расліны і жывёл; 
азнаямленне з асновамі эка-
лагічнай культуры; развіццё 
здольнасці любавацца пры-
гажосцю прыроднага свету; 

Біялагічны дыктант; 
скла данне ланцугоў ха-
рчавання; удзел у гута-
рцы; запаўненне таблі-
цы «Сезонныя змяненні 
ў прыродзе»

§ 25—26; 
падрыхта-
вацца да 
экскурсіі
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Працяг

1 2 3 4 5 6

развіццё пазнавальнай ціка-
васці і назіральнасці, умен-
ня вылучаць галоўнае,  
істотнае ў вучэбным матэ-
рыяле, параўноўваць і аба-
гульняць факты

31 Экскурсія № 3 
«Жывыя 
арганізмы 
ўвесну» 
(праводзіць 
у зручны час)

Стварэнне ўмоў для азна-
ямлення з вясновымі з’ява-
мі ў жыцці жывой пры роды, 
відавой разнастайнасцю 
ўвесну; развіццё паняцця 
пра ўзаемасувязі арганізмаў 
паміж сабой і пра ўмовы 
навакольнага асяроддзя

Ажыццяўленне назіран-
няў за жывымі аб’ектамі 
ўвесну, іх аналіз і склада-
нне справаздачы

Аформіць 
вынікі 
экскурсіі

Чалавек і яго роля ў прыродзе (3 г)

32 Чалавек — час-
тка прыроды

Узаемаадносіны чалавека 
з прыродай. Умовы жыцця 
сучаснага чалавека. Залеж-
насць чалавека ад прыро-
ды (патрэба чалавека ў ва-
дзе, ежы, чыстым паветры; 
уздзеянне на чалавека тэм-
пературы і атмасфернага 
ціску)

Фарміраванне ўяўлення 
пра непарыўныя сувязі ча-
лавека з прыродай (чала-
век і прырода — адзінае 
цэлае); выхаванне адказ-
насці за свае ўчынкі, па-
водзіны; развіццё пазна-
вальнай цікавасці ў выву-
чэнні навакольнага свету, 
умення ажыццяўляць ана-
ліз аб’ектаў

Удзел у гутарцы па пра-
блемных пытаннях;  
удзел у дыскусіі па пы-
тан ні правільнага харча-
вання навучэнцаў; скла-
дан не «здаровага меню» 
для маладога арганізма, 
які расце

§ 27; 
пад рых та-
ваць па ве - 
дам лен ні (на 
выбар) па тэ-
мах: «Уп лыў 
ча ла ве ка на 
пры ро ду», 
«Ахова 
пры ро ды», 
«Чыр во ная 
кні га 
Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь», 
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

«Ахоў ныя 
тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь»

33 Роля чалавека 
ў прыродзе. 
Ахова жывой 
прыроды

Уплыў чалавека на прыро-
ду (станоўчыя і адмоўныя 
бакі гаспадарчай дзейнасці 
чалавека). Вынікі ўздзеян-
ня чалавека на прыроду. 
Ахова прыроды — справа 
кожнага чалавека. Паняц-
це пра Чырвоную кнігу, 
ахоўныя тэрыторыі: запа-
веднікі, заказнікі, нацыяна-
льныя паркі

Фарміраванне ўяўлення 
пра ўплыў чалавека на пры-
роду; пашырэнне ведаў пра 
рэдкіх жывёл, пра рэдкія 
расліны і меры па іх ахове; 
выхаванне беражлівых ад-
носін да навакольнага ася-
род дзя і свайго здароўя; вы-
хаванне экалагічнай адка-
знасці; развіццё цікавасці да 
прыроды Беларусі; развіццё 
элементарнага ўмення 
прад бачыць наступствы 
сваіх паводзін у наваколь-
ным асяроддзі і параўноў-
ваць уласныя дзеянні з пэў-
нымі нормамі паводзін; раз-
віццё навыкаў работы 
з роз нымі крыніцамі ведаў; 
развіццё ўмення працаваць 
у групах

Выкананне заданняў 
у групах; удзел у гутар-
цы; заслухоўванне паве-
дамленняў, падрыхтава-
ных дома; складанне сі-
нквейна са словам 
«прырода»

§ 28—29; 
падрыхта-
вацца да 
кантроль-
най работы

34 Кантрольная 
работа (пра-
водзіцца ў маі)

Праверка і ацэнка ўзроў-
ню ведаў, уменняў і навы-
каў за курс 6 класа

Выкананне кантроль-
най работы

35 Рэзервовы час Выкарыстоўваецца па рашэнні настаўніка

21

7 клас

70 гадзін

Лісаў, М. Д. Біялогія : вучэб. дапам. для 7 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / М. Д. Лісаў. — 
Мінск : Народная асвета, 2017.

№ 
урока, 
дата 

правя
дзення

Тэма ўрока Асноўныя пытанні  
для вывучэння Мэты вывучэння тэмы ўрока

Характарыстыка 
асноўных відаў і спосабаў 

дзейнасці

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 г)

1 Уводзіны Біялогія — навука пра жы-
вую прыроду. Значэнне 
біялагічных ведаў у жыц ці 
чалавека

Азнаямленне з бія ла гіч ны-
мі навукамі; выхаванне 
каш тоўнасных адносін да 
жывой прыроды; фар мі ра-
ванне культуры паводзін 
у навакольным асяроддзі; 
развіццё агульнавучэбных 
кампетэнцый (пошук, сіс-
тэматызацыя, аналіз і кла-
сіфікацыя вучэбнай ін фар-
мацыі)

Азнаямленне з праві ла мі 
бяспекі пры выка нан ні 
лабараторных і прак-
тычных работ, пры пра-
вядзенні экс кур сіі; выву-
чэнне струк туры вучэб-
нага дапаможніка, яго 
метадычнага апарату 
і пра віл работы з ім

Уводзіны

Жыццё на Зямлі (4 г)

2 Разнастай-
насць жывых 
арганізмаў

Разнастайнасць арга ніз-
маў. Уласцівасці жыцця

Азнаямленне з разнас тай-
насцю арганізмаў, выву чэн-
не прымет жывых ар га-
нізмаў; выхаванне бе раж-
лівых адносін да прыроды; 
развіццё ўменняў сістэ ма -

Удзел у абмеркаванні 
пы танняў, звязаных 
з раз настайнасцю арга ні-
змаў; складанне апор на-
га канспекта ў рабочых 
сшытках

§ 1; 
выканаць 
заданні 
пасля 
параграфа
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Працяг

1 2 3 4 5 6

тызаваць, вылучаць галоў-
нае і істотнае, вызначаць 
прычынна-выніковыя су вя-
зі; развіццё ўяўлення наву-
чэнцаў

3 Асяроддзі 
пражывання 
жывых 
арганізмаў

Паняцце пра асярод дзі 
і ўмовы пражывання ар-
га ніз маў. Ася род дзі пра-
жы ван ня: на зем на-па вет-
ранае, воднае, глебавае, 
жывы арганізм як асярод-
дзе пражывання

Фарміраванне паняцця 
«ася роддзе пражывання»; 
выяўленне асаблівасцей 
прыстасавання арганізмаў 
да ўмоў іх асяроддзя пра-
жывання; развіццё ўмення 
аналізаваць, параў ноў ваць, 
рабіць высновы; адпра-
цоўка навыкаў складання 
схем

Адказы на пытанні па-
пя рэдняй тэмы; вы ка-
нанне індывідуальных 
заданняў; складанне 
схе мы «Асяроддзі пра-
жывання»; запаўненне 
табліцы «Умовы ася род-
дзя пражывання»

§ 2; падрых-
таваць 
аповед па 
плане пра 
адну 
жы вё лу 
ў любым 
асяроддзі 
(на выбар)

4 Згуртаванні 
жывых 
арганізмаў. 
Экасістэмы

Паняцце пра згуртаванні 
жывых арганізмаў. Сувязі 
арганізмаў у згуртаван-
нях. Паняцце пра ланцугі 
харчавання. Паняцце пра 
экасістэму. Паняцце пра 
кругаварот рэчываў у эка-
сістэме

Фарміраванне ўяўленняў 
пра згуртаванні жывых 
арганізмаў і экасістэмы; 
складанне ланцугоў харча-
вання; разгляд відавога 
складу наземных і водных 
экасістэм; фарміраванне па-
няцця пра кругаварот рэчы-
ваў; развіццё ўмення выка-
рыстоўваць матэрыял вучэ-
бнага дапаможніка пры 
адказе на пытанні; садзейні-
чанне экалагічнаму выха-
ван ню

Выкананне тэставых 
заданняў; удзел у гута-
рцы; работа ў групах; 
заслухоўванне апове-
даў; складанне сінк-
вейна

§ 3; падрых-
тавацца да 
экскурсіі
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Працяг

1 2 3 4 5 6

5 Экскурсія № 1 
«Наземная 
(або водная) 
экасістэма» 
(праводзіць 
у зручны час)

Замацаванне ведаў пра на-
земную (або водную) эка-
сістэму

Ажыццяўленне на зі-
ран няў за насельнікамі 
наземнай (воднай) эка-
сістэмы, іх аналіз і скла-
данне справаздачы

Аформіць 
вынікі 
экскурсіі; 
паўтарыць 
§ 1—3

Бактэрыі (5 г)

6 Бактэрыі — 
найстаражыт-
нейшыя 
арганізмы на 
Зямлі

Распаўсюджанне і ўмовы 
жыцця бактэрый. Разна-
стайнасць форм і будова 
бактэрый. Жыўленне ба-
ктэрый. Размнажэнне ба-
ктэрый. Рух. Спораўтва-
рэнне

Вывучэнне асаблівасцей 
будовы, жыццядзейнасці, 
размнажэння і распаў-
сюджання бактэрый; азна-
ямленне з разнастайнасцю 
форм бактэрый; фармірава-
нне паняццяў пра гетэра-
трофныя, сапратрофныя, 
аўтатрофныя бактэрыі і па-
разітаў; развіццё ўменняў 
параўноўваць, вызначаць 
прычынна-выніковыя су-
вязі, рабіць высновы; раз-
віццё навыкаў аналіты-
чнай дзейнасці

Прагляд відэафільма  
пра бактэрыі; замалёўка 
ў ра бочых сшытках схе-
мы будовы бактэрыяль-
най клеткі; самастойная 
работа з тэкстам вучэ-
бнага дапаможніка; запіс 
у рабочых сшытках но-
вых тэрмінаў і паняццяў; 
рашэнне задач па тэме 
«Размнажэнне бактэ-
рый»; удзел у гутарцы па 
тэме ўрока

§ 4; пад рых-
та ваць 
па ве дам лен-
ні ці прэ зен-
та цыі па 
тэ мах 
«Зна чэн не 
бак тэ рый 
у прыро дзе» 
і «Ро ля 
бак тэ рый 
у жыц ці 
ча ла ве ка»

7 Роля бактэрый 
у прыродзе 
і жыцці 
чалавека

Роля бактэрый у прыро-
дзе. Бактэрыі ў жыцці ча-
лавека

Фарміраванне ўяўлення 
пра бактэрыі як важны ка-
мпанент біясферы; фармі-
раванне паняцця «сімбіёз»; 
раскрыццё станоўчага і ад-
моўнага значэння бактэрый 
у гаспадарчай дзейнасці ча-

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; заслухоў-
ванне паведамленняў 
і прадстаўленне прэзе-
нтацый па тэме ўрока; 
рашэнне сітуацыйных 
лагічных задач; запаўне-

§ 5; выканан-
не задання 
ў рубрыцы 
«Міні-лаб»
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лавека; развіццё ўменняў 
і навыкаў работы з ін фар ма-
цыйнымі крыніцамі, умен-
няў выказваць і абгрунтоў-
ваць сваю пазіцыю

нне табліцы «Значэнне 
бактэрый»; складанне 
схемы «Метады бараць-
бы з бактэрыямі»

8 Бактэрыі — 
узбуджальнікі 
хвароб

Бактэрыяльныя хваробы. 
Прафілактыка бактэры-
яльных захворванняў

Фарміраванне ведаў пра ба-
ктэрыі, якія выклікаюць 
хваробы раслін, жывёл і ча-
лавека; азнаямленне з ба-
ктэрыяльнымі захворван-
нямі і іх пра фі лактыкай; 
прывіццё санітарна-гі гіе-
нічных навыкаў папярэ-
джання бактэрыяльных за-
хворванняў

Тэставая праверка ведаў; 
запаўненне табліцы 
«Хва робы раслін, жывёл 
і чалавека, выкліканыя 
бактэрыямі»; складанне 
пераліку правіл, якія не-
абходна выконваць для 
прафілактыкі бактэры-
яльных захворванняў

§ 6

9 Цыянабактэрыі Асаблівасці будовы і жы-
ццядзейнасці цыянаба-
ктэрый. Роля цыянаба-
ктэрый у экасістэмах

Фарміраванне ўяўлення 
пра цыянабактэрыі; выву-
чэнне будовы і працэсаў 
жыццядзейнасці цыянаба-
ктэрый; раскрыццё ролі 
цыянабактэрый у экасістэ-
мах; садзейнічанне фармі-
раванню ўменняў навучэ-
нцаў вызначаць прычын-
на-выніковыя сувязі

Дыферэнцыраваная ра-
бо та. Адзін вучань пра-
цуе з заданнем ля дошкі, 
некалькі — з індывіду-
альнымі карткамі, увесь 
клас адказвае на пытанні 
вусна; работа ў групах 
з карткамі -заданнямі; 
складанне схемы «Роля 
цыянабактэрый»

§ 7; 
паўтарыць 
§ 4—6

10 Абагульненне 
і сіс тэ ма ты за-
цыя ведаў па 
главе «Бак тэ-
рыі»

Абагульненне, сістэматы-
зацыя і праверка ўзроўню 
ведаў, уменняў і навыкаў 
па главе «Бактэрыі»

Выкананне самастой-
най работы

25

Працяг

1 2 3 4 5 6

Пратысты (6 г)

11 Гетэратрофныя 
пратысты. 
Лабараторная 
работа № 1 
«Будова 
інфузорыі 
туфелькі»

Агульная характарысты-
ка пратыстаў. Амёба звы-
чайная. Інфузорыя туфе-
лька. Роля гетэратрофных 
пратыстаў у экасістэмах 
і жыцці чалавека

Фарміраванне ўяўлення аб 
пратыстах; вывучэнне аса-
блівасцей будовы і працэ-
саў жыццядзейнасці, ася-
роддзя пражывання ге-
тэратрофных пратыстаў; 
вы хаванне цікавасці да 
пазнання жывой прыроды; 
фарміраванне ўмення са-
мастойна шукаць адказы 
на праблемныя пытанні

Праглад відэафільма аб 
пратыстах; удзел у гута-
рцы па выніках прагляду 
відэафільма; інс т руктаж 
па выкананні лабарато-
рнай работы; выкананне 
лабараторнай работы; 
аналіз атрыманых выні-
каў і іх афармленне 
ў рабочых сшытках

§ 8; 
аформіць 
вынікі 
лабаратор-
най работы 
№ 1

12 Аднаклетачныя 
водарасці

Агульная характарысты-
ка водарасцей. Аднакле-
тачныя водарасці (хларэ-
ла, хламідаманада)

Фарміраванне ўяўлення 
пра асаблівасці асяроддзя 
пражывання, будову і жыц-
цядзейнасць аднаклета-
чных водарасцей (хларэла, 
хламідаманада); развіццё 
пазнавальнай ціка васці да 
мікраарганізмаў; выхаванне 
беражлівых адносін да пры-
роды

Выкананне пісьмовых 
заданняў; аналіз вынікаў 
выкананай лабарато-
рнай работы № 1; запаў-
ненне табліцы «Асаблі-
васці будовы хларэлы 
і хламідаманады»; скла-
данне схемы «Значэнне 
аднаклетачных водара-
сцей»; удзел у гутарцы 
па тэме ўрока

§ 9

13 Мнага кле тач-
ныя водарасці

Мнагаклетачныя водара-
сці. Асаблівасці будовы 
і жыццядзейнасці спірагі-
ры, ульвы, ламінарыі

Азнаямленне з асаблівас-
цямі будовы і працэсаў 
жыц цядзейнасці спірагіры, 
ульвы, ламінарыі; развіццё 
ўменняў рабіць выс новы 
і тлумачыць вы нікі

Індывідуальнае і тэста-
вае апытанне; вызначэ-
нне адрозненняў спіра-
гіры ад хларэлы і хламі-
даманады

§ 10
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14 Лабараторная 
работа № 2 
«Будова 
водарасцей на 
прыкладзе 
спірагіры»

Замацаванне і пашырэнне 
ведаў пра будову мнага-
клетачных водарасцей; ад-
працоўка практычных на-
выкаў

Азнаямленне з інстру-
кцыяй па выкананні ла-
бараторнай работы; вы-
ка нанне лабараторнай 
работы; аналіз атрыма-
ных вынікаў і іх афа-
рмленне ў рабочых сшы-
тках

§ 10; 
аформіць 
вынікі 
лабаратор-
най работы 
№ 2

15 Прыстасаванні 
водарасцей да 
асяроддзя 
пражывання. 
Значэнне 
водарасцей 
у прыродзе, іх 
выкарыстанне 
чалавекам

Прыстасаванні водара-
сцей да асяроддзя пражы-
вання. Значэнне водара-
сцей у экасістэмах, іх вы-
карыстанне чалавекам

Вывучэнне прыстасаван-
няў водарасцей да асяро-
ддзя пражывання; азна-
ямленне са значэннем во-
дарасцей у экасістэмах 
і жыцці чалавека; фармі-
раванне ўпэўненасці ў не-
абходнасці захавання ві-
давой разнастайнасці во-
дарасцей

Выкананне тэставых за-
дан няў; складанне схе-
мы «Прыстасаванні во-
дарасцей да воднага 
асяроддзя»; запаўненне 
табліцы «Значэнне вода-
расцей у прыродзе і жы-
цці чалавека»

§ 11; 
паўтарыць 
§ 8—10; 
пад рых та-
вац ца да 
са мас той най 
работы

16 Абагульненне 
і сістэ ма ты за-
цыя ведаў па 
главе «Праты-
сты»

Абагульненне, сістэматы-
зацыя і праверка ўзроўню 
ведаў, уменняў і навыкаў 
па главе «Пратысты»

Выкананне самастой-
най работы

Грыбы. Лішайнікі (7 г)

17 Агульная 
харак тарыс-
тыка грыбоў. 
Шапачкавыя

Распаўсюджанне грыбоў. 
Асаблівасці будовы і жы-
ццядзейнасці грыбоў. Ша-
пачкавыя грыбы. Ядомыя

Садзейнічанне фармірава-
нню ўяўленняў пра разна-
стайнасць, асаблівасці бу-
довы, жыццядзейнасць

Прагляд відэафільма 
пра шапачкавыя гры-
бы; удзел у гутарцы па 
праблемных пытаннях; 

§ 12; 
аформіць 
вынікі 
практычнай
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грыбы і іх 
разнас-
тайнасць. 
Практычная 
работа № 1 
«Будова 
пладовага цела 
шапачкавых 
грыбоў»

грыбы. Ядавітыя грыбы. 
Атручэнне грыбамі. Меры 
пе расцярогі пры зборы 
і выкарыстанні грыбоў. 
Пер шая дапамога пры ат-
ручэнні грыбамі

шапачкавых грыбоў; аз на-
ямленне з прыметамі ядо-
мых і ядавітых грыбоў; 
развіццё практычных уме-
нняў і навыкаў аказання 
першай дапамогі пацярпе-
лым пры атручэнні грыба-
мі; развіццё пазнавальнай 
і творчай актыўнасці, уме-
ння назіраць; выхаванне 
цікаўнасці, беражлівых 
адносін да прыроды

складанне плана-кан-
спекта; замалёўка будо-
вы шапачкавага грыба 
ў рабочых сшытках; за-
паўненне табліцы «Па-
раўнальная характары-
стыка пласціністых 
і трубчастых грыбоў»; 
прыкладнае апісанне 
ядавітых грыбоў; выка-
нанне практычнай ра-
боты; аналіз атрыманых 
вынікаў

работы № 1 
у рабочых 
сшытках

18 Плесневыя 
грыбы і дрож-
джы. Лабара-
торная рабо-
та № 3 «Будова 
плесневых 
грыбоў на пры-
кладзе мікра-
прэ пара таў 
мукора 
(пеніцылу)»

Плесневыя грыбы. Аса-
блівасці будовы і жыц-
цядзейнасці на прыкладзе 
мукора, пеніцылу і пяка-
рскіх дражджэй

Вывучэнне асаблівасцей 
будовы і жыццядзейнасці 
плесневых грыбоў і дра-
жджэй; фарміраванне ўяў-
лення пра іх ролю ў пры-
родзе і жыцці чалавека; 
выхаванне культуры зно-
сін; садзейнічанне развіц-
цю ўмення працаваць у за-
дадзеным тэмпе

Выкананне тэставых 
заданняў; індывідуаль-
ная работа з тэкстам ву-
чэбнага дапаможніка 
з выкарыстаннем пры-
ёму «Інсерт»: «V» — 
ужо ведаў, «+» — новае 
для мяне, «–» — думаў 
інакш, «?» — незразу-
мела, хачу разабрацца 
(гэтыя месцы ў тэксце 
падкрэсліваюцца); інс-
труктаж па выкананні 
лабараторнай работы; 
выкананне лабарато-
рнай работы; аналіз ат-
рыманых вынікаў

§ 13; 
аформіць 
вынікі 
лабаратор-
най рабо-
ты № 3 
у рабочых 
сшытках
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19 Роля грыбоў 
у прыродзе 
і жыцці 
чалавека

Роля грыбоў у прыродзе. 
Грыбы ў жыцці чалавека. 
Грыбы-паразіты, што вы-
клікаюць хваробы раслін 
і жывёл. Грыбковыя за-
хворванні чалавека

Фарміраванне ўмення хара-
ктарызаваць ролю грыбоў 
у прыродзе, станоўчую і ад-
моўную ролю ў жыцці чала-
века; развіццё ўменняў ана-
лізаваць, параўноўваць, 
класіфікаваць і абагульняць 
факты і з’явы; выхаванне ці-
каўнасці, беражлівых адно-
сін да грыбоў і свайго зда-
роўя

Удзел у вусным апытан-
ні; складанне схем «Зна-
чэнне грыбоў у прыро-
дзе» і «Значэнне грыбоў 
у жыцці чалавека»; вы-
кананне заданняў у гру-
пах

§ 14

20 Лішайнікі Агульная характарысты-
ка лішайнікаў. Накіпныя, 
ліставатыя і кусцістыя лі-
шайнікі. Роля лішайнікаў 
у прыродзе і гаспадарчай 
дзейнасці чалавека

Азнаямленне навучэнцаў 
з будовай, жыўленнем і раз-
мнажэннем лішайнікаў; 
вы святленне значэння лі-
шайнікаў у экасістэмах

Складанне схем «Значэ-
нне лішайнікаў у прыро-
дзе» і «Значэнне лішай-
нікаў у жыцці чалавека»

§ 15; падрых-
тавацца да 
экскурсіі 
«Разнастай-
насць 
лішай нікаў»

21 Экскурсія № 2 
«Разнастай-
насць лішай-
нікаў» (пра во-
дзіць у зручны 
час)

Замацаванне ведаў пра лі-
шайнікі; азнаямленне з ві-
давым складам лішайнікаў 
сваёй мясцовасці

Ажыццяўленне назіра-
нняў, іх аналіз і склада-
нне справаздачы

Паўтарыць 
§ 12—15

22 Абагульненне 
і сістэма тыза-
цыя ведаў па 
главе «Грыбы. 
Лішайнікі»

Абагульненне, сістэматы-
зацыя і праверка ўзроўню 
ведаў па главе «Грыбы. Лі-
шайнікі»

Выкананне самастой-
най работы; падрыхтоў-
ка да кантрольнай ра-
бо ты № 1

Паўтарыць 
§ 4—15; 
падрыхта-
вацца да 
кантрольнай 
работы па
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главах 
«Бак тэрыі», 
«Пратысты», 
«Гры бы. 
Лішайнікі»

23 Кантрольная 
работа № 1 па 
тэмах «Уво-
дзіны», «Жыц-
цё на Зямлі», 
«Бактэрыі», 
«Пратысты», 
«Грыбы. 
Лішайнікі» 
(праводзіцца 
ў снежні)

Праверка і ацэнка ўзроў-
ню ведаў, уменняў і навы-
каў па главах «Бактэрыі», 
«Пратысты», «Грыбы. Лі-
шайнікі»

Выкананне кантроль-
най работы

Агульная характарыстыка раслін (4 г)

24 Расліна — жы-
вы арганізм

Асноўныя прыметы рас-
лін. Асаблівасці будовы 
клетак раслін. Распаў-
сюджанне і асяроддзе іс-
навання раслін

Вылучэнне адрозненняў 
раслін ад прадстаўнікоў 
іншых царстваў жывой 
прыроды; вывучэнне аса-
блівасцей будовы клетак 
раслін; выхаванне любві 
і беражлівых адносін да 
раслін; развіццё інфарма-
цыйных навыкаў пры рабо-
це з тэкстам, навыкаў яго 
асэнсавання і фармуляван-
ня высноў

Запіс новых тэрмінаў 
у рабочых сшытках; 
скла данне схемы «Пры-
меты раслін»; складанне 
кластара; работа з тэ-
кстам вучэбнага дапамо-
жніка

§ 16
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25 Паняцце пра 
тканкі раслін

Паняцце пра тканкі рас-
лін. Віды тканак (утвара-
льныя, покрыўныя, пра-
во дзячыя, механічныя, 
асноўныя)

Фарміраванне паняцця 
пра тканкі раслін, функ-
цыі, што імі выконваюцца; 
развіццё ўменняў адрозні-
ваць віды тканак, параў-
ноўваць іх; вывучэнне зна-
чэння разнастайных відаў 
тканак у жыцці раслін

Выкананне тэставых за-
данняў; складанне апор-
нага канспекта «Тканкі 
раслін»; работа з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка; 
запаўненне табліцы 
«Ткан кі раслін і іх фун к-
цыі»

§ 17

26 Лабараторная 
работа № 4 
«Будова 
эпідэрмісу 
ліста пакаёвай 
расліны»

Замацаванне ведаў пра 
тканкі раслін; вывучэнне 
будовы эпідэрмісу ліста 
пакаёвай расліны; удаска-
нальванне ўменняў праца-
ваць з мікраскопам, аналі-
заваць і рабіць высновы

Азнаямленне з інстру-
кцыяй па выкананні ла-
бараторнай работы; вы-
кананне лабараторнай 
работы; аналіз атрыма-
ных вынікаў і іх афарм-
ленне ў рабочых сшы-
тках

§ 17; 
аформіць 
вынікі 
лабаратор-
най рабо-
ты № 4 
у рабочых 
сшытках

27 Разнастай-
насць раслін

Разнастайнасць раслін. 
Жыццёвыя формы рас-
лін: дрэвы, кусты, кусцікі, 
травяністыя расліны. Ро-
ля раслін у прыродзе

Вывучэнне разнастайнасці 
раслін у прыродзе; фарміра-
ванне паняццяў «жыц цёвая 
форма», «споравыя і насен-
ныя расліны»; развіццё ўме-
нняў вылучаць галоўнае, 
фармуляваць высновы, вы-
святляць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі

Біялагічны дыктант; 
работа з гербарыем, апі-
санне раслін па плане; 
складанне схемы «Роля 
раслін у прыродзе»

§ 18; 
паўтарыць 
§ 16—17

Споравыя расліны (6 г)

28 Імхі Паняцце пра споравыя 
расліны. Паняцце пра мхі.  

Фарміраванне паняццяў 
«споравыя расліны», «ім -

Праца з гербарным ма-
тэрыялам і апісанне зя-

§ 19 
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Распаўсюджанне і асяро-
ддзе існавання мхоў. Аса-
блівасці будовы і працэ-
саў жыццядзейнасці мхоў

хі»; вывучэнне асяроддзя 
існавання і асаблівасцей 
распаўсюджання мхоў; 
фар міраванне ведаў пра 
асаблівасці будовы і пра-
цэ саў жыццядзейнасці зя-
зюлінага льну; развіццё 
ўменняў сістэматызаваць, 
вылучаць галоўнае і істо-
тнае з тэксту вучэбнага да-
паможніка; выхаванне ад-
казных адносін да вучобы

зюлінага льну па плане; 
работа з тэкстам вучэ-
бнага дапаможніка

29 Сфагнавыя 
мхі. Значэнне 
мхоў. Лабара-
торная работа 
№ 5 «Будова 
зязюлінага 
льну і сфагну-
му»

Будова і размнажэнне сфа-
гнуму. Утварэнне і выкары-
станне торфу. Роля мхоў 
у прыродзе, выкарыстанне 
мхоў

Фарміраванне ведаў пра 
асаблівасці будовы і працэ-
саў жыццядзейнасці сфа-
гнавых імхоў; вывучэнне 
працэсу ўтварэння торфу 
і яго выкарыстання чалаве-
кам; развіццё ўменняў па-
раўноўваць, абагульняць, 
вылучаць галоўнае ў ходзе 
гутаркі і пры працы з тэкс-
там

Выкананне тэставых за-
данняў; запаўненне та-
бліцы «Параўнальная 
характарыстыка зязюлі-
нага льну і сфагнуму»; 
азнаямленне з інстру-
кцыяй па выкананні ла-
бараторнай ра боты; 
выкананне лабарато-
рнай работы; аналіз 
атрыманых вынікаў

§ 20; 
аформіць 
вынікі 
лабаратор-
най рабо-
ты № 5 
у рабочых 
сшытках

30 Папараці Распаўсюджанне папара-
цей. Асаблівасці будовы 
і працэсаў жыццядзейна-
сці. Размнажэнне папара-
цей. Разнастайнасць па-
па рацей. Роля папарацей

Вывучэнне асаблівасцей 
распаўсюджання, будовы, 
жыццядзейнасці папара-
цей на прыкладзе папараці 
мужчынскай; развіццё 
ўмен ня вызначаць пры -

Біялагічны дыктант; за-
піс у рабочых сшытках 
новых тэрмінаў; работа 
з тэкстам вучэбнага да-
паможніка і гербарыем

§ 21
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у прыродзе, выкарыстан-
не чалавекам

чын на-выніковыя сувязі; 
фарміраванне каштоўна-
сных адносін да наваколь-
най прыроды

31 Дзераза Дзераза. Распаўсюджан-
не, асаблівасці будовы 
і жыццядзейнасці. Разна-
стайнасць дзеразы. Ро ля 
дзеразы у экасістэмах, 
выкарыстанне чалавекам

Вывучэнне асаблівасцей 
будовы, распаўсюджання 
і працэсаў жыццядзейна-
сці дзеразы; азнаямленне 
з разнастайнасцю і роляй 
дзеразы; выхаванне бе-
ражлівых адносін да ўся го 
жывога; развіццё ўмення 
працаваць з тэкс там вучэ-
бнага дапаможніка

Выкананне індывіду-
аль ных заданняў з вы-
ка рыстаннем картак; 
удзел у гутарцы; сама-
стойная работа з тэ-
кстам вучэбнага дапа-
можніка; запаўненне та-
бліцы «Па раў нальная 
характарыстыка папа-
рацей і плы вуноў»

§ 22

32 Хвашчы. Прак-
тычная работа 
№ 2 «Параў-
нан не знешняй 
будовы 
па па ра ці 
і хвашчу»

Хвашчы. Распаўсюджанне, 
асаблівасці будовы і жыц-
цядзейнасці. Разнастай-
насць хвашчоў. Роля хва-
шчоў у экасістэмах, выка-
рыстанне чалавекам

Фарміраванне ўмення тлу-
мачыць асаблівасці будовы 
і жыццядзейнасці, распаў-
сюджання хвашчоў; выву-
чэнне разнастайнасці і ролі 
хвашчоў у экасістэмах; вы-
хаванне акуратнасці і арга-
нізаванасці ў працы, пры 
выкананні заданняў

Выкананне тэставых за-
данняў; запіс у рабочых 
сшытках новых тэрмі-
наў; работа з тэкстам ву-
чэбнага дапаможніка;  
запаўненне табліцы «Па-
раўнальная характары-
стыка вяс новага і лет-
няга па рас ткаў хвашчу 
палявога»; азнаямленне 
з інструкцыяй па выка-
нанні практычнай рабо-
ты; выкананне практы-
чнай работы; аналіз ат-
ры маных вынікаў

§ 22; 
аформіць 
вынікі 
практычнай 
работы № 2 
у рабочых 
сшытках; 
паўтарыць 
§ 19—21

33

Працяг

1 2 3 4 5 6

33 Абагульненне 
і сістэматы за-
цыя ведаў па 
главе «Спора-
выя расліны»

Абагульненне, сістэматы-
зацыя і праверка ўзроўню 
ведаў па главе «Споравыя 
расліны»

Выкананне самастой-
най работы

Голанасенныя расліны (2 г)

34 Агульная 
ха рактары сты-
ка голана сен-
ных раслін. 
Практычная 
работа № 3 
«Параў наль-
ная характары-
стыка роз ных 
відаў голана-
сенных раслін 
(знешні 
выгляд, 
па расткі, 
шышкі 
і на сенне)»

Паняцце пра насенныя 
расліны. Агульная хара-
ктарыстыка голанасенных 
раслін: распаўсюджанне, 
разнастайнасць, асабліва-
сці будовы і жыц ця дзей-
насці

Фарміраванне паняцця пра 
ўскладненні ў будове рас-
лін; вывучэнне асабліва-
сцей будовы, жыццядзейна-
сці голанасенных раслін; 
фарміраванне навыкаў 
выканання практычных 
работ; развіццё ўменняў 
параўноўваць, вызначаць 
прычынна-выніковыя су-
вязі, рабіць высновы

Прагляд відэафільма пра 
голанасенныя расліны; 
запіс у рабочых сшытках 
новых тэрмінаў; работа 
з гербарыем, калекцыямі 
і табліцамі; азнаямленне 
з інструкцыяй па выка-
нанні практычнай рабо-
ты; выкананне прак тыч-
най работы; аналіз атры-
маных вынікаў і іх 
афар мленне ў рабочых 
сшытках

§ 23; 
пад рых та-
ваць 
па ве дам лен-
не і прэ зен-
та цыю па 
тэмах 
«Значэнне 
голана-
сенных 
у прыро дзе» 
і «Значэнне 
голана-
сенных 
у жыцці 
чалавека»

35 Размна жэнне 
голана сенных. 
Значэнне 
голана сенных

Размнажэнне голанасен-
ных. Значэнне голанасен-
ных у экасістэмах. Выка-
рыстанне голанасенных 
раслін чалавекам

Фарміраванне ўяўлення 
пра асаблівасці размнажэн-
ня голанасенных раслін; 
азнаямленне са значэннем 
голанасенных у пры родзе, 
іх практычным прымянен-
нем чалавекам; развіццё

Выкананне тэставых за-
данняў; выступленне 
з паведамленнямі і паказ 
прэзентацый па тэме 
ўрока; рашэнне біялагі-
чных задач; самастойная 
работа з тэкстам вучэ-

§ 24
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ўмення самастойна атры-
мліваць і асэнсоўваць но-
вую інфармацыю

бнага дапаможніка; за-
паўненне табліцы «Зна-
чэнне голанасенных рас-
лін для чалавека»

Вегетатыўныя органы пакрытанасенных раслін (11 г)

36 Корань і ка ра - 
нёвыя сістэмы. 
Практычная 
работа № 4 
«Будова 
стрыж нёвай 
і валас ні ко віс-
тай каранёвых 
сістэм»

Паняцце пра корань і яго 
функцыі. Тыпы каранёў 
і каранёвых сістэм

Фарміраванне паняцця пра 
корань і яго функцыі; выву-
чэнне тыпаў каранёў і кара-
нёвых сістэм; адпрацоўка 
ўмення параўноўваць тыпы 
каранёвых сістэм; абуджэн-
не цікавасці да вывучэння 
раслін

Запіс у рабочых сшы-
тках новых тэрмінаў; са-
мастойная работа ў па-
рах з інструктыўнымі 
карткамі, вучэбным да-
паможнікам, гербарным 
матэрыялам; запаўнен-
не табліцы «Тыпы кара-
нёвых сістэм»; азнаям-
ленне з інструкцыяй па 
выкананні практычнай 
работы; выкананне прак-
тычнай работы; ана ліз 
атрыманых вынікаў

§ 25; 
аформіць 
вынікі 
практычнай 
работы № 4 
у рабочых 
сшытках

37 Знешняя 
і ўнутраная 
будова кораня 
ў сувязі 
з функ цыямі, 
што ім выкон-
ваюцца. 
Лаба ра торная 
работа № 6 
«Знешняя

Знешняя будова кораня. 
Унутраная будова кораня. 
Рост кораня. Выкарыстан-
не ведаў пра заканамер-
насці росту кораня і ўтва-
рэння каранёвай сістэмы 
ў сельскагаспадарчай прак-
тыцы

Фарміраванне ведаў пра 
асаблівасці ўнутранай і зне-
шняй будовы кораня ў су-
вязі з функцыямі, што ім 
выконваюцца; развіццё 
ўмення апісваць механізм 
паглынання коранем ва ды; 
азнаямленне з ростам кора-
ня і яго зонамі; развіццё 
ўмення выкарыстоўваць

Выкананне індывідуаль-
ных вусных і пісьмовых 
заданняў; запаўненне та-
бліцы «Унутраная будо-
ва кораня»; вывучэнне 
табліцы «Зоны росту»; 
азнаямленне з інстру-
кцыяй па выкананні ла-
бараторнай работы; вы-
кананне лабаратор най

§ 26; афор - 
міць вы ні кі 
ла ба ра то р-
най ра бо-
ты № 6 
у ра бо чых 
сшытках

35
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будова кораня 
праростка»

веды пра заканамернасці 
росту кораня і ўтварэння 
каранёвай сістэмы для 
прак тычнага выкарыстання 
чалавекам; развіццё лагі-
чнага мыслення і ўяўлення

работы; аналіз атрыма-
ных вынікаў

38 Відазмяненні 
кораня

Відазмяненні кораня (ка-
раняплоды, каранёвыя 
клубні, карані-прысоскі) 
і іх значэнне

Фарміраванне ўяўлення 
пра відазмяненні кораня; 
азнаямленне з прычынамі 
яго відазмяненняў, іх прак-
тычным значэннем; выхава-
нне беражлівых адносін да 
раслін; развіццё агульнаву-
чэбных уменняў і навыкаў 
параўноўваць, аналізаваць, 
рабіць высновы

Вусныя адказы навучэ-
нцаў ля дошкі; удзел 
у аўкцыёне ведаў; сама-
стойная работа з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка; 
складанне схемы «Віда-
змяненні каранёў»

§ 27

39 Парастак. 
Пупышка. 
Лабараторная 
работа № 7 
«Будова 
ве гетатыўных 
і гене ра тыў-
ных пупышак, 
іх раз мя шчэн-
не на сцябле»

Паняцце пра парастак. Пу-
пышка — зачаткавы пара-
стак. Тыпы пупышак. Раз-
віццё парасткаў. Паняцце 
пра спячыя пупышкі

Фарміраванне паняцця пра 
пупышкі і парастак; выву-
чэнне асноўных частак 
парастка, будовы вегета-
тыўных і генератыўных пу-
пышак; развіццё ўмення ад-
розніваць генератыўную 
пупышку ад вегетатыўнай; 
вывучэнне асаб лівасцей 
развіцця парастка з пупы-
шкі; развіццё ўмення сама-
стойна ацэньваць правіль-
насць выканання дзеянняў

Біялагічны дыктант; 
работа з натуральнымі 
аб’ектамі; замалёўка бу-
довы пупышак у рабо-
чых сшытках; запіс у ра-
бочых сшытках новых 
тэрмінаў; інструктаж па 
выкананні лабараторнай 
работы; выкананне лаба-
раторнай работы; аналіз 
атрыманых вынікаў

§ 28; 
аформіць 
вынікі 
лабаратор-
най рабо-
ты № 7 
у рабочых 
сшыт ках
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і ўносіць неабходныя карэ-
ктывы ў іх выкананне

40 Сцябло Функцыі сцябла. Разна-
стайнасць сцёблаў. Уну-
траная будова сцябла (на 
прыкладзе дрэўнай раслі-
ны)

Вывучэнне знешняй і ўну-
транай будовы сцябла дрэў-
най расліны; азнаямленне 
з відамі сцёблаў; выхаванне 
эстэтычных пачуццяў і бе-
ражлівых адносін да раслін

Пісьмовая работа па фа-
рмулёўках паняццяў 
і тэрмінаў; запіс у рабо-
чых сшытках новых тэ-
рмінаў; работа з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка; 
запаўненне табліцы 
«Разнастайнасць сцё-
блаў раслін»; складанне 
схемы «Унутраная будо-
ва і функцыі сцябла»

§ 29

41 Сцябло Перамяшчэнне вады, мі-
неральных і арганічных 
рэчываў па сцябле. Рост 
сцябла ў даўжыню і таў-
шчыню. Галінаванне сцяб-
ла. Выкарыстанне ведаў 
пра развіццё парастка, 
рост сцябла і яго галінава-
нне ў гаспадарчай дзейна-
сці чалавека

Вывучэнне асаблівасцей 
механізму перамяшчэння 
вады, мінеральных і аргані-
чных рэчываў па сцябле; 
фарміраванне ўяўленняў 
пра рост і галінаванне сцяб-
ла; развіццё практычнага 
навыку вызначэння ўзросту 
дрэва па гадавых кольцах

Выкананне індывідуаль-
ных вусных і пісьмовых 
заданняў; работа з разда-
тачным матэрыялам (па-
пярочныя спілы сцёблаў 
дрэўнай рас лін); азна-
ямленне з інструкцыяй 
па выкананні практы-
чнай работы № 6

§ 29; 
закласці 
прак тыч ную 
ра бо ту № 6 
«Пра рас тан-
не пу пы шак 
на клуб ні 
буль бы 
(дос лед 
у хат ніх 
умо вах)»

42 Знешняя 
будова ліста. 
Практычная 
работа № 5 
«Знешняя

Функцыі ліста. Знешняя 
будова ліста. Простыя 
і скла даныя лісты. Жы-
лкаванне ліста. Лістараз-
мяшчэнне

Азнаямленне з разнастай-
насцю лістоў, асаблівас-
цямі іх знешняй будовы, 
тыпамі жылкавання; раз-
віццё практычнага навыку

Тэст-апытанне па тэме 
«Сцябло»; прагляд ві-
дэа фільма; запіс у рабо-
чых сшытках новых тэ-
рмінаў; работа з тэкстам 

§ 30; 
закласці 
прак тыч ную 
ра бо ту № 7 
«Спо са бы 
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будова і рас-
паз наванне 
простых 
і скла даных 
лістоў»

вызначэння размяшчэння 
лістоў на сцябле; выхава-
нне беражлівых адносін да 
зялёных раслін

вучэбнага дапаможніка 
і гербарным матэрыя-
лам; запаўненне табліцы 
«Характарыстыка ліс-
тоў»; выкананне прак-
тыч най работы; аналіз 
атрыманых вынікаў і іх 
афармленне ў рабочых 
сшытках; азнаямленне 
з інструкцыяй па выка-
нанні практычнай рабо-
ты № 7

ве ге та тыў-
на га раз мна-
жэн ня 
рас лін 
(до след 
у хат ніх 
умо вах)»

43 Унутраная 
будова ліста. 
Лістапад 

Унутраная будова ліста. 
Прыстасаванні раслін да 
памяншэння выпарэння 
вады. Лістапад і яго зна-
чэнне

Вывучэнне асаблівасцей 
унутранай будовы ліста 
ў сувязі з яго функцыямі 
і ўмовамі знешняга асяро-
ддзя; раскрыццё сутнасці 
лістападу, яго ролі і значэ-
ння ў жыцці раслін; выха-
ванне беражлівых адносін 
да зялёных раслін

Выкананне вусных 
і пісь мовых заданняў; 
рашэнне біялагічных 
задач; запіс у рабочых 
сшыт ках новых тэрмі-
наў; замалёўка ўнутра-
най будовы ліста ў ра-
бочых сшытках

§ 31

44 Відазмененыя 
парасткі. 
Практычная 
работа № 6 
«Прарастанне 
пупышак на 
клубні бульбы

Відазмененыя парасткі: 
карэнішча, клубень, цы-
буліна, іх будова; біялагі-
чнае і гаспадарчае значэ-
нне. Паняцце пра сукуле-
нты. Калючкі, вусы

Фарміраванне паняцця пра 
відазмененыя парасткі; 
вывучэнне будовы відазме-
неных парасткаў з акцэнта-
ваннем увагі на іх біялагі-
чным і гаспадар чым значэ-
нні; фарміраванне культуры

Аналіз атрыманых выні-
каў выканання практы-
чнай работы № 6, іх афа-
рмленне ў рабочых сшы-
тках; інструктаж па 
вы кананні лабараторнай 
работы; выкананне лаба-

§ 32; афор - 
міць вынікі 
лабаратор-
най рабо-
ты № 8 
у ра бочых 
сшыт ках
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(дослед 
у хат ніх 
умо вах)». 
Лабараторная 
работа № 8 
«Будова клубня 
бульбы 
і цыбулі 
рэпчатай як 
відазмененых 
парасткаў»

зносін і вучэбнай работы 
ў хо  дзе вы канання практы-
чнай і ла бараторнай работ

раторнай работы; аналіз 
атрыманых вынікаў

45 Вегетатыўнае 
размнажэнне 
раслін. Прак-
тычная 
работа № 7 
«Спосабы 
вегетатыўнага 
размнажэння 
раслін (дослед 
у хатніх 
умовах)»

Размнажэнне раслін віда-
змененымі парасткамі, ча-
ранкамі, адводкамі, дзялен-
нем куста, прышчэпкамі. 
Біялагічнае і гас падарчае 
значэнне вегетатыўнага 
размнажэння

Вывучэнне спосабаў веге-
татыўнага размнажэння ві-
дазмененымі парасткамі,  
чаранкамі, адводкамі, 
дзяленнем куста, прышчэ-
пкамі; фарміраванне паняц-
ця пра біялагічнае значэнне 
вегетатыўнага размнажэн-
ня; выхаванне бе раж лівых 
адносін да раслін

Біялагічны дыктант; ву-
сныя адказы на пытанні; 
запіс у рабочых сшытках 
новых тэрмінаў; запаў-
ненне табліцы «Спосабы 
вегетатыўнага размна-
жэння»; аналіз атрыма-
ных вынікаў выканання 
практычнай работы № 7, 
іх афармленне ў рабо-
чых сшытках

§ 33; 
паўтарыць 
§ 25—32

46 Абагульненне 
і сістэма тыза-
цыя ведаў па 
главе «Вегета-
тыўныя 
органы 
пакрытанасен-
ных раслін»

Абагульненне, сістэматы-
зацыя і праверка ўзроўню 
ведаў па главе «Вегетатыў-
ныя органы пакрытанасен-
ных раслін»

Выкананне самастой-
най работы
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Кветка. Плод. Насенне (7 г)

47 Кветка, яе бу - 
дова і функ цыі. 
Лабараторная 
работа № 9 
«Будова кветкі 
ў сувязі 
з функцыямі, 
што ёю выко-
нваюцца»

Будова кветкі. Размяшчэ-
нне і функцыі элементаў 
кветкі

Вывучэнне будовы кветкі 
і яе функцый; выхаванне ці-
кавасці да жывой прыроды, 
эстэтычнага пачуцця; фа-
рміраванне ўпэўненасці 
ў пазнавальнасці свету і ве-
лізарным значэнні біялагі-
чных і экалагічных ведаў 
у жыцці чалавека

Запіс у рабочых сшы-
тках новых тэрмінаў; 
замалёўка ў рабочых 
сшыт ках будовы кветкі; 
інструктаж па выкана-
нні лабараторнай рабо-
ты; выкананне лабара-
торнай работы; аналіз 
атрыманых вынікаў

§ 34; 
афор міць 
вынікі 
лаба ра-
торнай 
работы № 9 
у рабочых 
сшытках

48 Суквецці. 
Практычная 
работа № 8 
«Тыпы про-
стых і склада-
ных сук вец-
цяў»

Суквецці: простыя і скла-
даныя; іх біялагічнае зна-
чэнне

Фарміраванне ўяўленняў 
пра суквецці, іх біялагі-
чнае значэнне; развіццё 
ўмення вызначаць некато-
рыя тыпы суквеццяў на 
малюнках і натуральных 
раслінах; выхаванне эка-
лагічнай свядомасці, бера-
жлівых адносін да раслін

Тэрміналагічны дык-
тант; работа з гербарным 
матэрыялам і тэкстам 
ву чэбнага дапаможніка; 
запаўненне табліцы 
«Ты пы суквеццяў»; аз-
на ямленне з інструкцы-
яй па выкананні практы-
чнай работы; выкананне 
практычнай работы; ана-
ліз атрыманых вынікаў

§ 35; 
аформіць 
вынікі 
прак тычнай 
работы № 8 
у рабочых 
сшытках

49 Апыленне 
ў кветкавых 
раслін

Спосабы апылення. Пры-
стасаванні раслін да роз-
ных апыляльнікаў. Шту-
чнае апыленне

Фарміраванне паняцця 
«апыленне»; вывучэнне 
спосабаў апылення і пры-
стасаванняў раслін да раз-
настайных спосабаў апы-
лення; развіццё ўмення 
выз начаць прычын на-
выніковыя сувязі

Вусныя адказы ля дошкі 
з выкарыстаннем табліц; 
запіс у рабочых сшытках 
новых тэрмінаў; склада-
нне схемы «Апыленне 
і яго віды»; запаўненне 
табліцы «Прыстасаванні 
раслін да апылення»

§ 36
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50 Апладненне 
ў кветкавых 
раслін

Апладненне. Двайное ап-
ладненне, утварэнне пла-
доў і насення

Фарміраванне паняцця 
«апладненне»; вывучэнне 
біялагічнай сутнасці і зна-
чэння апладнення для ўтва-
рэння пладоў і насення

Індывідуальнае апыта-
нне па картках; складан-
не схемы «Двайное ап-
ладненне ў кветкавых 
раслін» у рабочых сшы-
тках

§ 36

51 Плады. 
Лабараторная 
работа № 10 
«Будова 
і разнастай-
насць пладоў»

Будова і класіфікацыя 
пладоў. Сакавітыя плады. 
Сухія плады. Распаўсю-
джанне пладоў і насення.  
Біялагічнае і гаспадарчае 
значэнне пладоў

Вывучэнне асаблівасцей 
будовы, разнастайнасці 
і распаўсюджання пладоў; 
фарміраванне ўяўлення 
пра іх біялагічнае значэнне; 
развіццё ўменняў распазна-
ваць, параўноўваць і вызна-
чаць тыпы пладоў; развіццё 
ўмення знаходзіць у будове 
пладоў рысы прыстасаван-
ня да таго ці іншага спосабу 
распаўсюджання

Выкананне пісьмовых 
заданняў з выкарыстан-
нем раздатачных картак; 
запіс новых тэрмінаў 
у рабочых сшытках; за-
паўненне схемы «Кла-
сіфікацыя пладоў»; інс-
труктаж па выкананні 
лабараторнай работы; 
выкананне лабаратор-
най работы; аналіз атры-
маных вынікаў

§ 37; афор- 
 міць вынікі 
лаба ратор-
най рабо-
ты № 10 
у рабочых 
сшыт ках

52 Будова 
насення. 
Лабараторная 
работа № 11 
«Будова 
на сен ня 
адна- і двух-
дольных 
раслін»

Будова насення аднадоль-
ных і двухдольных раслін. 
Спакой насення. Жыцця-
здольнасць насення

Вывучэнне будовы насення 
двухдольных і аднадольных 
раслін; развіццё ўмен ня 
параўноўваць прыметы 
насення аднадольных 
і двухдольных раслін; выха-
ванне культуры працы і ці-
кавасці да вывучэння пры-
роды

Вывучэнне будовы насе-
ння з выкарыстаннем 
раздатачнага матэрыялу; 
складанне схемы «Ча-
сткі насення»; замалёўка 
ў рабочых сшытках бу-
довы насення фасолі 
і зярняўкі; інструктаж па 
выкананні лабараторнай 
работы; выкананне лаба-
раторнай работы; аналіз 
атрыманых вынікаў

§ 38; афор - 
міць вы нікі 
лаба ратор-
най рабо-
ты № 11 
у ра бочых 
сшытках
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53 Прарастанне 
насення

Умовы прарастання насе-
ння. Прарастанне насен-
ня. Жыўленне і рост пра-
ростка

Вывучэнне ўмоў, неабхо-
дных для прарастання на-
сення; фарміраванне па-
няццяў пра рост раслін, 
пра развіццё зародка на-
сення; вывучэнне будовы 
праростка; выхаванне па-
чуцця адказнасці, акура-
тнасці, уважлівасці, заці-
каўленых адносін да ву-
чобы

Выкананне тэставых за-
данняў; запіс у рабочых 
сшытках новых тэрмі-
наў; прагляд відэароліка 
«Прарастанне насення»; 
складанне схемы «Умо-
вы прарастання на-
сення»

§ 39; 
паўтарыць 
§ 34—38

Разнастайнасць пакрытанасенных раслін (12 г)

54 Двухдольныя 
і аднадольныя 
расліны

Асноўныя сістэматычныя 
групы раслін: від, род, 
сямейства, клас, аддзел, ца-
рства. Класы Двухдольныя 
і Аднадольныя. Пры меты 
адрознення двухдольных 
і аднадольных раслін

Фарміраванне паняцця пра 
сістэматычныя групы рас-
лін (від, род, сямейства, 
клас, аддзел, царства); 
вывучэнне прымет адро-
знення двухдольных і ад-
надольных раслін; развіццё 
ўмення класіфікаваць рас-
ліны

Работа з гербарным ма-
тэрыялам і тэкстам вучэ-
бнага дапаможніка па 
размеркаванні раслін на 
двухдольныя і аднадоль-
ныя з фіксацыяй выні-
каў у табліцы «Пры меты 
адрознення раслін кла-
саў Аднадольныя і Двух-
дольныя»; запіс у рабо-
чых сшытках новых тэр-
мінаў

§ 40

55 Дзікарослыя 
расліны

Разнастайнасць кветка-
вых раслін экасістэм. Дзі-
карослыя расліны экасі-
стэм Беларусі: лесу, лугу, 
балота, вадаёма

Фарміраванне паняцця 
«дзікарослыя расліны»; 
вывучэнне асноўных дзіка-
рослых раслін Рэспублікі 
Беларусь; азнаямленне

Тэрміналагічны дык-
тант; работа з гербарным 
матэрыялам; прагляд ві-
дэафільма пра дзікаро-
слыя расліны

§ 41; пад рых-
тавацца да 
экскур-
сіі № 3 
«Разна-
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з роляй дзікарослых раслін 
у прыродзе; выхаванне бе-
ражлівых адносін да раслін

стайнасць 
раслін лесу 
(парку, лугу, 
вадаёма)»

56 Экскурсія № 3 
«Разнастай-
насць раслін 
лесу (парку, 
лугу, вадаёма)» 
(праводзіць 
у зручны час) 

Замацаванне ведаў пра раз-
настайнасць расліннага 
свету; азнаямленне з ві-
давым складам раслін лесу 
(парку, лугу, вадаёма)

Ажыццяўленне назіра-
нняў, іх аналіз і склада-
нне справаздачы

Аформіць 
вынікі 
экскурсіі

57 Ядомыя 
і ядавітыя 
дзікарослыя 
расліны

Ядомыя расліны. Ядавітыя 
расліны. Першая дапамога 
пры атручэннях ядавітымі 
раслінамі

Вывучэнне разнастайнасці 
ядомых і ядавітых раслін; 
фарміраванне ўмення рас-
пазнаваць ядомыя і ядаві-
тыя расліны; развіццё прак-
тычных навыкаў аказання 
першай дапамогі пры атру-
чэнні ядавітымі раслінамі; 
выхаванне цікавасці, любві 
і беражлівых адносін да 
прыроды

Вусныя адказы ля дошкі 
з выкарыстаннем табліц; 
запіс у рабочых сшытках 
новых тэрмінаў; склада-
нне схем «Ядо мыя раслі-
ны» і «Ядавітыя раслі-
ны»

§ 42

58 Культурныя 
расліны

Культурныя расліны: збо-
жжавыя, агароднінныя, 
пладова-ягадныя, цукра-
носныя, алейныя, прадзі-
льныя, кармавыя, дэкара-
тыўныя

Фарміраванне паняцця 
пра культурныя расліны; 
азнаямленне з культурны-
мі раслінамі розных груп; 
вывучэнне ролі культу-
рных раслін у жыцці чала-
века; выхаванне беражлі-
вых адносін да раслін

Работа з тэкстам вучэ-
бнага дапаможніка; за-
паўненне табліцы «Га-
спадарчыя групы куль-
турных раслін»

§ 43
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59 Вырошчванне 
раслін. Прак-
тычная 
работа № 9 
«Вызначэнне 
ўсхо джасці 
насення»

Падрыхтоўка насення да 
пасеву. Пасеў насення. Па-
няцце пра арганічныя і мі-
неральныя ўгнаенні

Азнаямленне з тэхналогі-
ямі пасеву насення; фармі-
раванне паняцця пра арга-
нічныя і мінеральныя ўгна-
енні

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; азнаямле-
нне з інструкцыяй па 
выкананні практычнай 
работы; выкананне прак-
тычнай работы; аналіз 
атрыманых вынікаў

§ 44; 
аформіць 
вынікі 
практычнай 
работы № 9 
у рабочых 
сшытках

60 Вырошчванне 
раслін

Догляд пасеваў. Уборка 
і захоўванне ўраджаю

Фарміраванне практычных 
навыкаў па доглядзе пасе-
ваў; азнаямленне з асаблі-
васцямі ўборкі і захоўван-
ня ўраджаю; садзейнічанне 
фарміраванню культуры 
працы

Выкананне тэставых 
заданняў; работа з тэ-
кстам вучэбнага дапа-
можніка; запаўненне 
табліцы «Спо сабы за-
хоўвання ўраджаю»

§ 44

61 Практычная 
работа № 10 
«Падрыхтоўка 
глебы да 
сяў бы. Пасеў 
насення 
і вы сад ка 
ра сады. Догляд 
пасеваў»

Апрацоўка глебы пад куль-
туры. Пасеў насення. Вы-
садка расады. Догляд пасе-
ваў

Фарміраванне практы-
чных навыкаў і ўменняў 
па падрыхтоўцы глебы да 
сяўбы насення, догляду 
раслін

Інструктаж па тэхніцы 
бяспекі; азнаямленне 
з інструкцыяй па выка-
нанні практычнай рабо-
ты; выкананне практы-
чнай работы; аналіз ат-
рыманых вынікаў

Аформіць 
вынікі 
практычнай 
рабо-
ты № 10 
у рабочых 
сшытках

62 Роля пакрыта-
насенных 
у пры родзе 
і жыцці 
ча лавека

Роля пакрытанасенных 
у прыродзе. Значэнне пак-
рытанасенных у жыцці  
чалавека Атрыманне пра-
дуктаў харчавання. Выро-
шчванне раслін у ад кры -

Вызначэнне ролі пакрыта-
насенных раслін у прыродзе 
і жыцці чалавека; вывучэн-
не спосабаў вырошчвання 
раслін у адкрытым і закры-
тым грунце; азнаямленне

Выкананне тэставых за-
данняў; работы з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка; 
складанне схем «Значэн-
не пакрытанасенных 
раслін у прыродзе» 

§ 45
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тым і закрытым грунце. 
Паняцце пра гідрапоніку

з паняццем «гідрапоніка»; 
выхаванне беражлівых ад-
носін да расліннага свету

і «Значэнне пакрытана-
сенных раслін у жыцці 
чалавека»; прагляд ві-
дэафільма пра гідрапо-
ніку

63 Ахова раслін Ахова раслін і прыро-
дных супольнасцей. За-
паведнікі. Нацыянальныя 
паркі. Заказнікі. Чырво-
ная кніга

Азнаямленне навучэнцаў 
з правіламі аховы раслін 
і прыродных супольнасцей;  
развіццё слоўна-лагічнага 
мыслення ў працэсе рашэн-
ня праблемнай сітуацыі 
«Чаму трэба ахоўваць рас-
ліны?»; азнаямленне з пры-
родаахоўнай дзейнасцю 
ў Рэспубліцы Беларусь; 
выхаванне беражлівых ад-
носін да расліннага свету

Выкананне індывіду-
альных заданняў; рабо-
та з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка; запаўне-
нне табліцы «Ахоўныя 
тэрыторыі»; складанне  
сінквейна со словамі 
«Ахо ва прыроды»

§ 45; 
паўтарыць 
§ 40—44

64 Абагульненне 
і сістэма тыза-
цыя ведаў па 
главе «Разнас-
тайнасць па - 
крыта насенных 
раслін»

Абагульненне, сістэматы-
зацыя і праверка ўзроўню 
ведаў па главе «Разнастай-
насць пакрытанасенных 
раслін»

Выкананне тэставых за-
данняў; складанне схем; 
рашэнне лагічных бія-
лагічных задач; падры-
хтоўка да кантрольнай 
работы № 2

Паўтарыць 
§ 25—46; 
падрыхта-
вацца да 
кантроль-
най работы

65 Кантрольная 
работа № 2 па 
тэмах «Агуль-
ная харак та-
рыстыка рас -

Праверка і ацэнка ўзроў-
ню ведаў, уменняў і навы-
каў па главах «Вегетатыў-
ныя органы пакрытанасе-
нных раслін», «Кветка. 

Выкананне кантроль-
най работы

45

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

лін», «Спо ра-
выя расліны», 
«Голана сен ныя 
расліны», 
«Веге татыўныя 
органы па кры-
танасенных 
рас лін», 
«Кветка. Плод. 
Насенне», 
«Разна стай-
насць пакрыта-
насенных 
раслін» 
(право дзіцца 
ў маі)

Плод. Насенне», «Разна-
стайнасць пакрытанасен-
ных раслін»

66—
70

Рэзервовы час Выкарыстоўваецца па рашэнні настаўніка
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8 клас

70 гадзін

Камлюк, Л. В. Біялогія : вучэб. дапам. для 8 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / Л. В. Камлюк, 
А. С. Шалапёнак. — Мінск : Народная асвета, 2010.

№ урока 
і дата правя

дзення
Тэма ўрока Асноўныя пытанні для вывучэння Дамашняе  

заданне

1 2 3 4

Агульная характарыстыка і разнастайнасць жывёл (2 г)

1 Заалогія — навука пра жывёл Асноўныя прыметы жывёл. Будова і функцыі жы-
вёльнага арганізма. Тыпы сіметрыі

§ 1

2 Класіфікацыя і значэнне жывёл Асноўныя сістэматычныя катэгорыі (від, род, 
атрад, тып). Роля жывёл у прыродзе і жыцці ча-
лавека

§ 2

Тып Кішэчнаполасцевыя (2 г)

3 Прэснаводны паліп гідра Асаблівасці будовы, жыццядзейнасці і распаў-
сюджання

§ 3

4 Разнастайнасць кішэчнаполасце-
вых і іх значэнне

Медузы, каралавыя паліпы, асаблівасці іх будо-
вы. Значэнне кішэчнаполасцевых

§ 4

Тып Плоскія чэрві (2 г)

5 Клас Раснічныя чэрві Асаблівасці будовы і жыццядзейнасці белай пла-
нарыі

§ 5

6 Паразітычныя плоскія чэрві Бычыны цэпень, пячоначны смактун, іх будова 
і цыклы развіцця. Меры барацьбы і прафілакты-
ка заражэння

§ 6

47

Працяг

1 2 3 4

Тып Круглыя чэрві, або Нематоды (2 г)

7 Аскарыда чалавечая — прадстаўнік 
круглых чарвей

Асаблівасці будовы і жыццядзейнасці. Меры пра-
фі лактыкі заражэння

§ 7

8 Круглыя чэрві — паразіты чалаве-
ка, жывёл, раслін

Дзіцячая вастрыца, воласагалоў, трыхінела, бу-
льбяная, сунічная і цыбульная нематоды

§ 8

Тып Кольчатыя чэрві (3 г)

9 Клас Малашчацінкавыя чэрві. Да-
жджавы чарвяк

Асяроддзе пражывання, рух, знешняя і ўнутраная 
будова. Размнажэнне і развіццё

§ 9

10 Разнастайнасць і значэнне кольча-
тых чарвей

Жывёлы класаў Малашчацінкавыя чэрві, Мно-
гашчацінкавыя чэрві, П’яўкі, іх роля ў прыродзе 
і жыцці чалавека

§ 10

11 Абагульненне і кантроль ведаў па 
тэмах «Тып Кішэчнаполасцевыя», 
«Тыпы Плоскія, Круглыя, Кольча-
тыя чэрві»

Пытанні 
і заданні па 
тэмах

Тып Малюскі (4 г)

12 Бруханогія малюскі Знешняя і ўнутраная будова, размнажэнне і пра-
цэсы жыццядзейнасці балацяніка

§ 11

13 Двухстворкавыя і галаваногія ма-
люскі

Спосаб жыцця, знешняя і ўнутраная будова, раз-
мнажэнне і працэсы жыццядзейнасці бяззубкі, 
кальмара 

§ 12

14 Лабараторная работа № 1 «Выву-
чэнне будовы ракавіны бяззубкі 
і балацяніка»

§ 11, 12

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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Працяг

1 2 3 4

15 Разнастайнасць і значэнне малюскаў Асаблівасці будовы і жыццядзейнасці прадстаў-
нікоў

§ 13

Тып Членістаногія (14 г)

16 Агульная характарыстыка тыпу Чле-
ністаногія

Асаблівасці будовы і жыццядзейнасці. Класіфі-
кацыя членістаногіх

§ 14

17 Клас Ракападобныя. Лабараторная 
работа № 2 «Вывучэнне знешняй 
будовы рачнога рака»

Будова і працэсы жыццядзейнасці рачнога рака § 15

18 Разнастайнасць і значэнне ракапа-
добных

Разнастайнасць ракападобных і іх роля ў прыро-
дзе і жыцці чалавека

§ 16

19 Клас Павукападобныя Будова і працэсы жыццядзейнасці павука-кры-
жавіка

§ 17

20 Разнастайнасць павукападобных Характэрныя асаблівасці прадстаўнікоў атрадаў 
Скарпіёны, Павукі, Кляшчы

§ 18

21 Клас Насякомыя. Распаўсюджанне 
і знешняя будова.
Лабараторная работа № 3 «Знеш-
няя будова насякомых на прыкла-
дзе хрушча»

Аддзелы цела, канечнасці, крылы, покрыва § 19

22 Унутраная будова насякомых Дыхальная, стрававальная, выдзяляльная, кры-
вяносная, нервовая сістэмы і органы пачуццяў

§ 20

23 Размнажэнне і развіццё насякомых Тыпы развіцця § 21

24 Атрады насякомых з няпоўным пе-
ратварэннем

Атрады Стракозы і Прастакрылыя § 22

49

Працяг

1 2 3 4

25 Атрады насякомых з поўным пе ра-
тварэннем

Атрады Цвердакрылыя, Лускакрылыя, Двухкры-
лыя, Перапончатакрылыя

§ 23

26 Роля насякомых у прыродзе Значэнне ў прыродзе і жыцці чалавека § 24

27 Насякомыя — шкоднікі раслін Насякомыя — шкоднікі сельскагаспадарчых рас-
лін, садоў, лясоў

§ 25

28 Насякомыя — паразіты чалавека 
і жывёл, пераносчыкі ўзбуджальні-
каў захворванняў

Насякомыя — паразіты чалавека, птушак, жывёл, 
пераносчыкі ўзбуджальнікаў захворванняў

§ 26

29 Прыручаныя насякомыя: пчалаво-
дства. Ахова насякомых

Пчалаводства. Размнажэнне і развіццё пчол. Ахо-
ва насякомых

§ 27

30
(з рэзервовага 

часу)

Кантрольная работа № 1 «Беспа-
званочныя жывёлы»

Тып Хордавыя (33 г)
Агульныя прыметы хордавых жывёл (1 г)

31 Агульныя прыметы хордавых жы-
вёл. Бесчарапныя

Лад жыцця і асаблівасці будовы ланцэтніка як 
ніжэйшай хордавай жывёлы

§ 28

Надклас Рыбы (5 г)

32 Асяроддзе пражывання, знешняя 
будова, шкілет і мускулатура рыб.
Лабараторная работа № 4 «Прыста-
саванні да воднага ладу жыцця 
ў знешняй будове рыб»

Формы і аддзелы цела, скурнае покрыва, шкілет, 
мускулатура 

§ 29

33 Органы цела рыб і іх функцыі Унутраная будова цела рыб § 30
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Працяг

1 2 3 4

34 Нервовая сістэма, органы пачуццяў 
і паводзіны рыб

Унутраная будова і паводзіны рыб § 31

35 Размнажэнне і развіццё рыб Нераст. Развіццё. Яйцажыванараджэнне і жыва-
нараджэнне

§ 32

36 Разнастайнасць і значэнне рыб Класы Храстковыя (Акулы, Скаты) і Касцявыя 
рыбы (Кісцяпёрыя, Ласосепадобныя, Асетрапа-
добныя, Карпападобныя, Селядцовыя). Гаспада-
рчае значэнне рыб. Ахова рыб

§ 33

37 
(з рэзервовага 

часу)

Абагульненне і кантроль ведаў па 
тэме «Надклас Рыбы»

Пытанні 
і за данні па 
тэме

Надклас Чатырохногія (23 г)

Клас Земнаводныя, або Амфібіі (3 г)

38 Асяроддзе пражывання, знешняя 
будова і будова шкілета амфібій

Асяроддзе пражывання, знешняя будова і будова 
шкілета

§ 34

39 Сістэма ўнутраных органаў. Нерво-
вая сістэма. Размнажэнне і развіццё

Асаблівасці ўнутранай будовы і працэсаў жыц-
цядзейнасці

§ 35

40 Паходжанне, разнастайнасць зем-
наводных, іх роля ў прыродзе

Атрады Хвастатыя і Бясхвостыя. Значэнне і ахо-
ва земнаводных

§ 36

Клас Паўзуны, або Рэптыліі (3 г)

41 Месца пражывання, лад жыцця 
і знешняя будова. Кармленне і ды-
ханне паўзуноў

Асаблівасці знешняй і ўнутранай будовы і працэ-
саў жыццядзейнасці

§ 37

42 Унутраная будова і размнажэнне 
паўзуноў

Асаблівасці ўнутранай будовы і жыццядзейнасці § 38
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1 2 3 4

43 Паходжанне, разнастайнасць і зна-
чэнне паўзуноў

Атрады Лускаватыя, Кракадзілы, Чарапахі. Іх 
значэнне і ахова

§ 39

44 
(з рэзервовага 

часу)

Абагульненне і кантроль ведаў па 
тэмах «Клас Земнаводныя», «Клас 
Паўзуны»

Пытанні 
і заданні па 
тэмах

Клас Птушкі (8 г)

45 Знешняя будова, покрыва цела, шкі-
лет, перамяшчэнне птушак. Лабара-
торная работа № 5 «Прыстасаванні 
да паветранага ладу жыцця ў знеш-
няй будове птушак»

Форма цела, пер’евае покрыва, перамяшчэнне § 40

46 Будова сістэм унутраных органаў 
птушак

Асаблівасці будовы і працэсаў жыццядзейнасці § 41

47 Нервовая сістэма, органы пачуццяў 
і паводзіны птушак. Размнажэнне 
і развіццё птушак

Асаблівасці будовы і працэсаў размнажэння § 42

48 Сезонныя з’явы ў жыцці птушак. 
Паходжанне птушак

Гнездаванне, вывядзенне птушанат, паслягнезда-
вы перыяд, пералёты птушак

§ 43

49 Птушкі ў асяроддзі пражывання. 
Птушкі лесу. Балотныя, вадаплаў-
ныя і каляводныя птушкі. Птушкі 
адкрытых месцапражыванняў

Птушкі лясоў і адкрытых прастораў, вадаплаў-
ныя і каляводныя птушкі

§ 44

50 Драпежныя птушкі. Птушкі куль-
турных ландшафтаў і гарадскога 
ася роддзя

Драпежныя птушкі. Птушкі паркаў і садоў, лугоў 
і палёў

§ 45
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Працяг

1 2 3 4

51 Роля птушак у прыродзе і іх значэ-
нне для чалавека. Птушкагадоўля

Роля птушак у прыродзе і гаспадарчай дзейнасці 
чалавека

§ 46

52 Абагульненне, сістэматызацыя і ка-
нтроль ведаў па тэме «Клас Пту-
шкі»

Пытанні і за - 
данні па тэме

Клас Млекакормячыя, або Звяры (9 г)

53 Асаблівасці знешняй будовы мле-
какормячых. Шкілет і мышачная 
сістэма

Будова цела, покрыва, шкілет, мускулатура § 47

54 Стрававальная, дыхальная і кры-
вяносная сістэмы

Унутраная будова і працэсы жыццядзейнасці § 48

55 Выдзяляльная і нервовая сістэмы. 
Размнажэнне і развіццё

Унутраная будова. Органы размнажэння. Клопат 
пра патомства, выкормліванне дзіцянят малаком

§ 49

56 Паходжанне млекакормячых. Пер-
шазвяры і сапраўдныя звяры. Атра-
ды Сумчатыя, Насякомаедныя, Ру-
какрылыя

Паходжанне млекакормячых. Характарыстыка 
атрадаў

§ 50

57 Атрады Грызуны, Драпежныя Характарыстыка атрадаў § 51

58 Атрады Парнакапытныя, Няпарна-
капытныя, Ластаногія, Кітападоб-
ныя, Прыматы

Характарыстыка атрадаў § 52

59 Значэнне млекакормячых у прыро-
дзе, гаспадарцы і жыцці чалавека

Жывёлагадоўля. Зверагадоўля. Промысел мле-
какормячых. Шкода, што наносіцца чалавеку асо-
бнымі млекакормячымі

§ 53

53

Заканчэнне

1 2 3 4

60 Экскурсія № 1 «Відавая разнастай-
насць жывых арганізмаў лесу (пар-
ку), вадаёма, наваколля школы»

Пытанні 
і за данні па 
тэме экскурсіі

61 Абагульненне, сістэматызацыя і ка-
нтроль ведаў па тэме «Клас Млека-
кормячыя»

Пытанні 
і заданні па 
тэме

62 
(з рэзервовага 

часу)

Кантрольная работа № 2 «Пазвано-
чныя жывёлы»

Эвалюцыя сістэм органаў жывёл (4 г)
63 Параўнальная характарыстыка сіс-

тэм органаў беспазваночных жывёл
Параўнальная характарыстыка покрыўнай, апор-
на-рухальнай, стрававальнай, крывяноснай сістэм

Табл. № 1

64 Параўнальная характарыстыка сіс-
тэм органаў беспазваночных жывёл

Параўнальная характарыстыка дыхальнай, вы-
дзяляльнай, нервовай, органаў пачуццяў і пала-
вой сістэм

Табл. № 1

65 Параўнальная характарыстыка сіс-
тэм органаў пазваночных жывёл

Параўнальная характарыстыка покрыўнай, апор-
на-рухальнай, стрававальнай, крывяноснай сістэм

Табл. № 2

66 Параўнальная характарыстыка сіс-
тэм органаў пазваночных жывёл

Параўнальная характарыстыка дыхальнай, вы-
дзяляльнай, нервовай, органаў пачуццяў і пала-
вой сістэм

Табл. № 2

67—70 Рэзервовы час
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9 клас

70 гадзін

Машчанка, М. В. Біялогія: вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / М. В. Ма
шчанка, А. Л. Барысаў. — Мінск : Народная асвета, 2011.

№ урока 
і дата правя

дзення
Тэма ўрока Асноўныя пытанні для вывучэння Дамашняе 

заданне

1 2 3 4

Уводзіны (1 г)

1 Навукі пра чалавека і яго здароўе Анатомія, фізіялогія, псіхалогія, гігіена. Метады выву-
чэння арганізма чалавека

§ 1

Агульны агляд арганізма чалавека (4 г)

2 Арганізацыя клеткі Будова клеткі. Хімічны састаў клеткі § 2

3 Уласцівасці клеткі Абмен рэчываў. Раздражняльнасць. Узбудлівасць. Пра-
воднасць. Сакрэцыя. Скарачальнасць. Раздражненне

§ 3

4 Тканкі Эпітэліяльная, унутранага асяроддзя, мышачная, не-
рвовая тканкі.
Практычная работа № 1 «Будова тканак чалавечага 
ар ганізма»

§ 4

5 Органы, сістэмы органаў Органы, сістэмы органаў, арганізм § 4

Рэгуляцыя функцый у арганізме (2 г)

6 Нейрагумаральная рэгуляцыя 
фун к цый

Гумаральная рэгуляцыя функцый. Нервовая рэгуля-
цыя функцый. Нейрагумаральная рэгуляцыя функцый 
арганізма

§ 5

7 Самарэгуляцыя працэсаў жыцця-
дзейнасці

Самарэгуляцыя працэсаў і функцый. Паняцце пра га-
меастаз

§ 6
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Нервовая сістэма (8 г)

8 Будова і прынцыпы работы нер-
вовай сістэмы

Цэнтральная і перыферычная нервовыя сістэмы. Сама-
тычная і аўтаномная (вегетатыўная) нервовыя сістэмы

§ 7

9 Будова і віды нейронаў. Рэфлекс, 
рэфлекторная дуга

Віды нейронаў. Рэфлекс, рэфлекторная дуга § 8

10 Будова і функцыі спіннога мозга Спінны мозг. Рогі спіннога мозга. Спіннамазгавыя не-
рвы.
Дэманстрацыйны дослед № 1 «Каленны рэфлекс»

§ 9

11 Будова і функцыі галаўнога мозга Прадаўгаваты, задні, сярэдні мозг. Рэтыкулярная фа-
рмацыя. Прамежкавы мозг

§ 10

12 Арганізацыя і значэнне вялікіх паў-
шар’яў

Канечны мозг, будова вялікіх паўшар’яў. Функцыі паў-
шар’яў

§ 11

13 Агульны план будовы аўтаном най 
нервовай сістэмы

Сімпатычны і парасімпатычны аддзелы, іх функцыі § 12

14 Функцыі аўтаномнай нервовай сіс-
тэмы

Уплыў сімпатычнага і парасімпатычнага аддзелаў аўта-
номнай нервовай сістэмы на розныя функцыі і сістэмы

§ 13

15 Гігіена нервовай сістэмы Прафілактыка стомленасці, шкода, што наносіцца 
алкаголем, нікацінам, таксінамі

§ 14

Эндакрынная сістэма (3 г)

16 Функцыі шчытападобнай зало-
зы і наднырачнікаў

Шчытападобная залоза. Наднырачнікі § 15

17 Функцыі гіпофіза Самататрапін. Адрэнакартыкатропны гармон. Тырэ-
атрапін. Ганадатрапіны. Пралактын. Меланатропны 
гармон. Вазапрэсін. Аксітацын

§ 16

18 Залозы змешанай сакрэцыі Падстраўнікавая залоза. Палавыя залозы § 17
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Апорна-рухальная сістэма (5 г)

19 Будова і функцыі касцей. Злучэнне 
касцей шкілета чалавека

Форма, будова і віды касцей. Рост касцей. Злучэнне ка-
сцей шкілета.
Практычная работа № 2 «Будова і функцыі шкілета 
чалавека»

§ 18

20 Шкілет галавы і тулава чалавека Шкілет галавы. Шкілет тулава § 19

21 Шкілет верхніх і ніжніх канечна-
сцей. Першая дапамога пры выві-
хах і пераломах

Шкілет верхніх і ніжніх канечнасцей. Першая дапамо-
га пры вывіхах і пераломах.
Дэманстрацыйны дослед № 2 «Першая дапамога пры 
пераломе канечнасцей»

§ 20

22 Шкілетныя мышцы, іх будова 
і фун кцыі

Будова і функцыі мышцаў. Асноўныя групы шкілетных 
мышцаў. Работа і стомленасць мышцаў

§ 21

23 Значэнне рухальнай актыўнасці 
для захавання здароўя

Рух — гэта жыццё. Пастава § 22

24 
(з рэзервовага 

часу)

Кантрольная работа № 1 Пытанні 
і заданні 
па тэмах

Унутранае асяроддзе арганізма (5 г)

25 Кампаненты ўнутранага асярод-
дзя арганізма

Кампаненты ўнутранага асяроддзя арганізма: тканка-
вая вадкасць, кроў, лімфа

§ 23

26 Састаў і функцыі крыві. Эрытра-
цыты.
Лабараторная работа № 1 «Мікра-
скапічнае вывучэнне прэпаратаў 
крыві чалавека і жабы»

Састаў і функцыі крыві. Плазма крыві. Форменныя 
элементы. Эрытрацыты

§ 24
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27 Групы крыві і рэзус-фактар Групы крыві. Пераліванне крыві, рэзуc-фактар. Тра-
мбацыты. Згусанне крыві. Лейкацыты. Фагацытоз

§ 25

28 Трамбацыты, згусанне крыві. Лей-
кацыты, фагацытоз

Трамбацыты. Згусанне крыві. Лейкацыты § 26

29 Імунная сістэма Роля імуннай сістэмы ў арганізме. Антыгены і антыце-
лы. Віды імунітэту

§ 27

Сардэчна-сасудзістая сістэма (6 г)

30 Будова і работа сэрца Сэрца, яго будова. Сардэчны цыкл. Аўтаматыя сэрца § 28

31 Сасудзістая сістэма Будова і функцыі крывяносных сасудаў. Вялікі і малы 
кругі кровазвароту

§ 29

32 Рух крыві па сасудах. Лабарато-
рная работа № 2 «Падлік пульсу 
ў спакоі і пасля фізічнай нагрузкі»

Пульс. Крывяны ціск.
Дэманстрацыйны дослед № 3 «Вымярэнне крывянога 
ціску ў спакоі і пасля фізічнай нагрузкі»

§ 30

33 Рэгуляцыя кровазвароту Самарэгуляцыя работы сэрца. Рэгуляцыя кровазва роту § 31

34 Лімфатычная сістэма Лімфатычныя сасуды, вузлы, пратокі § 32

35 Першая дапамога пры крывацёках Першая дапамога пры крывацёках. Гігіена сардэчна-са-
судзістай сістэмы.
Дэманстрацыйны дослед № 4 «Першая дапамога пры 
крывацёках (артэрыяльных, вянозных і капілярных)»

§ 33

Дыхальная сістэма (4 г)

36 Будова і функцыі органаў дыхання Сістэма органаў дыхання. Насавая поласць. Гартань. 
Трахея і бронхі. Лёгкія

§ 34

37 Дыхальныя рухі Удых і выдых. Частата і глыбіня дыхання. Жыццёвая 
ёмістасць лёгкіх. Газаабмен у лёгкіх

§ 35
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38 Транспарт газаў крывёю. Рэгуля-
цыя дыхання

Перанос газаў крывёю. Абмен газаў у тканках. Рэгу-
ляцыя дыхання. Гумаральны ўплыў на дыхальны цэнтр

§ 36

39 Гігіена дыхання Значэнне правільнага дыхання. Насавое дыханне. Уп-
лыў курэння на органы дыхання. Першая дапамога пры 
спыненні дыхання. Захворванні, што перадаюцца па-
ветрана-кропельным шляхам. Дэманстрацыйны до-
след № 5 «Прыёмы штучнага дыхання і непрамога ма-
сажу сэрца»

§ 37

Стрававальная сістэма. Абмен рэчываў (6 г)

40 Значэнне харчавання і стравава-
ння

Харчаванне. Страваванне § 38

41 Будова і функцыі органаў страва-
вальнай сістэмы

Стрававальная сістэма. Ротавая поласць. Глотка. Страў-
нік. Тонкая кішка. Падстраўнікавая залоза. Печань. Тоў-
стая кішка

§ 39

42 Працэсы стрававання Поласць рота. Страўнік. Тонкая кішка. Тоўстая кішка. 
Усмоктванне

§ 40

43 Рэгуляцыя стрававання Рэгуляцыя працэсаў стрававання. Рэгуляцыя апетыту 
і смагі

§ 41

44 Асновы рацыянальнага харчава-
ння. Гігіена харчавання

Энергія харчовых рэчываў. Нормы харчавання. Сута-
чны расход энергіі. Рэжым харчавання. Гігіена харча-
вання і папярэджанне харчовых атручэнняў

§ 42

45 Абмен рэчываў. Вітаміны Абмен бялкоў, вугляводаў, тлушчаў. Водна-салявы аб-
мен. Вітаміны

§ 43

Выдзяляльная сістэма (3 г)

46 Будова нырак Ныркі. Нефрон § 44
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47 Утварэнне мачы Працэс мочаўтварэння. Мочавыдзяленне § 45

48 Рэгуляцыя мочаўтварэння. Гігіена 
мочавыдзяляльнай сістэмы

Рэгуляцыя дзейнасці нырак. Гігіена мочавыдзяляльнай 
сістэмы

§ 46

Покрыўная сістэма. Скура (3 г)

49 Будова і функцыі скуры Будова скуры. Роля скуры ў падтрыманні тэмперату-
рнага гамеастазу

§ 47

50 Гігіена скуры. Прынцып загартоў-
вання

Гігіена скуры. Роля загартоўвання ў захаванні здароўя 
чалавека. Загартоўванне паветрам, сонцам, вадой

§ 48

51 Першая дапамога пры пашкоджа-
нні скуры

Першая дапамога пры апёках, адмарожаннях, пры цеп-
лавым і сонечным ударах.
Дэманстрацыйны дослед № 6 «Першая дапамога пры апё-
ках, адмарожаннях, пры цеплавым і сонечным ударах»

§ 49

Рэпрадуктыўная сістэма. Індывідуальнае развіццё чалавека (5 г)

52 Рэпрадуктыўныя органы Мужчынская і жаночая палавыя сістэмы § 50

53 Цяжарнасць. Роды Цяжарнасць: развіццё зародка і плода. Роды § 51

54 Палавое паспяванне. Планаванне 
сям’і

Пераходны перыяд. Менструацыі. Палюцыі. Планава-
нне сям’і

§ 52

55 Захворванні, што перадаюцца па-
лавым шляхам. ВІЧ-інфекцыя

Паняцце пра захворванні, што перадаюцца палавым 
шляхам. Трыхаманоз. Сіфіліс. Ганарэя. Сіндром набы-
тага імунадэфіцыту (СНІД)

§ 53

56 Уплыў алкаголю, нікаціну і таксіч-
ных рэчываў на працэсы развіцця

Алкаголь, нікацін і таксічныя рэчывы § 54

57 
(з рэзервовага 

часу)

Кантрольная работа № 2 Пытанні 
і заданні 
па тэмах
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Сенсорныя сістэмы (4 г)

58 Будова і агульная характарысты-
ка сенсорных сістэм

Сенсорныя сістэмы зроку, слыху, раўнавагі, смаку, нюху § 55

59 Будова і функцыі органа зроку Вочны яблык. Акамадацыя § 56

60 Гігіена зроку Папярэджанне парушэнняў функцый вачэй. Першая 
дапамога пры пашкоджанні вачэй

§ 57

61 Будова і функцыі органа слыху Будова органа слыху. Гігіена слыху § 58

Паводзіны і псіхіка (3 г)

62 Паводзіны і псіхіка чалавека Безумоўныя і ўмоўныя рэфлексы. Механізм утварэння 
ўмоўных рэфлексаў. Тармажэнне ўмоўных рэфлексаў. 
Рэфлекторны характар псіхікі

§ 59

63 Сон і здольнасць бачыць сны Значэнне сну. Павольны (глыбокі) і хуткі (павярхоў-
ны) сон. Сны. Гігіена сну

§ 60

64 Дзейнасць мозга і псіхічныя фу-
нкцыі

Свядомасць, адчуванне, успрыняцце, увага, памяць, мы-
сленне, маўленне. Уплыў алкаголю і таксічных рэчываў 
на псіхіку і паводзіны чалавека

§ 61

Асновы здаровага ладу жыцця (2 г)

65 Культура адносін да ўласнага зда-
роўя. Выкананне санітарна-гі гіе-
нічных норм і правіл здаровага 
спосабу жыцця

Выкананне санітарна-гігіенічных норм і правіл здаро-
вага спосабу жыцця

§ 62

66 Фактары рызыкі развіцця захво-
рванняў. Шкодныя звычкі

Шкодныя звычкі § 63

67—70 Рэзервовы час
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Рэкамендуемая  
вучэбная і вучэбна-метадычная літаратура

6 клас

Лісаў, М. Д. Сшытак для лабараторных і практычных работ па біялогіі для 6 кла-
са / М. Д. Лісаў, А. В. Баршчэўская. — Мінск : Аверсэв, 2016, 2017.

7 клас

Лісаў, М. Д. Сшытак для лабараторных і практычных работ па біялогіі для 7 кла-
са / М. Д. Лісаў. — Мінск : Аверсэв, 2017.
Воблов, В. А. Биология. Бактерии. Протисты. Грибы. Лишайники. Растения. 
Тестовые задания : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования / 
В. А. Воблов. — Минск : Аверсэв, 2017.

8 клас

Лісаў, М. Д. Сшытак для лабараторных работ па біялогіі для 8 класа / М. Д. Лісаў, 
З. І. Шэлег. — Мінск : Аверсэв, 2016, 2017.
Воблов, В. А. Биология. Животные. Тестовые задания : пособие для учителей 
учреждений общ. сред. образования / В. А. Воблов. — Минск : Аверсэв, 2017.

9 клас

Машчанка, М. В. Сшытак для практычных заданняў і лабараторных работ па 
біялогіі для 9 класа / М. В. Машчанка, А. Л. Барысаў, А. А. Анціпенка. — Мінск : 
Аверсэв, 2016, 2017.
Воблов, В. А. Биология. 9 класс. Тестовые задания : пособие для учителей учреж-
дений общ. сред. образования / В. А. Воблов. — Минск : Аверсэв, 2017.

Дадатковая літаратура

Лисов, Н. Д. Биология. Полный школьный курс / Н. Д. Лисов, Л. В. Камлюк. — 
Минск : Аверсэв, 2015, 2016.
Песецкая, Л. Н. Биология. Краткий курс / Л. Н. Песецкая. — Минск : Аверсэв, 
2013.
Писарчик, А. В. Сборник задач по генетике / А. В. Писарчик, Г. А. Писарчик. — 
Минск : Аверсэв, 2013, 2015.
Писарчик, Г. А. Биология. 10—11 классы. Сборник задач и упражнений / 
Г. А. Писарчик, Н. Д. Лисов. — Минск : Аверсэв, 2013, 2014.
Цинкевич, В. А. Олимпиады по биологии / В. А. Цинкевич. — Минск : Аверсэв, 
2013. Дадзены дапаможнік прадстаўлены толькі на сайце www.aversev.by.
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Змест

Прадмова ....................................................................................................................................3

6 клас ...........................................................................................................................................4

7 клас .........................................................................................................................................21

8 клас .........................................................................................................................................46

9 клас .........................................................................................................................................54

Рэкамендуемая вучэбная і вучэбна-метадычная літаратура .................................61
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