© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017

Аўтары:
І. С. Іванюценка, Т. М. Сагаль, М. Д. Лісаў,
А. В. Баршчэўская, М. В. Івашчанка

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017

Прадмова
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі,
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Каляндарна-тэматычнае планаванне не з’яўляецца нарматыўным дакументам. Яно мае на мэце аказаць метадычную дапамогу ў арганізацыі работы
па выкладанні вучэбнага прадмета «Біялогія» ў 11 класе (базавы і павышаны
ўзроўні). У працэсе работы настаўнік можа ўносіць папраўкі ў планаванне
ў залежнасці ад асаблівасцей канкрэтнага класа.
Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць вывучаны
на ўроку.
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11 клас (базавы ўзровень)

70 г
Маглыш, С. С. Біялогія : вучэб. дапам. для 11 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання /
С. С. Маглыш, А. Я. Карэўскі; пад. рэд. С. С. Маглыш. — Мінск : Народная асвета, 2016.
Нумар
вучэб
ных за
няткаў
і дата
правя
дзення
1

1
4
2

Тэма вучэбных
заняткаў

Асноўныя пытанні, якія вы
вучаюцца

Мэты вывучэння тэмы ву
чэбных заняткаў

Характарыстыка
асноўных відаў і спосабаў
дзейнасці

Дамашняе
заданне

2

3

4

5

6

Арганізм і асяроддзе (13 г)
Узроўні арга Малекулярны, клетач Пашырэнне ўяўлення вуч
нізацыі жывых ны, арганізменны, папу няў пра асноўныя крытэрыі
сістэм. Экалогія ляцыйна-відавы, біяцэ жыцця; фарміраванне ўяўяк навука
натычны, экасістэмны лення пра ўзроўні арганіі біясферны ўзроўні.
зацыі жывой матэрыі; разЭкалогія як навука
віццё ўмення вызначаць
канкрэтны ўзровень арганізацыі жывой матэрыі;
развіццё ўмення вызначаць канкрэтны ўзровень
арганізацыі жыцця па яго
істотных характарыстыках;
фарміраванне ўяўл ення
пра экалогію як навуку

Азнаямленне з правіла- § 1
мі бяспекі падчас выканання лабараторных
і практычных работ, правядзенні экскурсій; складанне схемы «Крыніцы
і складнікі сучаснай экалогіі ў працэсе экалагізацыі ведаў і практыкі»

Фактары ася- Асяроддзе пражывання, Фарміраванне ўяўлення Выкананне індыв ід у § 2, с. 7—8
роддзя і іх кла фактары асяроддзя і ўмо пра асяроддзе існавання, альных заданняў; выву
яго фактары і іх уплыў на чэнне вучэбнага матэвы існавання
сіфікацыя
арганізмы; развіццё ўмен- рыялу пра фактары ася-

Працяг
1

2

3

4

5

6

няў аналізаваць, сінтэза роддзя; складанне схеваць, рабіць высновы, па мы «Асяроддзе пражыраўноўваць; удасканаль- вання»
ванне ўмення працаваць
у групе

5

3

Фактары ася- Класіфікацыя экалагіч Вывучэнне экалагічных фароддзя і іх кла ных фактараў
ктараў; удасканальванне
сіфікацыя
ўменняў працаваць з вучэбным дапаможнікам, выказваць уласнае меркаванне
падчас адказаў на праблемныя пытанні

Складанне схемы «Эка § 2, с. 8—11
лагічныя фактары»; ра
бота з тэкстам вучэбнага
дапаможніка; запаўненне табліцы «Экалагіч
ныя фактары»

4

Заканамер
насці дзеяння
фактараў
асяроддзя на
арганізм

Фарміраванне ўяўлення
пра агульныя законы дзеяння фактараў асяроддзя
на арганізмы, пра практычнае значэнне гэтых
законаў; развіццё ўмення
вызначаць прычынна-вы
ніковыя сувязі

Выкананне пісьмовай § 3
праверачнай работы;
вывучэнне вучэбнага
матэрыялу пра межы
трываласці з аналізам
графіка «Залежнасць
жыццядзейнасці арга
нізмаў ад сілы ўздзеяння
экалагічнага фактару»;
параўнальная характарыстыка стэнабіёнтаў
і эўрыбіёнтаў

5

Узаемадзеян- Узаемадзеянне экалагіч Выяўленне асаблівасцей
не экалагічных ных фактараў. Паняцце узаемадзеяння фактараў
фактараў.
пра лімітуючы фактар
асяроддзя; фарміраванне
Лімітуючы фаўяўлення пра лімітуючы
ктар
фактар

Выкананне тэставых за- § 4
данняў; вывучэнне вучэбнага матэрыялу пра
ўзаемадзеянне экалагічных фактараў

Межы трываласці (тале
рантнасці) і зоны дзеяння экалагічнага фактару.
Паняцце аб стэнабіёнтах
і эўрыбіёнтах
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Працяг
1

2

3

4

6

Святло ў жыцці Святло як абіятычны
арганізмаў
фактар асяроддзя. Фотаперыяд і фотаперыядызм.
Экалагічныя групы рас
лін у адносінах да свет
лавога рэжыму

7

Тэ м п е р а т у р а Тэмпература як абіятыч Высвятленне ролі тэмяк экалагічны ны фактар асяроддзя. пературы ў жыцці арга
фактар
Пайкілатэрмныя і га- нізмаў; фарміраванне
маятэрмныя арганізмы. ўяўл ення пра пайк іла
Адаптацыя раслін да роз- тэрмныя і гамаятэрмныя
ных тэмпературных умоў арганізмы; вывучэнне
адаптацый раслін і жывёл
да розных тэмпературных
умоў

Высвятленне ролі святла ў жыцці арганізмаў;
вывучэнне асаблівасцей
марфалагічнай і ана
тамічнай будовы раслін
розных экалагічных груп
адносна святла; фар
міраванне ведаў пра кіра
ванне працэсамі жыц
цядзейнасці раслін у практычнай дзейнасці

5

6

6

Выкананне індыв ід у § 5
альных заданняў; характарыстыка спектра
сонечнага святла з выкарыстаннем табліцы
«Склад сонечнага
спект ра» ў вучэбным
дапаможніку; паведамленне пра экалагічныя
групы раслін у адно
сінах да святла з дэманстрацыяй малюнка
«Светлавыя оптымумы розных экалагічных
груп раслін»
Выкананне пісьмовых
заданняў; вывучэнне вучэбнага матэрыялу пра тэмпературу
як абіятычны фактар
асяроддзя; вывучэнне графіка «Уплыў
змянення тэмпературы паветра на тэмпературу цела жабы»;
работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка;
запаўненне табліцы
«Віды адаптацый рас
лін да розных тэмператур»

§ 6; пад
рыхтаваць
паведамленні
па тэмах
«Гіграфіты»,
«Ксерафіты»,
«Мезафіты»

5

6

Працяг
1

2

3

4

Выкананне індыв і § 7
дуальных заданняў;
заслухоўванне паве
дамленняў пра эка
лагічныя групы раслін
у адносінах да вільгаці;
удзел у гутарцы пра
адаптацыю жывёл да
воднага рэжыму

Вільготнасць Вільготнасць як экала
як экалагічны г і ч н ы ф а к т а р . Э к а 
фактар
лагічныя групы расл ін
у адносінах да вільг аці
і іх адаптацыі. Адаптацыі
жывёл да рознага воднага
рэжыму

Фарміраванне ўяўлення
пра ролю вады ў жыцці
арганізмаў; вывучэн
не асаблівасцей марфа
лагічнай і анатамічнай
будовы раслін розных экалагічных груп
у адносінах да вільгаці;
фарміраванне ведаў пра
кіраванне працэсамі
жыццядзейнасці раслін
у практычнай дзейнасці;
вывучэнне адаптацый жывёл да воднага рэжыму

9

Практычная
работа № 1
«Вывучэнне
прыстасава
насці арганіз
маў да асяроддзя пражывання»

Замацаванне і пашырэн- Выкананне практыч- П а д р ы х т а не ведаў пра прыстасава- най работы
ваць паведам
насць арганізмаў да эка
ленне па тэлагічных фактараў
мах
«Планктон»,
«Нектон»,
«Бентас»

10

Паняцце аб
асяроддзі жыцця. Воднае
асяроддзе

7

8

Асяроддзе жыцця. Вод
нае асяроддзе. Тэмпературны, светлавы, газавы,
салявы рэжымы воднага асяроддзя. Адаптацыя
арганізмаў да жыцця
ў вадзе
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Фарміраванне ўяўлення
пра асяроддзе жыцця, фактары, якія рэгулююць размеркаванне
раслін і жывёл у вадзе;
фарміраванне ўяўлення
пра разнастайнасць адап-

Вывучэнне вучэбнага § 8
матэрыялу з выкарыстаннем прэзентацыі
«Воднае асяроддзе»;
самастойная работа
з тэкстам вучэбнага
дапаможніка; запаўнен-

Працяг
1

2

3

4

Наземна-паветранае і гле
бавае асяроддзі жыцця.
Адаптацыя арганізмаў да
жыцця ў наземна-паветраным асяроддзі і глебе

Наземна-паветранае і глебавае асяроддзі
жыцця

12

Жывы арганізм Характэрныя асаблівасці
як асяроддзе арганізма як асяроддзя жыцця. Адаптацыі
жыцця
да жыцця ў іншым арга
нізме — паразітызм

13

Абагульненне
і сіст эмат ыз а
цыя ведаў па
раздзел е «Ар
ганізм і ася
роддзе»

1

2

8

11

5

тацый арганізмаў да ўмоў не табліцы «Прыстаса
навакольнага асяроддзя ванне да воднага ладу
жыцця»; заслухоўванне
паведамленняў па тэме
вучэбных заняткаў
Фарміраванне ўяўлення Біялагічны дыктант;
пра наземна-паветранае вывучэнне вучэбнаі глебавае асяроддзі жыц- га матэрыялу з дэман
ця і асноўныя адаптацыі с т р а ц ы я й с х е м ы
арганізмаў да жыцця ў гэ- «Змена кліматычных
зон у залежнасці ад
тых асяроддзях
геаграфічнай шыраты
і вышыні»; самастойная работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка»;
запаўненне табліцы
«Прыстасаванне насякомых да наземна-глебавага асяроддзя жыцця»
Вывучэнне характэрных Вуснае апытанне; за
асаблівасцей арганізма як слухоўванне паведам
асяроддзя жыцця; фар ленняў па тэме вучэбміраванне ўяўлення пра ных заняткаў
адаптацыю да жыцця ў ін
шым арганізме

6

§ 9; падрыхтаваць паведамленне па
тэме «Паразі
тызм»

§ 1—10

Абагульненне, сістэматы Выкананне самастойзацыя і праверка ўзроўню най работы
ведаў па раздзеле «Арга
нізм і асяроддзе»

Працяг
3

4

5

6

Від і папуляцыя (5 г)
Паняцце віду. Паняцце віду. Крытэрыі Фарміраванне ўяўлення
Крытэрыі віду віду
пра від як адну з ключавых
катэгорый сістэматыкі;
вывучэнне крытэрыяў
віду

15

Лабараторная
работа № 1
«Марфала
гічны і гене
тычны кры
тэрыі віду»

16

Паняцце віду. Арэал віду. Паняцце аб Азнаямленне з арэалам
Крытэрыі віду эндэміках і касмапалітах віду; фарміраванне ўяў
лення пра эндэмікаў і кас
мапалітаў

17

Уласцівасці
папуляцыі

9

14

Вывучэнне сутнасці § 11, с. 48—51
паняццяў від, крытэрыі
віду; самастойная работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка;
запаўненне табліцы
«Крытэрыі віду»

Выяўленне марфал аг іч Азнаямленне з інструк
нага і генетычнага кры цыяй па выкананні латэрыяў віду
бараторнай работы; выкананне лабараторнай
работы; аналіз атрыманых вынікаў і афармленне іх у рабочых
сшытках
Выкананне пісьмовых § 11, с. 51—53
індывідуальных задан
няў; самастойная работа з дыдактычнымі
матэрыяламі

Паняцце папуляцыі. Фарміраванне ўяўлення Вывучэнне сутнасці § 12
Уласц івасці папуляцыі: пра папуляцыі; вывучэн- паняццяў папуляцыя,
колькасць, шчыльнасць,
колькасць, шчыльнасць, не яе якасцей
нараджальнасць, смя
нараджальнасць, смярот
насць
ротнасць; складанне схемы «Прыкметы
папуляцыі»
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Працяг
1

2

18

Абагульненне і сістэматы
зацыя ведаў па
раздзеле «Від
і папуляцыя»

3

4

5

6

Абагульненне, сістэма Выкананне самастойтызацыя і праверка ўзроў най работы
ню ведаў па раздзеле «Від
і папуляцыя»
Экасістэмы (14 г)

19

20
10
21

Біяцэноз і бія
топ. Сувязі па
пуляцый у бія
цэнозах
Відавая структура біяцэнозу

Паняцце біяцэнозу і бія
топа. Склад біяцэнозу.
Сувязі папуляцый у бія
цэнозах
Відавая разнастайнасць
біяцэнозу: відавое багацце, відавая насычанасць.
Суадносіны відаў па іх
колькасці

Фарміраванне ўяўлення
пра біяцэноз і біятоп; вывучэнне сувязей папуляцый у біяцэнозах
Вывучэнне відавой структуры біяцэнозу; фарм і
раванне ўяўлення пра
відавое багацце і відавую
насычанасць; ацэньванне
таксанамічнага складу па
відавой разнастайнасці,
відавым багацці, колькасці
дамінант
П р а с т о р а в а я Вертыкальная структура Вывучэнне вертыкальструктура бія біяцэнозу (яруснасць)
най структуры біяцэнозу
цэнозу
ліставога лесу як дасканалай і ўстойлівай эка
лагічнай сістэмы

Работа з тэкстам вучэб § 15
нага дапаможніка; складанне апорнага кан
спекта
Выкананне вусных § 16
індывідуальных задан
няў; работа з тэкстам
вучэбнага дапаможніка

Выкананне вусных
індывідуальных за
данняў; вывучэнне
вучэбнага матэрыялу
пра асаблівасці вертыкальнай структуры
біяцэнозу

§ 17; пад
рыхтаваць
паведамленне па тэмах
«Прадуцэнты», «Кансу
менты», «Рэ
дуцэнты»

5

6

Працяг
1

22

23

11
24

25

2

3

4

Экасістэма. Структура Фарміраванне ўяўлення Выкананне пісьмовых § 18
Экасістэма.
Структура эка экасістэмы: прадуцэнты, пра экасістэму; раскрыц- індывідуальных за
кансументы, рэдуцэнты цё ўзаемасувязі трох данняў; вывучэнне
сістэмы
асноўных кампанентаў вучэбнага матэрыябіяцэнозу (прадуцэнтаў, лу з выкарыстаннем
кансументаў, рэдуцэнтаў) схем; заслухоўванне
паведамленняў па тэме
вучэбных заняткаў
Ланцугі і сеткі Ланцуг харчавання. Па Фарміраванне ўяўлення В ы к а н а н н е і н д ы  § 19
шавыя і дэтрытныя лан пра харчовы ланцуг і хар- відуальных пісьмовых
харчавання.
цугі. Трафічныя ўзроўні човую сетку; авалоданне заданняў; вывучэнЭкалагічныя
навыкамі складання паша- не вучэбнага матэрыЭкалагічныя піраміды
піраміды
вых і дэтрытных ланцугоў ялу; складанне лан
харчавання; вывучэнне цугоў (сетак) харчаасаблівасцей экалагічных в а н н я ; з а п а ў н е н н е
табліцы «Экалагічныя
пірамід
піраміды»
Замацаванне і праверка Рашэнне біялагічных
Практычная
ведаў; авалоданне спе задач
работа № 2.
цыяльнымі уменнямі
Рашэнне заі практычнымі навыкамі
дач па тэме
рашэння задач па тэме
«Ланцугі
«Ланцугі і сеткі харчаі сеткі харчавання»
вання»
Замацаванне і правер- Рашэнне біялагічных
Практычная
ка ведаў; авалоданне задач
работа № 3.
спецыяльнымі ўменнямі
Рашэнне задач
і практычнымі навыкамі
па тэме «Эка
рашэння задач па тэме
лагічныя пі
«Экалагічныя піраміды,
раміды, правіла
правіла 10 %»
10 %»
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Працяг
1

2

Прадукцый
насць экасіс
тэм

27

Практычная
работа № 4. Рашэнне задач па
тэме «Балансавая роўнасць»

28

Біятычныя
ўзаемаадно
сіны папуля
цый у экасіс
тэмах

12

26

3

4

5

6

Паняцце аб біямасе і пра
дукцыі экасістэмы. Першасная і другасная прадукцыя

Фарміраванне паняцця пра біямасу і прадукцыю экасістэм; вывучэнне першаснай і другаснай
прадукцыі

Вывучэнне вучэбнага матэрыялу з выка
рыстаннем схемы бія
лагічнай прад укц ый
насці ў экасістэме

§ 20; падрыхтаваць паведамленне па
тэмах «Канкурэнцыя»,
«Драпеж
ніцтва»,
«Сімбіёз»

Замацаванне і праверка Рашэнне біялагічных Рашэнне задач па тэме
ведаў; авалоданне спецы задач
«Бал ансавая
яльнымі ўменнямі і прак
роўнасць»
тычнымі навыкамі рашэння задач па тэме «Балансавая роўнасць»
Біятычныя ўзаемаадно Фарміраванне ўяўлення
сіны: канкурэнцыя, дра пра тыпы міжвідавых
пежніцтва, сімбіёз
узаемаадносін, разнастай
насць сувязей паміж ар
ганізмамі розных відаў,
якія жывуць у згуртаванні

Выкананне вусных § 21
заданняў; вывучэнне вучэбнага матэрыялу пра
асаблівасці біяэтычных
узае маадносін папуляцый у экасістэмах
з выкарыстаннем таб
ліцы «Класіфікацыя
біятычных узаема
адносін»; заслухоўванне
паведамленняў па тэме
вучэбных заняткаў;
запаўненне табліцы
«Формы канкурэнцыі»

Працяг
1

2

3

4

5

6

Дынаміка эка Сезонная дынаміка эка Вывучэнне сезоннай ды
сістэм
сістэм. Паняцце экал а намікі экасістэм; фармі
гічнай сукцэсіі
раванне ўяўлення пра эка
лагічную сукцэсію

Выкананне пісьмовых § 22
заданняў; вывучэнне
вучэбнага матэрыялу;
рашэнне біялагічных
задач

30

Аграэкасістэмы Паняцце аб аграэ кас іс
і іх асаблівасці тэмах. Структура агра
экасістэмы. Адрозненні
аграэкасістэм ад прыродных экасістэм

Ув я д з е н н е п а н я ц ц я
пра аграэкасістэмы як
супольнасці, якія ствараюцца чалавекам; акцэнтаванне ўвагі на тым, што,
нягледзячы на спецыфіку
аграэкасістэм, яны функцыянуюць па прыродных
законах

В ы к а н а н н е т э с т а - § 23;
вых заданняў; рабо- паўтарыць
та з тэкстам вучэбнага § 15—22
дапаможніка; зап аў
ненне табліцы «Параў
нальная характарыстыка экасістэм»

31

Абагульненне
і сістэматыза 
цыя ведаў

Абагульненне і сістэма Тэсціраванне; гутар- § 1—23
тызацыя ведаў па раздзе- ка на аснове аналізу
ле «Экасістэмы»
складзеных на вучэбных занятках схем
і табліц па вучэбным
матэрыяле раздзела

32

Кантрольная
работа № 1 па
тэмах «Арганізм
і асяроддзе»,
«Від і пап у
ляцыя», «Эка
сістэмы» (пра
водзіцца на працягу снежня)

Праверка і ацэнка ўзроўню Выкананне кантрольведаў, уменняў і навыкаў най работы
па тэмах «Арганізм і асяроддзе», «Від і папуляцыя», «Экасістэма»

13

29
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Працяг
1

2

3

4

5

6

Эвалюцыя арганічнага свету (17 г)
Біялагічная
эвалюцыя.
Развіццё эва
люцыйных
поглядаў

Сутнасць біялагічнай Фарміраванне ўяўлення
эвалюцыі. Развіццё эва- пра біялагічную эвалюлюцыйных поглядаў
цыю; вывучэнне эвалюцыйных поглядаў

Вывучэнне сутнасці § 25, с. 105—
біялагічнай эвалюцыі; 106
самастойная работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка; за
паўненне табліцы «Раз
віццё эвалюцыйных
поглядаў»

34

Біялагічная
эвалюцыя.
Развіццё
эвалюцыйных
поглядаў

Агульная характарыстыка эвалюцыйнай тэорыі
Ч. Дарвіна; перадумовы,
рухаючыя сілы і вынікі
эвалюцыі паводле Ч. Дар
віна

Азнаямленне з навуковымі
і сацыяльна-эканамічнымі
перадумовамі ўзнікнення
і замацавання эвалюцыйнага вучэння Ч. Дарвіна

Адказы на пытанні; § 25, с. 107—
тлум ачэнне вучэбна- 109; § 27
га матэрыялу; зап аў
ненне табліцы «Ас
ноўныя палажэнні эва
люц ыйнага вучэння
Ч. Дарвіна»

35

Агульная характарыстыка
сінтэтычнай
тэор ыі эвал ю
цыі

Этапы развіцця эвалюцыйнай тэорыі. Асноўныя
палажэнні сінтэтычнай
тэорыі эвалюцыі

Фарміраванне ўяўлення
пра асноўныя палажэнні
сучаснай сінтэтычнай
тэорыі эвалюцыі; высвятленне ўкладу рускіх
і замежных навукоўцаў у
развіццё тэорыі эвалюцыі

Выкананне тэставых § 28
заданняў; работа ў
групах па вывучэнні
асноўных палажэнняў
сінтэтычнай тэорыі
эвалюцыі

36

Папуляцыя —
элементарная
адзінка эвалю
цыі.
Перадумовы
эвалюцыі

Папуляцыя як элементарная адзінка эвалюцыі.
Перадумовы эвалюцыі:
мутацыйны працэс, кам
бінацыйная зменлівасць,
паток генаў, папуляцый-

Высвятленне прыкмет
і ўласцівасцей папуляцыі,
якія даюць ёй магчымасць
лічыцца элементарнай
адзінкай эвалюцыі

Выкананне індыв і § 29
дуальных і тэставых
заданняў; вывучэнне
вучэбнага матэрыялу
пра перадумовы эва
люцыі; складанне cхе-

1

2

3

4

14

33

Працяг
ныя хвалі, дрэйф генаў,
ізаляцыя

5

мы «Перадумовы эва
люцыі» і работа з ёю

Рухаючыя сілы Барацьба за існаванне Фарміраванне ўяўлення Індывідуальная або § 30
эвалюцыі
і яе формы. Натуральны пра барацьбу за існаванне групавая работа па
адбор і яго формы
і натуральны адбор як выкананні заданняў;
узаемазвязаныя працэсы вывучэнне вучэбнага
і ключавыя паняцці тэорыі матэрыялу з выкарыэвалюцыі Ч. Дарвіна; аз- станнем схемы дзеяння
наямленне з формамі натуральнага адбору;
бар ацьбы за існаванне, складанне кластараў;
формамі натуральнага ад- з а п а ў н е н н е т а б л і ц
бору
«Формы барацьбы за
існаванне» і «Формы
натуральнага адбору»

38

Прыстаса
ванні — асноў
ны вынік эва
люцыі

Механізм узнікнення
адаптацый. Віды адаптацый. Адносны характар
прыстасаванасці

Вывучэнне механізмаў
узнікнення адаптацый
і відаў адаптацый; разгляд адноснага характару
прыстасаванасці

Вуснае апытанне; тлу- § 31
мачэнне вучэбнага матэрыялу з запаўненнем
табліцы «Віды адаптацый»; рашэнне
біялагічных задач

39

Відаўтварэнне. Паняцце аб відаўтварэн
Фактары і спо- ні. Фактары і спосабы
сабы відаўтва відаўтварэння
рэння

Характарыстыка працэсу
відаўтварэння. Высвятленне, як у залежнасці
ад тэрыторыі рассялення
зыходны від можа пайсці
па адным з двух асноўных
шляхоў відаўтварэння —
алапатрычным або сім
патрычным; вывучэнне

Дыферэнцыраваная § 32
работа з вучэбнай літа
ратурай; вывучэнне
схемы «Алапатрычнае відаўтварэнне»;
запаўненне табл іцы
«Спосабы відаў тва
рэння»; рашэнне бія
лагічных задач

15

37
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6

Працяг
1

2

3

4

5

6

асаблівасцей кожнага з іх
і пацвярджэнне прыкла
дамі з эвалюцыі раслін
нага і жывёльнага свету
Экскурсія № 1
«Вынікі нат у
ральнага адбору» (праводзіц
ца ў зручн ы
час)

41

Макраэвалюцыя. Асноўныя
доказы эвалю
цыі

42

Лабараторная
р аб ота № 2
«Вывучэнне
гамалагічных
о р г а н а ў, р у 
дыментаў як
доказаў эва
люцыі»

1

2

16

40

Фарміраванне ўяўлення Ажыццяўленне назі § 30—32
пра вынікі натуральнага р а н н я ў, с к л а д а н н е
адбору; развіццё ўменняў справаздачы
праводзіць самастойныя
назіранні, аналізаваць
і складаць справаздачу
Палеанталагічныя, эм
брыя лагічныя, пар аў
нальна-анатамічныя і малекулярна-генетычныя
доказы эвалюцыі

Фарміраванне ўяўлення
пра макраэвалюцыю; вывучэнне палеанталагічных,
эмбрыялагічных, параў
нальна-анатамічных і ма
лекулярна-генетычных
доказаў эвалюцыі

Вывучэнне з дапамо- § 35
гай ілюстрацый ас
ноўных доказаў эва
люцыі; складанне схемы «Групы доказаў
эвалюцыйнага працэсу»; самастойная работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка;
запаўненне табліцы
«Доказы эвалюцыі ар
ганічнага свету»

Выяўленне гамалагічных
і рудыментарных ор
ган аў у раслін і жывёл,
устанаўленне іх значэння
ў доказе эвалюцыі

Азнаямленне з інструк
цыяй па выкананні лабараторнай работы;
самастойнае выкананне лабараторнай работы; аналіз і афармленне ў рабочым сшытку
атрыманых вынікаў

3

4

5

Прагрэс і рэгрэс у эва
люцыі. Шляхі дасягнення біялагічнага прагрэсу:
арагенез, алагенез, катагенез

Азнаямленне з галоўнымі
напрамкамі эвалюцыі —
біял агічным прагрэсам
і біялагічным рэгрэсам

Працяг
6

Работа з тэкстам ву- § 33
чэбнага дапаможніка;
запаўненне табліцы
« П р ы к м еты бія ла 
гічнага прагрэсу і рэгрэсу»

Прагрэс і рэг
рэс у эвалю
цыі. Шляхі
дасягнення
біялагічнага
прагрэсу

44

Спосабы ажы Дывергенцыя і канвер Аналіз з’яў дывергенцыі Вывучэнне вучэбнага § 34
ццяўлення эва генцыя як спосабы эва і канвергенцыі на мікра матэрыялу; складанне
люцыйнага пра- люцыі
эвалюцыйным узроўні
апорнага канспекта
цэсу

45

Лабараторная
работа № 3
« В ы я ў л е н н е
арамарфозаў
і аламарфозаў
у раслін і жывёл»

Выяўленне арамарфозаў
і аламарфозаў у раслін і
жывёл, устанаўленне іх
значэння ў эвалюцыйным
працэсе

Азнаямленне з інструк
цыяй па выкананні лабараторнай работы;
самастойнае выкананне лабараторнай работы; аналіз і афармленне ў рабочым сшытку
атрыманых вынікаў

46

Класіфікацыя Класіфікацыя арганізмаў.
Прынцыпы сістэматыкі
арганізмаў.
Прынцыпы сіс
тэматыкі.
Сучасная біяла
гічная сістэма

Фарміраванне ўяўлення
пра сістэматыку як навуку,
прынцыпы класіфікацыі
жывых арганізмаў; азнаямленне з асноўнымі
таксанамічнымі катэ
горыямі; высвятленне
ступ ені роднасці паміж
групамі

Прагляд відэаф раг
мента «Разнастайнасць
жывых арган ізмаў»;
вывучэнне вучэбнага
матэрыялу; складанне
схемы «Адз інкі кла
сіфікацыі»

17

43
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§ 36; падрыхтаваць паведамленне па
тэме «СНІД»

Працяг
1

4

5

6

Вірусы

2

Будова вірусаў. Пра
нікненне вірусаў у клетку-гаспадара. Размнажэнне вірусаў

Азнаямленне з некле
тачнымі формамі жыцця — вірусамі; вывучэнне
механізма пранікнення
і ўздзеяння вірусаў на
клетку-гаспадара

Біялагічны дыктант;
вывучэнне вучэбнага
матэрыялу з выкарыстаннем схемы «Размнажэнне віруса герпесу»; заслухоўванне
паведамленняў па тэме

§ 37 (да п.
«Віроіды.
Бактэрыяфагі.
Вірулентныя
і ўмераныя
фагі»

48

Вірусы

Віроіды. Бактэрыяфагі. Фарміраванне ўяўлення
Вірулентныя і ўмераныя пра віроіды, бактэрыяфагі,
фагі
вірулентныя і ўмераныя
фагі

49

Абагульненне і сістэматы
зацыя ведаў па
раздзеле «Эва
люцыя арганіч
нага свету»

18

3

47

Абагульненне і сістэма
тызацыя ведаў па раздзеле «Эвалюцыя арганічнага
свету»

В ы к а н а н н е і н д ы  § 37, с. 159—
відуальных тэставых 162
заданняў; вывучэнне вучэбнага матэрыялу з выкарыстаннем малюнка з вучэбнага дапаможніка
«Жыццёвыя цыклы
вірулентнага і ўме
ранага бактэрыяфагаў»
Тэсціраванне; гутарка на аснове аналізу
складзеных на ўроках
схем і табліц па вучэбным матэрыяле раз
дзела

Паходжанне і эвалюцыя чалавека (6 г)
50

Фарміраванне
ўяўленняў аб
эвалюцыі чалавека.
Месца чалавека

Фарміраванне ўяўленняў
аб эвалюцыі чалавека.
Падабенства чалавека
з жывёламі. Месца чалавека ў заалагічнай сістэме

Азнаямленне з гісторыяй
станаўлення навуковых
поглядаў на паходжанне
і гістарычнае развіццё чалавека; апісанне сістэматыч-

1

2

3

4

Вывучэнне вучэбна- § 38
га матэрыялу з за
паўн еннем табліцы
«Док азы паходжання
чалав ека ад жывёл»;

Працяг
5

6

нага палажэння чалавека; складанне схемы «Ме
прывядзенне аргументаў сца чалавека ў заала
з параўнальнай анатоміі, гічнай сістэме»
фізіялогіі і біяхіміі з мэтай аналізу найболей характэрных рудыментаў
і атавізмаў

ў заалагічнай
сістэме

Папярэднікі
чалавека.
Старажытныя
і выкапнёвыя
людзі сучаснага тыпу

Этапы і напрамкі эва
люцыі чалавека. Аўстра
лапітэкі. Найстаражытнейшыя людзі. Чалавек
умелы, чалавек прамаха
дзячы. Старажытныя
і выкапнёвыя людзі сучаснага тыпу

Вывучэнне этапаў і на
прамкаў эвалюцыі чалавека; разгляд і характарыстыка папярэднікаў
чалавека (дрыяпітэкі)
і пераходнай формы
(аўстралапітэкі) паміж
імі і найстаражытнейшымі
людзьмі

Выкананне індыв і § 39
дуальных заданняў;
вывучэнне вучэбнага матэрыялу з запаў
неннем табліцы «Этапы эвалюцыі чалавека»

52

Роля біялагіч
ных і сацыяльных факт ар аў
у эвалюцыі чалавека

Перадумовы антрапагенезу. Біялагічныя і сацыяльныя фактары. Вядучая роля сацыяльных фактараў у гісторыі
развіцця чалавека. Якасныя адрозненні чалавека

Разгляд і аналіз найважнейшых фактараў антрапагенезу з акцэнтаваннем
на значэнні працоўнай
дзейнасці як прагрэсіўнага
фактару гістарычнага
развіцця чалавека

Самаправерка і ўзаема § 40
праверка; вывучэнне
вучэбнага матэрыялу
са складаннем схемы
«Фактары антрапагенезу»; складанне апорнага канспекта

53

Чалавечыя
расы. Эвалюцыя чалавека
на сучасным
этапе

Чалавечыя расы, іх паходжанне і адзінства.
Расізм. Асаблівасці эва
люцыі чалавека на сучасным этапе

Разгляд характарыстык
чалавечых рас; вывучэнне
асаблівасцей эвалюцыі чалавека на сучасным этапе

Выкананне індыв і § 41;
дуальных заданняў; за паўтарыць
паўненне табліцы «Ас § 25—40
ноўныя сучасныя расы
чалавека разумнага»;

19

51
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Працяг
1

2

3

4

5

6

пабудова графіка росту
колькасці насельніцтва
зямнога шара

20

54

Абагульненне і сітэмат ы
зацыя ведаў па
раздзелах «Эва
люцыя арга
нічнага свету»
і «Паходжанне
і эвалюцыя чалавека»

Абагульненне і сітэматы Выкананне самастойзацыя ведаў па раздзелах най работы
«Эвалюцыя арганічнага
свету» і «Паходжанне і эвалюцыя чалавека»

55

Аналіз самастойнай работы. Работа над
памылкамі

Аналіз заданняў сама- Аналіз, разбор задан
стойнай работы, разбор няў
асноўных памылак

56

Паняцце
біясферы.
Межы
біясферы

Біясфера. Межы біясферы Фарміраванне ўяўлення
пра структуру, функцыі і
межы біясферы; азнаямленне з вучэннем У. І. Вернадскага пра біясферу

57

Кампаненты
біясферы

Жывое і біягеннае рэ- Фарміраванне ўяўлення Выкананне індыв ід у
чыва, відавы склад; бія пра кампаненты біясферы; альных заданняў; вы
коснае і коснае рэчыва
развіццё лагічнага і ана вучэнне вучэбнага малітычнага мыслення; вы- тэрыялу з выкарыстанхаванне культуры разумо- нем тэксту вучэбнага
вай працы
дапаможніка

Біясфера — жывая абалонка планеты (10 г)
Вывучэнне вучэбна- § 45
га матэрыялу з за
паўн еннем табліцы
«Біясфера і яе межы»;
работа ў групах — складанне кластара
§ 46 (да п.
«Біягеахіміч
ныя функцыі
жывога рэчыва»)

Працяг
1

2

3

4

5

6

Вывучэнне функцый жывога рэчыва: энергетычнае, газавае, акісляльнаўзнаўляльнае, канцэнтрацыйнае

Выкананне тэставых заданняў; работа з тэкстам вучэбна
га дапаможніка; за
п а ў н е н н е т а б л і ц ы
«Біягеахімічныя функ
цыі жывога рэчыва»
Выкананне індыві
дуальных і тэставых
заданняў; складанне схем кругавароту
вады і азоту з выкарыстаннем тэксту вучэбнага дапаможніка
і малюнкаў
Выкананне тэставых заданняў; работа
ў групах па заданнях:
аналіз тэксту вучэбнага дапаможніка пра
кругаварот вугляроду
і кіслароду; аналіз схем
кругавароту вугляроду
і кіслароду
Заслухоўванне паве
дамленняў па тэме
вучэбных заняткаў;
запаўненне табліцы
«Уплыў чалавека на
стан біясферы»

§ 46, с. 202—
203

Біягеахімічныя Біягеахімічныя функ
функцыі жыво- цыі жывога рэчыва: энер
гетычная, газавая, акіс
га рэчыва
ляльна-ўзнаўл яльная,
канцэнтрацыйная

59

К р у г а в а р о т Паняцце аб кругавароце Фарміраванне ўяўлення
рэчываў у бія рэчываў. Кругаварот азо- пра галоўную функцыю
біясферы — кругаварот
ту і вады
сферы
рэчываў; развіццё ўмення
характарызаваць узаемасувязь жывога і нежывога
на прыкладзе кругавароту
вады і азоту
К р у г а в а р о т Кругаварот вугляроду Пашырэнне ўяўлення
пра кругаварот рэчываў
рэчываў у бія і кіслароду
на прыкладзе кругаваросферы
ту вугляроду і кіслароду;
развіццё пазнавальнага інтарэсу і ўмення вы
карыстоўваць раней атрыманыя веды ў вучэбным
працэсе
Уплыў гаспа Асноўныя парушэнні ў Аналіз наступстваў не
дарчай дзей біясферы, выкліканыя гатыўных змен, выкл і
насці чалавека дзейнасцю чалавека (за- каных дзейнасцю чалавебруджванне навакольна- ка ў біясферы
на біясферу
га асяроддзя, вычэрпванне прыродных рэсурсаў,
апустыньванне)

21
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§ 47, с. 204—
208

§ 47, с. 208—
210; падрыхтаваць паведамленне па
тэме «Уплыў
гаспадарчай
дзейнасці ча
лавека на бія
сферу»
§ 49; падрыхтаваць паведамленне па
тэме «Экала
гічныя катастрофы»

Працяг
2

3

4

Пагроза эка
лагічных катастроф і іх папярэджанне

Маштабы парушэнняў
біясферы (лакальныя,
рэгіянальныя, глабальныя). Экалагічныя катастрофы і іх папярэджанне

Азнаямленне з найваж
нейшымі глабальнымі эка
лагічнымі праблемамі; вывучэнне найвідавочнейшых
прыкладаў экалагічных ка
тастроф, выкліканых пару
шэннем прыродных сувязей у выніку неабдуманай
дзейнасці чалавека

Вывучэнне вучэбна- § 50
га матэрыялу з запаў
неннем табліцы «Эка
лагічныя праблемы»;
заслухоўванне паве
дамленняў па тэме вучэбных заняткаў

63

Рацыянальнае Рацыянальнае прыродапрыродакарыс карыстанне, узнаўленне
танне
прыродных рэсурсаў
і навакольнага асяроддзя.
Стварэнне малаадходных
тэхналогій

Фарміраванне ўяўлення
пра рацыянальнае прыродакарыстанне; вывучэнне
малаадходных і безадходных тэхналогій; выхаванне беражлівых адносін да
прыроды

Складанне схемы
«Асаблівасці рэсур
сазберагальных тэх
налогій»

3

4

5

Ахова прыроды. Запаведная справа. Ахоўныя
прыродныя тэрыторыі і
аб’екты. Захаванне генафонду

Арыентаванне на разумную, экалагічна абгрунтаваную дзейнасць, якая
спрыяе ахове прыродных
рэсурсаў і навакольнага
прыроднага асяроддзя;
фарміраванне ўяўлення
пра сутнасць паняццяў
запаведная справа, запа
веднік, заказнік, нацыя
нальны парк, рэзерваты,
помнікі прыроды, Чыр
воная кніга; выхаванне
беражлівых адносін да
прыроды
Праверка і ацэнка ўзроў
ню ведаў, уменняў і на
выкаў па тэмах «Эвалюцыя арганічнага свету»,
«Паходжанне і эвалюцыя
чалавека», «Біясфера —
жывая абалонка планеты»

22

1

62

5

6

§ 52, с. 230—
233 (да п.
«Захаванне
генафонду»);
падрыхтава ць па ведамленне па
тэмах «Ахова
прыроды»,
«Запаведнікі
Рэспублікі
Беларусь»,
«Заказнікі»,
«Нацыянальныя паркі»,
«Чырвоная кніга
Рэспублікі
Беларусь»

Заканчэнне
1

64

2

Запаведная
справа і ахова
прыроды

23
65

Кантрольная
работа № 2 па
тэмах «Эва
люцыя арга
нічнага свету»,
«Паходжанне
і эвалюцыя чалавека», «Бія
сфера — жывая абалонка
планеты» (пра
водзіцца на працягу месяца)
66—70 Рэзервовы час Выкарыстоўваецца паводле меркавання настаўніка
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Заслухоўванне паве § 51, 52,
дамленняў па тэме ву- с. 233—234
чэбных заняткаў

Выкананне кантрольнай работы

11 клас (павышаны ўзровень)

140 г
Маглыш, С. С. Біялогія : вучэб. дапам. для 11 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання /
С. С. Маглыш, А. Я. Карэўскі; пад. рэд. С. С. Маглыш. — Мінск : Народная асвета, 2016.
Нумар
вучэб
ных за
няткаў
і дата
правя
дзення
1

1
24
2

Тэма вучэбных
заняткаў

Асноўныя пытанні, якія вы
вучаюцца

Мэты вывучэння тэмы
вучэбных заняткаў

Характарыстыка
асноўных відаў і спосабаў
дзейнасці

Дамашняе
заданне

2

3

4

5

6

Арганізм і асяроддзе (13 г)
Узроўні арга Малекулярны, клетач Пашырэнне ўяўлення
нізацыі жывых ны, арганізменны, па вучняў пра асноўныя
сістэм. Экало пуляцыйна-відавы, бія крыт эрыі жыцця; фар
гія як навука
цэнатычны, экасістэмны міраванне ўяўлення пра
і біясферны ўзроўні. Эка ўзроўні арганізацыі жылогія як навука
вой матэрыі; развіццё
ўмення вызначаць кан
крэтны ўзровень арга
нізацыі жывой матэрыі;
развіццё ўмення вызначаць канкрэтны ўзровень
арганізацыі жыцця па яго
істотных характарыстыках;
фарміраванне ўяўлення
пра экалогію як навуку
Фактары ася- Паняцце пра асяродроддзя і іх кла дзе пражывання, факсіфікацыя
тары асяроддзя і ўмовы
існавання. Класіфікацыя
экалагічных фактараў

Фарміраванне ўяўлення
пра асяроддзе існавання,
яго фактары і іх уплыў
на арганізмы; развіццё
ўменняў аналізаваць, сін-

Азнаямленне з праві § 1
ламі бяспекі падчас выканання лабараторных
і практычных работ,
правядзенні экскурсій;
складанне схемы
«Крыніцы і складнікі
сучаснай экалогіі ў працэсе экалагізацыі ведаў
і практыкі»

Выкананне індыв ід у § 2
альных заданняў; выву
чэнне матэрыялу пра
фактары асяроддзя;
складанне схем «Ася-

Працяг
1

2

3

4

5

тэзаваць, рабіць высновы, параўноўваць; удасканальванне ўмення
працаваць з вучэбным
дапаможнікам, аргументаваць уласнае меркаванне

роддзя пражывання»
і «Экалагічныя фактары»; работа з тэкстам
вучэбнага дапаможніка;
запаўненне табліцы
«Экал агічныя фактары» з выкарыстаннем тэксту вучэбнага
дапаможніка

Заканамернас
ці дзеяння фак
тараў асяроддзя на арганізм

Межы трываласці (тале
рантнасці) і зоны дзеяння экалагічнага фактару.
Паняцце аб стэнабіёнтах
і эўрыбіёнтах

Фарміраванне ўяўлення
пра агульныя законы дзеяння фактараў асяроддзя
на арганізмы, пра практычнае значэнне гэтых
законаў; развіццё ўмення
вызначаць прычынна-вы
ніковыя сувязі

Індывідуальнае вуснае § 3
або пісьмовае апытанне; аповед пра межы
трываласці з вывучэннем графіка «Залежнасць жыццядзейнасці
арганізмаў ад сілы
ўздзеяння экалагічнага
фактару»; параўналь
ная характарыст ыка
стэнабіёнтаў і эўры
біёнтаў

4

Узаемадзеян- Узаемадзеянне экалагіч
не экалагічных ных фактараў. Лімітуючы
фактараў.
фактар
Лімітуючы
фактар

Выяўленне асаблівасцей
узаемадзеяння фактараў
асяроддзя; фарміраванне
ўяўлення пра лімітуючы
фактар

Выкананне тэставых § 4
заданняў; вывучэнне
вучэбнага матэрыялу пра ўзаемадзеянне
экалагічных фактараў

25

3
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Працяг
1

2

3

4

5

6

Святло ў жыцці Святло як абіятычны Вывучэнне ролі святла
арганізмаў
фактар асяроддзя. Фота- ў жыцці арганізмаў; фар
перыяд і фотаперыядызм міраванне паняцця пра
фотаперыяд і фотаперыядызм; вывучэнне ўплыву
фотаперыяду на рост і раз
віццё раслін

Выкананне індыв ід у § 5, с. 18–20
альных заданняў; ха
рактарыстыка спектра
сонечнага святла з выкарыстаннем табліцы
«Склад сонечнага спек
тра» ў вучэбным да
паможніку

6

Святло ў жыцці Экалагічныя групы рас Вывучэнне асаблівасцей
арганізмаў
лін у адносінах да свет марфалагічнай і анат а
лавога рэжыму
мічнай будовы раслін
розных экалагічных груп
адносна святла; фар
мір аванне ведаў пра
к і р а в а н н е п р а ц э с а м і
жыццядзейнасці раслін
у практычнай дзейнасці

Вывучэнне груп раслін § 5, с. 20–22
у адносінах да святла
з дапамогай малюнка
«Светлавыя оптымумы розных экалагічных
груп раслін» у вучэбным дапаможніку; са
мастойная работа з тэк
стам вучэбнага дапа
можніка; запаўн енне
табліцы «Характарыстыка экалагічных груп
раслін»

7

Тэмпература
як экалагічны
фактар

Выкананне тэставых § 6, с. 22–23
заданняў; вывучэнне
вучэбнага матэрыялу пра тэмпературу як
абіятычны фактар асяроддзя; вывучэнне гра-

26

5

Тэмпература як абія
тычны фактар асяроддзя.
Пайкілатэрмныя і гамаятэрмныя арганізмы

Вывучэнне ролі тэмпературы ў жыцці арганізмаў;
фарміраванне ўяўлення
пра пайкілатэрмныя і гамаятэрмныя арганізмы

3

4

Працяг
1

2

5

6

фіка «Уплыў змянення
тэмпературы паветра
на тэмпературу цела
жабы»

27

8

Тэмпература
як экалагічны
фактар

Адаптацыя раслін і жы- Вывучэнне адаптацый Вуснае апытанне; равёл да розных тэмпера- раслін і жывёл да розных бота з тэкстам вучэбтурных умоў
тэмпературных умоў
нага дапаможніка; за
паўненне табліцы «Ві
ды адаптацый раслін да
розных тэмператур»

9

Вільготнасць
як экалагічны
фактар

Вільготнасць як экалагіч
ны фактар. Экалагічныя
групы раслін у адносінах
да вільгаці і іх адаптацыі.
Адаптацыі жывёл да рознага воднага рэжыму
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Фарміраванне ўяўлення
пра ролю вады ў жыцці
арганізмаў; вывучэн
не асаблівасцей марфа
лагічнай і анатам ічнай
будовы раслін розных
экалагічных груп у ад
носінах да вільгаці; фар
міраванне ведаў пра
кіраванне працэсамі жыц
цядзейнасці раслін у практычнай дзейнасці; вывучэнне адаптацый жывёл
да воднага рэжыму

§ 6, с. 23–27;
падрыхтаваць паве
дамленне
па тэмах
«Гіграфіты»,
«Ксерафіты»,
«Мезафіты»

Біялагічны дыктант; § 7
заслухоўванне пав е
дамленняў пра эка
лагічныя групы раслін
у адносінах да вільгаці;
удзел у гутарцы пра
адаптацыю жывёл да
разнастайнага воднага
рэжыму

Працяг
2

Лабараторная
р абота № 1
«Вывучэнне
асаблівасцей
будовы раслін
розных эка
лагічных груп
(у адносінах да
святла і вады)»

Выяўленне асаблівасцей Інструктаж па выка
будовы раслін розных нанні лабараторнай
экалагічных груп
работы; выкананне
лабараторнай работы; аналіз атрыманых
вынікаў і афармленне
іх у рабочых сшытках

11

Адпрацоўка
спосабаў дзе
янняў падчас
рашэння задач
па тэме «Эка
лагічныя фактары»

Адпрацоўка алгарытму Рашэнне біялагічных
і спосабаў дзеянняў пад- задач
час рашэння задач па тэме
«Экалагічныя фактары»

12

Практычная
работа № 1.
Рашэнне задач
па тэме «Эка
лагічныя фактары»

Замацаванне і правер- Рашэнне біялагічных
ка ведаў; удасканальван- задач; практычная дзей
не практычных уменняў насць
і навыкаў рашэння задач
па тэме «Экалагічныя
фактары»

13

Паняцце аб
асяроддзі жыцця. Воднае асяроддзе

Асяроддзе жыцця. Вод
нае асяроддзе. Тэмпературны, светлавы, газавы,
салявы рэжымы воднага
асяроддзя

Фарміраванне ўяўлення
пра асяроддзе жыцця; вывучэнне фактараў, якія
рэгулююць размеркаванне раслін і жывёл у вадзе

Вывучэнне вучэбнага
матэрыялу з выкарыстаннем прэзентацыі
«Воднае асяроддзе»;
самастойная работа з
тэкстам вучэбнага да
паможніка

§ 8, с. 32–35;
падрыхта
ваць паве
дамленні
па тэмах
«Планктон»,
«Нектон»,
«Бентас»

1

2

3

4

5

6

28

1

10

3

4

5

6

Працяг
П а н я ц ц е а б Адаптацыя раслін да жыц
асяроддзі жыц- ця ў вадзе. Адаптацыя жыця. Воднае ася- вёл да жыцця ў вадзе
роддзе

Фарміраванне ўяўлення
пра разнастайнасць адаптацый арганізмаў да ўмоў
навакольнага асяроддзя

15

Практычная
р аб о та № 2
«Вывучэнне
п р ы с т а с а в а 
насці жывёл да
воднага асяроддзя жыцця»
Наземна-паветранае і глебавае асяроддзі
жыцця

Замацаванне і пашырэн- Выкананне практычне ведаў пра прыстасава- най работы
насць жывёл да воднага
асяроддзя жыцця

29

14

16

17

Наземна-паветранае і глебавае асяроддзі
жыцця

Наземна-паветранае ася- Фарміраванне ўяўлення
роддзе. Газавы, водны, пра наземна-паветранае
тэмпературны рэжымы асяроддзе жыцця
наземна-паветранага асяроддзя. Адаптацыя раслін
і жывёл да жыцця ў наземна-паветраным асяроддзі

Заслухоўванне па § 8, с. 35–39
вед амленняў па тэме
вучэбных заняткаў;
самастойная работа
з тэкстам вучэбнага
дапаможніка; зап аў
ненне табліцы «Пры
стасаванні да воднага
ладу жыцця»

Работа з тэкстам ву- § 9, с. 39–41
чэбнага дапаможніка
з запаўненнем табліцы
«Прыстасаванне арга
нізмаў да наземна-паветранага асяроддзя
жыцця»

Агульная характарысты- Фарміраванне ўяўлення Выкананне тэставых § 9, с. 41–42
ка глебы як асяроддзя пра глебавае асяроддзе заданняў; работа з тэк
жыцця. Адаптацыя раслін жыцця
стам вучэбнага дап а
і жывёл да жыцця ў глебе
можніка з запаўненнем
табліцы «Прыстасаванне арганізмаў да глебавага асяроддзя жыцця»
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Працяг
2

Практычная работа № 3 «Вывучэнне прыста
сав анасці на
с я к о м ы х д а
наземна-павет
ранага асярод
дзя жыцця»

Замацаванне і пашырэн- Выкананне практычне ведаў пра прыстаса- най работы
ванасць жывёл да наземна-паветранага асяроддзя
жыцця

19

Практычная
р або та № 4
«Вывучэнне прыстас а
ванасці раслін
да апылення,
р а с п а ў с ю д 
жвання пладоў
і насення»

Замацаванне і пашырэн- Выкананне практычне ведаў пра прыстаса- най работы
ванасць раслін да перакрыжаванага апылення
і распаўсюджвання пла
доў і насення

20

Жывы арганізм Характэрныя асаблівасці Вывучэнне характэрных Вуснае апытанне; рабо- § 10;
як асяроддзе арганізма як асяроддзя асаблівасцей арганізма та з тэкстам вучэбнага паўтарыць
§ 1–9
жыцця
жыцця. Адаптацыі да як асяроддзя жыцця; дапаможніка
жыцця ў іншым арганізме фарміраванне ўяўлення
пра адаптацыю да жыцця ў іншым арганізме;
фарміраванне паняцця
паразітызм

30

1

18

3

4

5

6

Працяг
1

2

3

4

5

21

Абагульненне
і сістэм ат ыз а
цыя ведаў па
разд зеле «Ар
ган ізм і ася
роддзе»

Абагульненне, сістэматы Выкананне самастойзацыя і праверка ўзроўню най работы
ведаў па раздзеле «Арга
нізм і асяроддзе»

22

Аналіз самастойнай работы. Работа над
памылкамі

Аналіз заданняў сама- Аналіз, разбор задан
стойнай работы, разбор няў
асноўных памылак

23

Паняцце віду. Паняцце віду. Від як так
Крытэрыі віду санамічная катэгорыя.
Крытэрыі віду. Арэал
віду. Паняцце пра эндэ
мікі і касмапаліты

Фарміраванне ўяўлення
пра від як адну з ключавых
катэгорый сістэматыкі;
вывучэнне крытэрыяў
віду; азнаямленне з арэалам віду

24

Лабараторная
р або та № 2
«Марфал агіч
ны крытэрый
віду»

Выяўленне марфалагічных Азнаямленне з інструк
крытэрыяў віду
цыяй па выкананні лабараторнай работы; выкананне лабараторнай
работы; аналіз атрыманых вынікаў і афармленне іх у рабочых
сшытках

Від і папуляцыя (10 г)
31
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Вывучэнне сутнасці § 11
паняццяў від, крытэрыі
віду і арэал; самастойная работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка;
запаўненне табліцы
«Крытэрыі віду»

6

Працяг
2

Лабараторная
работа № 3 «Генетычны крытэрый віду»

Выяўленне генетычных Азнаямленне з інструк
крытэрыяў віду
цыяй па выкананні лабараторнай работы; выкананне лабараторнай
работы; аналіз атрыманых вынікаў і афармленне іх у рабочых
сшытках

26

Практычная
р або та № 5
« В ы я ў л е н н е
з м е н л і в а с ц і
ў асобін аднаго
віду»

Замацаванне і пашы
рэнне ведаў пра выяў
ленне зменлівасці ў асобін
аднаго віду. Параўнанне
асобін розных відаў аднаго роду па марфалагічным
крытэрыі

27

Уласцівасці
папуляцыі

Папуляцыя. Уласцівасці Фарміраванне паняцця Работа з тэкстам вучэб- § 12
папуляцыі: колькасць, пра папуляцыю; вывучэн- нага дапаможніка; склашчыльнасць, нараджаль- не яе якасцей
данне схемы «Прыкменасць, смяротнасць
ты папуляцыі»

28

Структура
папуляцыі

Структура папуляцыі: Вывучэнне структуры па
прасторавая, палавая, пуляцыі
узроставая, эталагічная
(паводзінская)

32

1

25

3

4

5

6

Выкананне практычнай работы; аналіз
атрыманых вынікаў
і афармленне іх у рабочых сшытках

Выкананне тэставых § 13
заданняў; удзел у гутарцы з выкарыстаннем малюнкаў у вучэбным дапаможніку
«Тыпы прасторавага
размеркавання асобін
у папуляцыях» і «Тыпы
ўзроставых пірамід
у папуляцыях жывёл»

Працяг

33

1

2

3

4

29

Дынаміка коль
касці пап ул я
цыі і яе рэгуляцыя

Паняцце пра дынаміку
колькасці папуляцыі.
Прычыны дынамікі коль
касці папуляцыі. Фактары, якія рэгулююць колькасць папуляцыі

Вывучэнне дынамікі коль
касці папуляцыі ў розных
умовах навакольнага асяроддзя; азнаямленне са
спосабамі адаптацыі папуляцый да зменлівых умоў
асяроддзя; фарміраванне
ўяўлення пра характар
ваганняў колькасці папуляцый некаторых відаў
арганізмаў і рэгуляцыю іх
колькасці

30

Практычная
работа № 6. Рашэнне задач па
тэме «Від. Папуляцыя»

Замацаванне і праверка Рашэнне біялагічных
ведаў; авалоданне спе задач
цыяльнымі ўменнямі
і практычнымі навыкамі
рашэння задач па тэме
«Від. Папуляцыя»

31

Абагульненне і сістэм а
тызацыя ведаў
па раздзеле
«Від і папуляцыя»
Аналіз самастойнай работы. Работа над
памылкамі

Абагульненне, сістэм а Выкананне самастойтызацыя і праверка ўзроў най работы
ню ведаў па раздзеле «Від.
Папуляцыя»

32
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5

Выкананне тэставых § 14
заданняў; удзел у гутарцы на аснове ана
лізу схемы «Рэгуляцыя
колькасці папул яцыі
жывёл пад дзея ннем
фактараў, залежн ых
ад шчыльнасці папу
ляцыі»; складанне схемы «Тыпы дынамікі
колькасці»

Аналіз заданняў сама- Аналіз, разбор задан
стойнай работы, разбор няў
асноўных памылак

6

Працяг
1

33

34

2

Біяцэноз і бія
топ. Сувязі ар
ганізмаў у бія
цэнозах
Відавая структура біяцэнозу

3

4

34

Экасістэмы (27 г)
Біяцэноз і біятоп.
Фарміраванне ўяўлення
Склад біяцэнозу. Сувязі пра біяцэноз і біятоп; выарганізмаў у біяцэнозах вучэнне сувязей папуляцый у біяцэнозах
Відавая разнастайнасць Вывучэнне відавой струкбіяцэнозу: відавое багац- туры біяцэнозу; фар
це, відавая насычанасць. міраванне ўяўлення пра
Суадносіны відаў па іх відавое багацце і відавую
колькасці
насычанасць; ацэньванне
таксанамічнага складу па
відавой разнастайнасці,
відавым багацці, колькасці
дамінант
Прасторавая структура Вывучэнне вертыкальнай
біяцэнозу: вертыкальная і гарызантальнай структу(яруснасць) і гарызан- ры біяцэнозу ліставога лесу
тальная (мазаічнасць)
як дасканалай і ўстойлівай
экалагічнай сістэмы

35

Прасторавая
структура бія
цэнозу

36

Э к а с і с т э м а . Экасістэма. Структура Фарміраванне ўяўлення
Структура эка экасістэмы: прадуцэнты, пра экасістэму; раскрыцсістэмы
кансументы, рэдуцэнты цё ўзаемасувязі трох
асноўных кампанентаў
біяцэнозу (прадуцэнтаў,
кансументаў, рэдуцэнтаў)

5

6

Работа з тэкстам ву- § 15
чэбнага дапаможніка;
складанне апорнага
канспекта
Выкананне вусных ін § 16
дыв ідуальных зад ан
няў; работа з тэкстам
вучэбнага дапаможніка

Вуснае апытанне; тлу
мачэнне вучэбнага ма
тэрыялу пра асабл і
васці вертыкальнай
і гарызантальнай структуры біяцэнозу

§ 17; падрыхтаваць паведамленне па
тэмах «Прадуцэнты»,
«Кансументы», «Рэдуцэнты»
Выкананне індыв іду § 18
альных заданняў; тлу
мачэнне вучэбнага
матэрыялу з выка
рыст аннем схем; за
слухоўванне паведам
ленняў па тэме вучэбных заняткаў

Працяг
1

2

3

37

Ланцугі і сеткі Ланцуг і сетка харчаванхарчавання
ня. Пашавыя і дэтрытныя ланцугі харчавання.
Трафічныя ўзроўні

38

Экалагічныя
піраміды

39

Адпрацоўка
спосабаў дзеян
няў падчас рашэння задач па
тэмах «Ланцугі
харч авання»,
«Сеткі харчавання»
Практычная
работа № 7.
Складанне лан
цугоў харча
вання і рашэнне задач па тэме
«Ланцугі харчавання»

Фарміраванне паняцця пра
харчовы ланцуг і харчовую
сетку; авалоданне навыкамі
складання пашавых і дэтрытных ланцугоў харчавання, сетак харчавання
Паняцце экалагічнай пі Вывучэнне асаблівасцей
раміды. Экалагічныя пі экалагічных пірамід ліч
раміды лічбаў, біямасы, баў, біямасы, энергіі
энергіі

35
40

4
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5

6

Выкананне тэставых § 19, с. 79–83
заданняў; складанне
ланцугоў (сетак) харчавання

Выкананне індыв іду § 19, с. 83–85
альных заданняў па
складанні ланцугоў
(сетак) харчавання;
тлумачэнне вучэбнага
матэрыялу; запаўненне
табліцы «Экалагічныя
піраміды»
Замацаванне і паглыб Рашэнне біялагічных
ленне ведаў па тэмах задач
«Ланцугі і сеткі харчавання», «Трафічныя ўзроўні».
Адпрацоўка алгарытму
і спосабаў дзеянняў падчас рашэння задач па тэмах

Замацаванне і правер- Рашэнне біялагічных
ка ведаў; авалоданне задач, складанне лан
спецыяльнымі ўменнямі цугоў харчавання
і практычнымі навыкамі
рашэння задач па тэме
«Ланцугі харчавання»

Працяг
2

Практычная работа № 8. Складанне ланцугоў
х а р ч а в а н н я
ў разнастайных
э к а с і с т э м а х
і рашэнне задач
па тэме «Сеткі
харчавання»

Замацаванне і правер- Рашэнне біялагічных
ка ведаў; авалоданне задач, складанне сетак
спецыяльнымі ўменнямі харчавання
і практычнымі навыкамі
рашэння задач па тэме
«Сеткі харчавання»

42

Адпрацоўка
спосабаў дзе
янняў падчас
рашэння задач
па тэмах «Эка
лагічныя піра
міды, правіла 10
%»

Замацаванне і паглыб Рашэнне біялагічных
ленне ведаў па тэме задач
«Экалагічныя піраміды,
правіла 10 %», «Трафічныя
ўзроўні». Адпрацоўка
алгарытму і спосабаў
дзеянняў падчас рашэння
задач па тэме

43

Практычная
работа № 9.
Рашэнне задач
па тэме «Эка
лагічныя піра
міды, правіла
10 %»

Замацаванне і правер- Рашэнне біялагічных
ка ведаў; авалоданне задач
спецыяльнымі ўменнямі
і практычнымі навыкамі
рашэння задач па тэме
«Экалагічныя піраміды,
правіла 10 %»

44

П р а д у к ц ы й - Біямаса і прадукцыя эка Фарміраванне паняц- Вывучэнне вучэбнага ма- § 20
насць экасістэм сістэмы. Першасная і дру ця пра біямасу і прадук- тэрыялу з выкарыстангасная прадукцыя
цыю экасістэм; вывучэн- нем схемы біялагічнай
не першаснай і другаснай прадукцыйнасці ў эка
прадукцыі
сістэме

36

1

41

3

4

5

6

Працяг

37

1

2

3

45

Адпрацоўка
спосабаў дзе
янняў падчас
рашэння задач
па тэме «Балансавая роў
насць»

Замацаванне і паглы- Рашэнне біялагічных
бленне ведаў па тэме задач
«Балансавая роўнасць».
Адпрацоўка алгарытму
і спосабаў дзеянняў падчас рашэння задач па тэме

46

Практычная
работа № 10.
Рашэнне задач
па тэме «Ба
лансавая роў
насць»

Замацаванне і правер- Рашэнне біялагічных
ка ведаў; авалоданне задач
спецыяльнымі ўменнямі
і практычнымі навыкамі
рашэння задач па тэме
«Балансавая роўнасць»

47

Адпрацоўка
с п о с а б а ў
дзеянняў падчас рашэння задач па
тэме «Прадук
цыйнасць эка
сістэм»

Замацаванне і паглыблен- Рашэнне біялагічных
не ведаў па тэме «Пра- задач
дукцыйнасць экасістэм».
Адпрацоўка алгарытму
і спосабаў дзеянняў падчас рашэння задач па тэме

48

Практычная
работа № 11.
Рашэнне задач
па тэме «Прадукцыйнасць
экасістэм»

Замацаванне і правер- Рашэнне біялагічных П а д р ы х т а 
ка ведаў; авалоданне задач
ваць паве
спецыяльнымі ўменнямі
дамл енні па
і практычнымі навыкамі
тэмах «Канрашэння задач па тэме
курэнцыя»,
«Прадукцыйнасць эка
«Драпеж
сістэм»
ніцтва»,
«Сімбіёз»
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Працяг
1

2

3

4

Фарміраванне ўяўлення
пра тыпы міжвідавых
узаемаадносін; акцэн
таванне ўвагі на раз
настайнасці сувязей паміж
арганізмамі розных відаў,
якія жывуць у згуртаванні

38

49

Уз а е м а а д н о  Біятычныя ўзаемаа д
сіны папул я носіны: канкурэнцыя,
цый у экасістэ драпежніцтва, сімбіёз
мах

50

Дынаміка эка Сезонная дынаміка эка Вывучэнне сезоннай ды
сістэм
сістэм. Экалагічная сук намікі экасістэм; фармі
раванне ўяўлення пра
цэсія
экалагічную сукцэсію

51

Адпрацоўка
спосабаў дзе
янн яў падчас
рашэння задач
па тэме «Змена
экасістэм»
Практычная
работа № 12.
Рашэнне задач
па тэме «Змена
экасістэм»

52

5

6

Работа з тэкстам вучэб- § 21
нага дапаможніка; вывучэнне асаблівасцей
біяэтычных узаема
адносін папуляцый
у экасістэмах з выкарыстаннем табліцы
«Класіфікацыя бія
т ы ч н ы х у з а е м а а д 
носін»; заслухоўванне
паведамленняў па тэме
вуч эбных заняткаў;
запаўненне табліцы
«Формы канкурэнцыі»

Выкананне пісьмовых § 22
заданняў; вывучэнне
вучэбнага матэрыялу;
рашэнне біялагічных
задач
Замацаванне і паглыблен- Рашэнне біялагічных
не ведаў па тэме «Змена задач
экасістэм». Адпрацоўка
алгарытму і спосабаў дзе
янняў падчас рашэння задач па тэме
Замацаванне і праверка Рашэнне біялагічных
ведаў; авалоданне спе задач
цыяльнымі ўменнямі
і практычнымі навыкамі
рашэння задач па тэме
«Змена экасістэм»

Працяг
1

2

3

4

5

Аграэкасістэмы Паняцце аб аграэ ка
і іх асаблівасці сістэмах. Склад і структура аграэкасістэмы. Адроз
ненні аграэкасістэм ад
прыродных экасістэм

Ув я д з е н н е п а н я ц ц я
пра аграэкасістэмы як
супольнасці, якія ствараюцца чалавекам; акцэнтаванне ўвагі на тым, што,
нягледзячы на спецыфіку
аграэкасістэм, яны функцыянуюць па прыродных
законах

В ы к а н а н н е т э с т а - § 23
вых заданняў; работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка; вывучэнне вучэбнага
матэрыялу з далейшым
запаўненнем табліцы
«Параўнальная характарыстыка экасістэм»

54

Практычная
работа № 13
«Параўнальная
характарыс
тыка прыродных экасістэм
і аграэкасістэм»

Замацаванне і праверка ведаў; авалоданне
спецыяльнымі ўменнямі
і практычнымі навыкамі
па параўнальнай характарыстыцы прыродных
экасістэм і аграэкасістэм

Інструктаж па вы
кананні практычнай работы; выкананне практычнай работы; аналіз
атрыманых вынікаў
і афармленне іх у рабочых сшытках

55
56

Экскурсія № 1
«Вывучэнне
экас істэм сваёй мясцовасці
(відавая і пра
сторавая струк
тура, сезон
ныя змены,
наяўнасць антрапагенных
змен)» (пра
водзіцца ў зру
чны час)

Вывучэнне экасістэм сва- Ажыццяўленне назі
ёй мясцовасці (відавая р а н н я ў, с к л а д а н н е
і прасторавая структу справаздачы
ра, сезонныя змены, на
яўнасць антрапагенных
змен); развіццё ўменняў
праводзіць самастойныя
назіранні, аналізаваць
вынікі

39

53
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6

Працяг
2

Абагульненне і сістэма
тызацыя ведаў
па раздзеле
«Экасістэмы»

Абагульненне і сістэма Тэсціраванне; гутар- Паўтарыць
тызацыя ведаў па раздзе- ка на аснове аналізу § 15—23
ле «Экасістэмы»
складзеных на вучэбных занятках схем
і табліц па вучэбным
матэрыяле раздзела

58

Кантрольная
работа № 1 па
тэмах «Арга
нізм і асяроддзе», «Від і па
пул
 яцыя»,
«Экас істэмы»
(праводзіцца на
працягу снежня)

Праверка і ацэнка ўзроўню Выкананне кантрольведаў, уменняў і навыкаў най работы
па тэмах «Арганізм і асяроддзе», «Від і папуляцыя», «Экасістэма»

59

Аналіз кантрольнай работы. Работа над
памылкамі

Аналіз заданняў кантроль Аналіз, разбор задан
най работы, разбор асноў няў
ных памылак

60

Асноўныя гіпо А с н о ў н ы я г і п о т э з ы Фарміраванне ўяўлення
тэзы паходжан- п а х о д ж а н н я ж ы ц ц я : пра асноўныя гіпотэзы паня жыцця
крэацыянізм, гіпотэза ходжання жыцця на Зямлі
самазараджэння, бія
хімічная

40

1

57

3

4

5

6

Эвалюцыя арганічнага свету (24 г)
Работа з тэкстам ву- § 24
чэбнага дапаможніка;
запаўненне табліцы
«Асноўныя гіпотэзы
паходжання жыцця на
Зямлі»

Працяг

41

1

2

3

4

61

Біялагічная
эвалюцыя. Раз
віццё эвалюцыйных погля
даў

Паняцце біялагічнай
эвалюцыі. Развіццё эвалюцыйных поглядаў.
Агульная характарыстыка эвалюцыйнай тэорыі
Ч. Дарвіна; станаўленне
поглядаў Ч. Дарвіна,
стварэнне эвалюцыйнай тэорыі. Асноўныя
палажэнні эвалюцыйнай
тэорыі Ч. Дарвіна

Фарміраванне паняцця
біялагічная эвалюцыя; азнаямленне з навуковымі
і сацыяльна-эканамічнымі
перадумовамі ўзнікнення
жыцця і замацавання
эвалюцыйнага вучэння
Ч. Дарвіна

Выкананне тэставых § 25
заданняў; самастойная
работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка;
запаўненне табліц
«Развіццё эвалюцыйных поглядаў» і «Ас
ноўныя палажэнні эвалюцыйнага вучэння
Ч. Дарвіна»

62
63

Тэорыя штуч- Формы зменлівасці, вынага адбору
лучаныя Ч. Дарвінам;
штучны адбор. Тэорыя
штучнага адбору

Азнаямленне з навуковымі
і сацыяльна-эканамічнымі
перадумовамі ўзнікнення
і замацавання эвалюцыйнага вучэння Ч. Дарвіна

Выкананне пісьмовых § 26
заданняў; самастойная
работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка
і запаўненне табліцы
«Формы штучнага адбору»

64

Рухаючыя сілы
і асноўныя вы
нікі эвал юц ыі
паводле Ч. Дар
віна

Фарміраванне ўяўлення
пра барацьбу за існаванне
і натуральны адбор як
узаемазвязаныя працэсы
і ключавыя паняцці тэорыі
эвалюцыі Ч. Дарвіна; азнаямленне з формамі
барацьбы за існаванне,
формамі натуральнага адбору

Індывідуальная праца § 27
па выкананні заданняў;
работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка

Рухаючыя сілы эвалюцыі:
барацьба за існаванне
(унутрывідавая, між
відавая, барацьба з не
спрыяльнымі ўмовамі
асяроддзя), натуральны
адбор. Асноўныя вынікі
эвалюцыі
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Працяг
1

2

65

Практычная
работа № 14
«Параўнальная
х а р а к т а р ы с 
тыка натураль
нага і штучнага
адбору»

3

4

5

66

Агульная характарыстыка
сінтэтычнай
тэорыі эвал ю
цыі

Этапы развіцця эвалюцыйнай тэорыі. Асноўныя
палажэнні сінтэтычнай
тэорыі эвалюцыі

Фарміраванне ўяўлення
пра асноўныя палажэнні
сучаснай сінтэтычнай
тэорыі эвалюцыі; высвятленне ўкладу рускіх
і замежных навукоўцаў
у развіццё тэорыі эвалюцыі

Работа ў групах па § 28
вывучэнні асноў
ных палажэнняў сін
тэтычнай тэорыі эва
люцыі

67

Папуляцыя —
элементарная
ад зі н ка э ва 
люцыі.
Перадумовы
эвалюцыі

Папуляцыя як элементарная адзінка эвалюцыі.
Перадумовы эвалюцыі:
мутацыйны працэс,
камбінацыйная змен
лівасць, паток генаў, папуляцыйныя хвалі, дрэйф
генаў, ізаляцыя

Высвятленне прыкмет
і ўласцівасцей папуляцыі,
якія даюць ёй магчымасць
лічыцца элементарнай
адзінкай эвалюцыі

Выкананне індыв і § 29
дуальных і тэставых
заданняў; вывучэнне вучэбнага матэрыялу пра перадумовы
эвалюцыі; складанне
схемы «Перадумовы
эвалюцыі» і работа з ёю

68

Рухаючыя сілы Барацьба за існаванне і
эвалюцыі
яе формы. Натуральны
адбор і яго формы: рухаючы і стабілізуючы адбор

Фарміраванне паняццяў
пра барацьбу за існаванне
і натуральны адбор як
узаемазвязаныя працэсы
і ключавыя паняцці тэорыі
эвалюцыі Ч. Дарвіна; азнаямленне з формамі

Індывідуальная або § 30
групавая работа па
выкананні заданняў;
вывучэнне вучэбнага
матэрыялу з выкарыстаннем схемы дзеяння
натуральнага адбору;

6

Замацаванне і пашырэн- Інструктаж па выка
не ведаў пра натуральны нанні практычнай раі штучны адбор
боты; выкананне практычнай работы; аналіз
атрыманых вынікаў
і афармленне іх у рабочых сшытках

42

Працяг
1

2

3

4

5

барацьбы за існаванне,
формамі натуральнага
адбору: рухаючага і ста
білізуючага

складанне кластараў;
запаўненне табліц
«Формы барацьбы за
існаванне» і «Формы
натуральнага адбору»
Вуснае апытанне; тлу- § 31
мачэнне вучэбнага матэрыялу з запаўненнем
табліцы «Віды адаптацый»; рашэнне бія
лагічных задач
Інструктаж па вык а
нанні практычнай работы; выкананне практычнай работы; аналіз
атрыманых вынікаў
і афармленне іх у рабочых сшытках
Дыферэнцыраваная § 32
работа з вучэбнай літа
ратурай; вывучэнне
схемы «Алапатрычнае відаўтварэнне»;
запаўненне табліцы
«Спосабы відаў тва
рэння»; рашэнне бія
лагічных задач

Прыстасав ан Механізм узнікнення
ні — асн оўны адаптацый. Віды адаптавынік эвалюцыі цый. Адносны характар
прыстасаванасці

Вывучэнне механізмаў
узнікнення адаптацый
і відаў адаптацый; разгляд адноснага характару
прыстасаванасці

70

Практычная
работа № 15
«Пар аўнанне
рухаючага і ста
білізуючага адбору»

Замацаванне і пашырэнне
ведаў пра рухаючы і ста
білізуючы адбор

71

Відаўтварэнне.
Фактары і спо
сабы відаўтва
рэння

43

69

Паняцце аб відаўтварэнні.
Фактары відаўтварэння.
Спосабы відаўтварэння
(алапатрычн ае і сімп а
трычнае)
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Характарыстыка працэсу відаўтварэння; высвятленне, як у залежнасці ад
тэрыторыі рассялення зыходны від можа пайсці па
адным з двух асноўных
шляхоў відаўтварэння —
алапатрычным або сім
патрычным; вывучэнне
асаблівасцей кожнага з іх
і пацвярджэнне прыкладамі
з эвалюцыі расліннага і жывёльнага свету

6

Працяг

44

1

2

72

Практычная
работа № 16
«Параўнанне
алапатрычнага і сімпатрыч
нага відаў тва
рэння»

73

Экскурсія № 2
«Вынікі натуральнага адбору» (прав о
дзіцца ў зруч
ны час)

74

Макраэвалюцыя. Асноўныя
доказы эвалю
цыі

75

Лабараторная
р або та № 4
«Вывучэнне
гам алагічных
органаў, руды
ментаў і атавіз-

1

2

3

4

5

6

Інструктаж па выка
нанні практычнай работы; выкананне практычнай работы; аналіз
атрыманых вынікаў
і афармленне іх у рабочых сшытках
Апісанне вынікаў нату- Ажыццяўленне на
ральнага адбору; развіццё зір анняў, складанне
ўменняў праводзіць са- справаздачы
мастойныя назіранні,
аналізаваць вынікі і складаць справаздачу
Фарміраванне ўяўлення Вывучэнне з дапамогай § 35
пра макраэвалюцыю; вы- ілюстрацый асноўных
вучэнне палеа нтал аг іч доказаў эвалюцыі; скланых, эмбрыялагічных, па данне схемы «Групы
раўнальна-анатамічных і доказаў эвалюцыйнага
малекулярна-генетычных працэсу»; самастойная
работа з тэкстам вучэбдоказаў эвалюцыі
нага дапаможніка; складанне табліцы «Доказы
эвалюцыі арганічнага
свету»
Замацаванне і пашырэнне ведаў пра алапатрычнае і сімпатрычнае
відаўтварэнне

Макраэвалюцыя. Пале
ан талагічныя, эмбры
ялагічныя, параўнальнаанатамічныя і малекулярна-генетычныя доказы
эвалюцыі

Выяўленне гамалагічных
і рудыментарных органаў
у раслін і жывёл, уста
наўленне іх значэння ў доказу эвалюцыі

Азнаямленне з інструк
цыяй па выкананні лабараторнай работы; самастойнае выкананне
лабараторнай работы;
аналіз і афармленне

4

5

Працяг
3

маў як доказаў
эвалюцыі»

у рабочым сшытку ат
рыманых вынікаў

Прагрэс і рэг Прагрэс і рэгрэс у эва
рэс у эвалюцыі люцыі. Шляхі дасягнення біялагічнага прагрэсу:
арагенез, алагенез, катагенез

Азнаямленне з галоўнымі
напрамкамі эвалюцыі —
біялагічным прагрэсам
і біялагічным рэгрэсам

Работа з тэкстам вучэб § 33
нага дапаможніка і за
п а ў н е н н е т а б л
 іц
 ы
«Прыкметы біялаг іч
нага прагрэсу і рэгрэсу»

77

Лабараторная
р аб ота № 5
«Выяўленне
арамарфозаў
і алам арфозаў
у раслін».
Лабараторная
р аб ота № 6
«Выяўленне
а р а м а р ф о з а ў
і аламарфозаў
у жывёл»

Выяўленне арамарфозаў
і аламарфозаў у раслін
і жывёл; устанаўленне іх
значэння ў эвалюцыйным
працэсе

Азнаямленне з інструк
цыяй па выкананні лабараторнай работы;
самастойнае выкананне лабараторнай работы; аналіз і афармленне ў рабочым сшытку
атрыманых вынікаў

78

Спосабы ажы Дывергенцыя і канвер
ц ц я ў л е н н я генцыя як спосабы эва
эвал юцыйнага люцыі
працэсу

Аналіз з’яў дывергенцыі Складанне апорнага § 34
і канвергенцыі на мікра канспекта
эвалюцыйным узроўні;
замацаванне і пашырэнне ведаў пра галоўныя
напрамкі эвалюцыі і спосабы ажыццяўлення эвалюцыйнага працэсу

45

76
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6

Працяг
2

3

4

5

6

Класіфікацыя
а р г а н і з м а ў.
Прынцыпы сіс
тэматыкі.
Сучасная бія
лаг ічная сіс
тэма

Класіфікацыя арганізмаў.
Прынцыпы сістэматыкі.
Сучасная біялагічная
сістэма

Фарміраванне ўяўлення
пра сістэматыку як навуку,
прынцыпы класіфікацыі
жывых арганізмаў; азнаямленне з асноўнымі
таксанамічнымі катэ
горыямі; высвятленне
ступені роднасці паміж
групамі; замацаванне і пашырэнне ведаў пра мікраі макраэвалюцыі

Індывідуальнае вуснае і пісьмовае апытанне; дэманстрацыя
відэафрагмента «Разнастайнасць жывых
арганізмаў»; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу; складанне схемы
«Адзінкі класіфікацыі»

§ 36; падрыхтаваць паведамленне па
тэме «СНІД»

80

Вірусы

Будова вірусаў. Пра
нікненне вірусаў у клетку-гаспадара. Размнажэнне вірусаў

Азнаямленне з некле
тачнымі формамі жыцця — вірусамі; вывучэнне
механізма пранікнення
і ўздзеяння вірусаў на
клетку-гаспадара

Біялагічны дыктант;
вывучэнне вучэбнага
матэрыялу з выкарыстаннем схемы «Размнажэнне віруса герпесу»; заслухоўванне
паведамленняў па тэме
вучэбных заняткаў

§ 37 (да п.
«Віроіды.
Бактэрыя
фагі. Віру
лентныя
і ўмераныя
фагі»)

81

Вірусы

Віроіды. Бактэрыяфагі. Фарміраванне паняццяў
Вірулентныя і ўмераныя віроіды, бактэрыяфагі,
фагі
вірулентныя і ўмераныя
фагі

Вуснае апытанне;
тлумачэнне вучэбнага матэрыялу з выкарыстаннем малюнка
«Жыццёвыя цыклы
вірулентнага і ўме
ранага бактэр ыяф а
гаў» у вучэбным дапа
можніку

§ 37,
с. 159—162;
паўтарыць
§ 24—36

46

1

79

Працяг
1

2

82

Абагульненне і сістэматы
зацыя ведаў па
раздзеле «Эва
люцыя арганіч
нага свету»

Абагульненне і сістэма Выкананне самастойтызацыя ведаў па раздзе- най работы
ле «Эвалюцыя арганічнага
свету»

83

Аналіз самастойнай работы. Работа над
памылкамі

Аналіз заданняў самастой Аналіз, разбор задан
най работы, разбор асноў няў
ных памылак

47

84

85

3

4

5

6

Паходжанне і эвалюцыя чалавека (8 г)
Фарміраванне Эвалюцыя чалавека. Ру- Азнаямленне з гісторыяй Вывучэнне вучэбна- § 38, с. 163–
ўяўленняў аб дыменты і атавізмы
станаўлення навуко- га матэрыялу з запаў 164
эвалюцыі чалавых поглядаў на па- неннем табліцы «Довека
ходжанне і гістарычнае казы паходжання чаразвіццё чалавека; пры- лавека ад жывёл»
вядзенне аргументаў
з параўнальнай анатоміі,
фізіялогіі і біяхіміі з мэтай аналізу найболей характэрных рудыментаў
і атавізмаў
Месца чалавека Месца чалавека ў заала Апісанне сістэматычнага Вуснае апытанне; скла- § 38, с. 165–
ў заалагічнай гічнай сістэме
палажэння чалавека
данне схемы «Месца 166
сістэме
чалавека ў заалагічнай
сістэме»
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Працяг
2

3

4

5

6

Папярэднікі
чалавека.
Старажытныя
і выкапнёвыя
людзі сучаснага тыпу

Папярэднікі чалавека.
Аўстралапітэкі. Найстаражытнейшыя людзі.
Чалавек умелы, чалавек
прамахадзячы

Вывучэнне этапаў і на
прамкаў эвалюцыі чалавека; разгляд і характарыстыка папярэднікаў
чалавека (дрыяпітэкі)
і пераходнай формы
(аўстралапітэкі) паміж
імі і найстаражытнейшымі
людзьмі

Выкананне індывід у
альных заданняў; вывучэнне вучэбнага матэрыялу з запаўненнем
табліцы «Этапы эва
люцыі чалавека», работа з тэкстам вучэбнага
дапаможніка

§ 39 (да п.
«Старажытныя і выкапнёвыя людзі
сучаснага
тыпу»)

87

П а п я р э д н і к і Старажытныя і выкапнё- Вывучэнне асноўных эта Біялагічны дыктант; § 39, с. 170–
чалавека.
выя людзі сучаснага тыпу паў і напрамкаў эвалюцыі работа з тэкстам вучэб- 172
Старажытныя
чалавека
нага дапаможніка
і выкапнёвыя
людзі сучаснага тыпу

88

Роля біялагіч Перадумовы антрапагеных і сацыяль- незу. Біялагічныя і сацыных факт араў яльныя фактары
у эвалюцыі чалавека

Разгляд і аналіз найважнейшых фактараў антрапагенезу з акцэнтаваннем
на значэнні працоўнай
дзейнасці як прагрэсіўнага
фактару гістарычнага раз
віцця чалавека

Самаправерка і ўзаема § 40, с. 172–
праверка; работа з тэк- 174
стам вучэбнага дапа
можніка

89

Роля біялагіч
ных і сацыяльных фактараў
у эвалюцыі чалавека

Вядучая роля сацыяльных фактараў у гісторыі
развіцця чалавека. Якасныя адрозненні чалавека

Вывучэнне вядучай ролі
сацыяльных фактараў
у эвалюцыі чалавека; разгляд якасных адрозненняў
чалавека (прамахаджэнне, працоўная дзейнасць,
развіццё маўлення)

Выкананне індывіду § 40, с. 172–
альных тэставых за 174
данняў; работа з тэкстам вучэбнага дапа
можніка і складанне
схемы «Фактары антрапагенезу» і апорнага канспекта

1

2

3

4

90

Чалавечыя ра
сы. Эвалюцыя
чалавека на сучасным этапе

Чалавечыя расы, іх пахо
джанне і адзінства. Расізм.
Асаблівасці эвалюцыі чалавека на сучасным этапе

91

Абагульненне
і сітэматызацыя
ведаў па раздзеле «Паходжанне і эвалюцыя
чалавека»

48

1

86

Працяг
5

49

Выкананне індывіду § 41
альных заданняў; за
паўненне табліцы «Ас
ноўныя сучасныя расы
чалавека разумнага»;
пабудова графіка росту
колькасці насельніцтва
зямнога шара
Абагульненне і сітэма Тэсціраванне; гутар- § 38–41
тызацыя ведаў па раздзеле ка на аснове аналізу
«Паходжанне і эвалюцыя складзеных на вучэбных занятках схем
чалавека»
і табліц па вучэбным
матэрыяле раздзела
Разгляд характарыстык
чалавечых рас; вывучэнне
асаблівасцей эвалюцыі чалавека на сучасным этапе

Паводзіны як вынік эвалюцыі (4 г)
Вывучэнне вучэбнага § 42
матэрыялу з апорай на
наяўныя веды; прагляд
відэафільмаў і прэзентацый

92

Паводзіны як
форма адап
тацыі арган із
маў

Паводзіны. Асаблівасці
паводзін жывых арга
нізмаў. Узроўні паво
дзін і эвалюцыя. Прыро
джаныя формы паводзін:
таксісы, рэфлексы, інс
тынкты. Індывідуальна
набытыя формы паводзін:
навучанне, разумовая
дзейнасць

Фарміраванне ўяўлення
пра прыроджаныя формы
паводзін (таксісы, рэф
лексы, інстынкты) і інды
відуальна набытыя (навучанне, разумовая дзей
насць)

93

Інстынктыўныя
і грамадс кія
паводзіны жывёл

Інстынктыўныя паво
дзіны беспазваночных
і пазваночных жывёл.
Грамадскія паводзіны
жывёл

Фарміраванне ўяўлення Рашэнне сітуацыйных § 43
пра інстынктыўныя і гра задач; выкананне ін
мадскія паводзіны: група- дывідуальных заданняў
вы лад жыцця, сацыяльную іерархію асобін
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Працяг
1

2

3

4

5

6

Паводзіны ча- Паводзіны чалавека як
лавека
сацыябіялагічнага віду.
Чалавек у сацыяльным асяроддзі. Нормы
паводзін. Сурагатныя
зносіны. Паводзіны чалавека і прыроднае асяроддзе

Фарміраванне ўяўлення Выкананне тэставых § 44
пра паводзіны чалавека як заданняў; складанне
сацыябіялагічнага віду, за- абагульняльных схем
снаваныя на асаблівасцях
яго патрэб

95

Абагульненне
і сітэматызацыя
ведаў па раздзеле «Паводзіны
як вынік эва
люцыі»

Абагульненне і сітэма
тызацыя ведаў па раздзеле «Паводзіны як вынік
эвалюцыі»

50

94

Тэсціраванне; гутарка § 42–44
на аснове аналізу скла
дзеных на ўроках схем
і табліц па вучэбным
матэрыяле раздзела

Біясфера — жывая абалонка планеты (12 г)
Вывучэнне вучэбна- § 45
га матэрыялу з запаў
неннем табліцы «Бія
сфера і яе межы»; работа ў групах — складанне
кластара

96

Паняцце бія
сферы. Межы
біясферы

Біясфера. Межы біясферы Фарміраванне ўяўлення
пра структуру, функцыі
і межы біясферы; азнаямленне с вучэннем У. І. Вернадскага пра біясферу

97

Кампаненты
біясферы

Кампаненты біясферы. Фарміраванне ўяўлення Біялагічны двктант; раБіямаса паверхні сушы, пра кампаненты біясферы; бота з тэрмінамі; выкаСусветнага акіяна, глебы развіццё лагічнага і ана нанне індывідуальных
літычнага мыслення; вы- заданняў
хаванне культуры разумовай працы

§ 46 (да п.
« Б і я г е а х і 
мічныя фун
кцыі жывога
рэчыва»)

Працяг
1

2

3

4

5

6

Біягеахімічныя Біягеахімічныя функ
функцыі жыво- цыі жывога рэчыва:
га рэчыва
энергет ычная, газавая,
акісляльна-ўзнаўл яль
ная, канцэнтрацыйная

Вывучэнне функцый жывога рэчыва: энергетычнае, газавае, акісляльнаўзнаўляльнае, канцэнтрацыйнае

Работа ў групах – § 46, с. 202—
склад анне кластараў; 203
зап аўненне табліцы
«Біягеахімічныя функ
цыі жывога рэчыва»;
рашэнне сітуацыйных
задач

99

Кругаварот рэ Паняцце аб кругаварочываў у бія це рэчываў. Кругаварот
сферы
вады, кіслароду, вугляроду і азоту

Індывідуальнае і тэс § 47
тавае апытанне; вывучэнне вучэбнага матэ
рыялу пра кругаварот
рэчываў; складанне
схем кругавароту вады,
вугляроду, азоту, кісла
роду

100

Фарміраванне ўяўлення
пра галоўную функцыю
біясферы — кругаварот
рэчываў; развіццё ўмення
характарызаваць узаемасувязь жывога і нежывога
на прыкладзе кругавароту вады, вугляроду, азоту,
кіслароду
Замацаванне і пашырэнне ведаў пра кругаварот
рэчываў, складанне схем

Практычная
работа № 17
« С к л а д а н н е
схем кругавароту рэчываў»
Асноўныя эта- Асноўныя этапы развіцця Фарміраванне ўяўлення
пы развіцця (эвалюцыі) біясферы
пра асноўныя этапы эва
біясферы
люцыі біясферы

51

98

101
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Выкананне практычнай работы; аналіз
атрыманых вынікаў
і афармленне іх у рабочых сшытках
Вуснае апытанне; парная або групавая работа па вызначэнні этапаў
эвалюцыі біясферы

§ 47

§ 48; падрыхтаваць паведамленне па
тэме «Уплыў
гаспад арчай
дзейнасці ча
лавека на бія
сферу»

Працяг
2

3

4

Уплыў гаспа
дарчай дзей
насці чалавека
на біясферу

Асноўныя парушэнні ў
біясферы, выкліканыя
дзейнасцю чалавека (забруджванне навакольнага асяроддзя, вычэрпванне прыродных рэсурсаў,
апустыньванне)

Аналіз наступстваў нега
тыўных змен, выкліканых
дзейнасцю чалавека ў бія
сферы

103

Практычная
работа № 18
«Прагназаванне і мадэля
ванне змен
у экас істэме
пад дзеяннем
антрапагенных
фактараў»
Пагроза эка
лагічных катастроф і іх папярэджанне

52

1

102

104

5

Замацаванне і пашырэнне Выкананне практычведаў пра антрапагенныя най работы; аналіз
змены ў экасістэмах
атрыманых вынікаў
і афармленне іх у рабочых сшытках

Маштабы парушэнняў
біясферы (лакальныя, рэгіянальныя, гла
бальныя). Пагроза эка
лагічных катастроф і іх
папярэджанне

Азнаямленне з найваж
нейш ымі глабальнымі
экалагічнымі прабле
мамі; вывучэнне найвіда
вочнейшых прыкл адаў
экалагічных катастроф,
выкліканых парушэннем прыродных сувязей
у выніку неабдуманай
дзейнасці чалавека

3

4

6

Заслухоўванне паве § 49
дамленняў па тэме
вучэбных заняткаў;
запаўн енне табліцы
«Уплыў чалавека на
стан біясферы»
Падрыхта
ваць паведам
ленне па тэмах
«Экалагічныя
катастрофы»
і «Канцэпцыя
ўст ойл івага
развіцця»

Вывучэнне вучэбна- § 50
га матэрыялу з запаў
неннем табліцы «Эка
лагічныя праблемы»;
заслухоўванне паве
дамленняў па тэме вучэбных заняткаў

Працяг
1

2

5

6

53

§ 52; падрыхтаваць паведамленне па тэмах
«Запаведнікі
Рэспублікі
Беларусь»,
«Заказнікі»,
«Нацыянальныя паркі»,
«Чырвоная
кніга Рэс
публікі Беларусь»
Запаведная справа. Ахоў Фарміраванне ўяўлення Заслухоўванне паве § 51;
ныя прыродныя тэры пра сутнасць паняццяў дамленняў па тэме ву- паўтарыць
§ 45–50, 52
торыі і аб’екты. Захаван- запаведная справа, запа чэбных заняткаў
веднік, заказнік, нацыя
не генафонду
нальны парк, рэзерваты,
помнікі прыроды, Чыр
воная кніга; выхаванне
беражлівых адносін да
прыроды
Праверка і ацэнка ўзроў Выкананне кантрольню ведаў, уменняў і на най работы
выкаў па тэмах «Эвалюцыя арганічнага свету»,
«Паходжанне і эвалюцыя
чалавека», «Біясфера —
жывая абалонка планеты»

105

Рацыянальнае Рацыянальнае прыродапрыродакарыс карыстанне, узнаўленне
прыродных рэсурсаў
танне
і навакольнага асяроддзя.
Стварэнне малаадходных
тэхналогій

106

Запаведная
справа і ахова
прыроды

107

Кантрольная
работа № 2 па
тэмах «Эвалюцыя арга
нічнага свету»,
«Паходж анне
і эвалюцыя ча-
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Арыентаванне на разумную, экалагічна абгрунтаваную дзейнасць, якая
садзейнічае рацыянальнаму выкарыстанню і ахове
прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя

Вывучэнне вучэбнага
матэрыялу са складаннем схемы «Асаблівасці
рэсурсазберагальных
тэхналогій»

Працяг
1

2

3

4

5

6

54

лавека», «Бія
сфера — жывая абалонка
планеты» (пра
водзіцца на працягу сакавіка –
красавіка)
108— Абагульн яль Малекулярны і клеткавы ўзроўні арганізацыі жыцця (6 г)
135 нае паўтарэнне Будова малекул бялкоў, ліпідаў, вугляводаў, нуклеінавых кіслот і іх біялагічная
роля. Асаблівасці будовы і функцыянавання ферментаў. Захаванне спадчыннай інфармацыі. Біялагічна актыўныя рэчывы. Асаблівасці будовы клеткі як
найменшай жывой сістэмы. Працэсы, якія адбываюцца на ўзроўні клеткі: паступленне рэчываў у клетку і вывядзенне з яе, пераўтварэнне рэчываў, сінтэз
АТФ, нуклеінавых кіслот, бялкоў, вугляводаў (фотасінтэз). Узнаўленне клеткі,
перадача спадчыннай інфармацыі, гены і храмасомы
Арганізменны ўзровень арганізацыі жыцця (8 г)
Аднаклеткавыя, каланіяльныя і шматклеткавыя арганізмы. Тканіны, органы
і сістэмы органаў. Прыкметы жывых арганізмаў, іх праяўленне ў бактэрый,
пратыстаў, грыбоў, раслін і жывёл. Рэгуляцыя функцый у жывых арганізмах.
Абарона арганізма ад чужародных цел. Спосабы размнажэння арганізмаў.
Утварэнне і развіццё палавых клетак. Індывідуальнае развіццё арганізмаў,
у тым ліку арганізма чалавека. Заканамернасці спадчыннасці і зменлівасці
арганізмаў, у тым ліку арганізма чалавека. Узаемасувязь арганізмаў з навакольным асяроддзем, адаптацыі арганізмаў да асяроддзя жыцця
Папуляцыйна-відавы ўзровень (2 г)
Віды жывых арганізмаў, крытэрыі віда. Папуляцыі, уласцівасці і структура
папуляцыі, дынаміка колькасці папуляцыі і яе рэгуляцыя

Заканчэнне
1

2

3

4

5

6

Экасістэмны ўзровень арганізацыі жыцця (4 г)
Структура экасістэм. Функцыі арганізмаў у экасістэме. Сувязі арганізмаў розных відаў
у экасістэме. Харчовыя сувязі. Плынь рэчываў і энергія ў экасістэме. Умовы існавання
экасістэмы – прыток сонечнай энергіі і кругаварот рэчываў. Прадуктыўнасць экасістэм.
Дынаміка экасістэм. Аграэкасістэмы
Эвалюцыя відаў жывых арганізмаў (8 г)
Канцэпцыі і тэорыі эвалюцыі. Перадпасылкі, механізмы і вынікі эвалюцыі з пазіцый
сінтэтычнай тэорыі эвалюцыі. Спосабы відаўтварэння. Макраэвалюцыя і яе заканамернасці.
Асаблівасці эвалюцыі чалавека. Разнастайнасць жыцця – вынік эвалюцыі. Сучасная
біялагічная сістэма. Параўнальная характарыстыка асноўных таксонаў жывых арганізмаў
(царстваў, тыпаў, класаў кветкавых раслін, класаў хордавых жывёл)
55

136— Рэзервовы час
140

Выкарыстоўваецца паводле меркавання настаўніка
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Рэкамендаваная вучэбная
і вучэбна-метадычная літаратура
Хруцкая, Т. В. Сшытак для лабараторных работ па біялогіі для 11 класа. Базавы ўзровень / Т. В. Хруцкая. — Мінск : Аверсэв, 2016, 2017.
Абрамович, М. В. Биология: 11 класс. Тестовые задания: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования / М. В. Абрамович. — 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
11 клас (базавы ўзровень).....................................................................................................4
11 клас (павышаны ўзровень)...........................................................................................24
Рэкамендаваная вучэбная і вучэбна-метадычная літаратура.................................56
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