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№ 
урока, 
дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока Асноўныя пытанні, якія выву-
чаюцца Мэты вывучэння тэмы ўрока

Характарыстыка  
асноўных відаў і спосабаў

дзейнасці

Дамаш- 
няе за-
данне

1 2 3 4 5 6

Клеткі, тканкі, органы і сістэмы органаў (4 г)

1 Клетка — 
структурная 
адзінка аргані-
зма

Уяўленне аб навуках, якія 
вывучаюць чалавека і яго 
здароўе.  Хімічны  састаў, 
будова і функцыі клетак

Фарміраванне ўяўленняў 
аб  навуках,  якія  вывуча-
юць чалавека і яго здароўе; 
ведаў аб хімічным саставе, 
будове і функцыях клетак; 
развіццё ўменняў аналіза-
ваць  і  рабіць  высновы; 
паказаць адзінства аргані-
чнага свету, якое выяўля-
ецца  ў  клетачнай  будове; 
прывіццё цікавасці да ву-
чэбнага прадмета і засваен-
ня біялагічных ведаў

Азнаямленне са структу-
рай  вучэбнага  дапамо-
жніка, яго метадычным 
апаратам  і  правіламі 
працы  з  ім;  паў т а - 
рэнне  правілаў  тэхнікі 
бяспекі  пры  выкананні 
лабараторных і практы-
чных работ; самастойная 
праца з тэкстам раздзела 
вучэбнага дапаможніка 
«Будова  клеткі»  і  яго 
наступнае абмеркаванне

§ 1

2 Эпітэліяльная 
і мышачная 
тканкі.
Практычная 
работа № 1

Будова і функцыі эпітэлі-
яльнай і мышачнай тканак

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове  і  функцыях  эпітэлі-
яльнай і мышачнай тканак; 
развіццё  ўменняў  параў-
ноўваць,  аналізаваць,  ра -

Праца з тэкстам вучэбна-
га дапаможніка; удзел у 
гутарцы пры вывучэнні 
новага вучэбнага матэры-
ялу; азнаямленне з рэка-

§ 2

1

Працяг

1 2 3 4 5 6

«Будова тканак 
арганізма 
чалавека»

біць  лагічныя  высновы; 
выхаванне цікавасці да на-
вучання; фарміраванне на-
выкаў  працы  з  мікраско-
пам, уменняў аналізаваць 
і афармляць вынікі назіра-
нняў

мендацыямі па выканан-
ні  практычнай  работы; 
выкананне першай часткі 
практычнай работы № 1  — 
вывучэнне эпітэліяльнай 
і мышачнай тканак арга-
нізма чалавека

3 Нервовая 
тканка і тканкі 
ўнутранага 
асяроддзя. 
Практычная 
работа № 1 
«Будова тканак 
арганізма 
чалавека» 
(працяг)

Будова і функцыі нервовай 
тканкі і тканак унутранага 
асяроддзя: крыві,  лімфы, 
тлушчавай,  пігментнай, 
шкілетных,  валакністай 
і  шчыльнай  злучальных 
тканак

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове і функцыях нервовай 
тканкі і тканак унутранага 
асяроддзя; развіццё ўмен-
няў працаваць з мікраско-
пам, параўноўваць, аналі-
заваць,  рабіць  лагічныя 
высновы, афармляць выні-
кі  назіранняў;  выхаванне 
цікавасці да навучання

Выкананне тэставых за-
данняў; праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка; 
удзел у гутарцы пры вы-
вучэнні новага вучэбнага 
матэрыялу;  выкананне 
другой часткі пра ктычнай 
работы № 1 — вывучэнне 
нервовай  і  злу чальнай 
тканак

§ 3

4 Органы, 
сістэмы 
органаў. 
Арганізм — 
адзінае цэлае

Паняцці «Органы і сістэ-
мы органаў»

Фарміраванне ўяўленняў 
аб  функцыянальнай  ўза-
емасувязі сістэм і апаратаў 
органаў; развіццё лагічнага 
мыслення  на  аснове  рас-
крыцця прычынна-выніко-
вых сувязяў; развіццё па-
знавальных матываў, скіра-
ваных на атрыманне новых 
ведаў аб арганізме як адзі-
най цэласнай сістэме

Аналіз вынікаў выкана-
ння практычнай работы 
№  1,  абмеркаванне  пы -
тан няў-заданняў  раней 
вывучанай тэмы; выка-
нанне  тэставых  задан-
няў; удзел у гутарцы пры 
вывучэнні новага матэ-
рыялу; складанне схемы 
«Сістэмы органаў чала-
века»

§ 4

2
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Нервовая сістэма (6 г)

5 Рэгуляцыя 
працэсаў 
жыццядзейна-
сці арганізма

Гумаральная,  нервовая 
і нейрагумаральная рэгу-
ляцыі функцый арганізма

Фарміраванне ўяўлення аб 
агульных прынцыпах рэгу-
ляцыі функцый арганізма, 
сувязі  арганізма  са  зне-
шнім асяроддзем ва ўзга-
дненні працы органаў і за-
беспячэнні адзінства пра-
цэсаў  жыццядзейнасці; 
раз віццё  навыкаў  працы 
з тэкстам вучэбнага дапа-
можніка;  развіццё  ўвагі 
і маўлення; выхаванне ўну-
транай матывацыі да наву-
чання

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
удзел у гутарцы; склада-
нне схемы «Нейрагума-
ральная рэгуляцыя фун-
кцый арганізма» з выка-
рыстаннем тэксту вучэб- 
нага дапаможніка

§ 5

6 Агульныя 
прынцыпы 
арганізацыі 
і працы нерво-
вай сістэмы.
Дэманстрацый-
ны вопыт № 1 
«Каленны 
рэфлекс на 
прыкладзе 
двухнейроннай 
рэфлекторнай 
дугі»

Саматычная і аўтаномная 
нервовыя  сістэмы;  тыпы 
нейронаў; нервовыя вало-
кны і нервы; рэфлекс і рэ-
флекторная дуга

Фарміраванне ведаў аб ты-
пах нейронаў, нервовых ва-
локнах, нервах, рефлексе, 
рэфлекторнай дузе; развіц-
цё лагічнага мыслення, уме-
ння рабіць высновы з ана-
лізу  вынікаў  дэман стра-
цыйнага вопыту; развіц цё 
навыкаў працы з тэкстам, 
схемамі і малюнкамі вучэ-
бнага дапаможніка, прыві-
ццё цікавасці да вучэбнага 
прадмета і засваення біяла-
гічных ведаў

Выкананне індывідуаль-
ных тэставых заданняў; 
удзел у гутарцы, склада-
нне схемы «Каленны рэ-
флекс»; назіранне за дэ-
манстрацыйным  вопы-
там № 1

§ 6

3

Працяг

1 2 3 4 5 6

7 Будова і фу-
нкцыі спіннога 
мозга

Знешняя будова спіннога 
мозга, абалонкі, белае і шэ-
рае  рэчыва, пярэднія,  за-
днія і бакавыя рогі, сегме-
нтарнасць, рэфлекторная 
і правадніковая функцыі

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове спіннога мозга ў адпа-
веднасці з функцыямі, якія 
ён выконвае; развіццё ўме-
нняў  і навыкаў самастой-
най працы з тэкстам і ма-
люнкамі вучэбнага дапамо-
жніка,  беручы  з  яго  ўсю 
неабходную інфармацыю; 
выхаванне  беражлівага 
стаўлення  да  свайго  зда-
роўя і здароўя навакольных

Выкананне вусных і пісь-
мовых  заданняў;  удзел 
у гутарцы пры вывучэнні 
новага матэрыялу; праца 
з  тэкстам  і  малюнкамі 
вучэбнага дапаможніка

§ 7

8 Будова і фу-
нкцыі галаўно-
га мозга

Будова і функцыі прадаў-
гаватага мозга, моста, ма-
зжачка,  сярэдняга  і  пра-
межкавага  мозга,  вялікіх 
паўшар’яў

Фарміраванне ведаў аб аса-
блівасцях будовы галаўнога 
мозга, функцый яго асноў-
ных  аддзелаў;  спрыянне 
развіццю  ўменняў  праца-
ваць з тэкстам вучэбнага да-
паможніка, структураваць 
інфармацыю, ажыццяўляць 
ўзаемакантроль  і  самака-
нтроль сваёй дзейнасці; са-
дзейнічанне ўсведамленню 
вучэбнага матэрыялу; фар-
міраванне патрэбы ў здаро-
вым ладзе жыцця 

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых заданняў; удзел 
у  гутарцы;  запаўненне 
табліцы «Будова і фун-
кцыі  галаўнога  мозга» 
з выкарыстаннем тэксту 
вучэбнага дапаможніка

§ 8

9 Агульны план 
будовы і фу-
нкцыі

Будова і функцыі сімпаты-
чнага  і парасімпатычнага 
аддзелаў  аўтаномнай  не-
рвовай сістэмы

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове і функцыях сімпаты-
чнага  і парасімпатычнага 
аддзелаў вегетатыўнай нер-

Абмеркаванне пытанняў
-заданняў раней вывуча-
най тэмы; удзел у гута-
рцы; самастойная праца

§ 9;
падрых-
таваць 
паведа-

4
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Працяг

1 2 3 4 5 6

нервовай 
сістэмы

вовай сістэмы, ролі двай-
ной вегетатыўнай інерва-
цыі органаў у рэгуляванні 
дзейнасці ўнутраных орга-
наў;  развіццё  ўменняў 
і навыкаў працы з навуко-
ва-папулярнымі тэкстамі, 
табліцамі, малюнкамі; вы-
хаванне  каштоўнаснага 
стаўлення  да  свайго  зда-
роўя  і  здароўя  наваколь-
ных

з  тэкстам,  малюнкамі 
і табліцай вучэбнага да-
паможніка

мленні 
па тэмах 
«Уздзе-
янне 
алкаго-
лю на 
нерво-
вую сіс- 
тэму ча- 
лавека», 
«Курэн- 
не і нер- 
вовая 
сістэма», 
«Нарка-
манія – 
самая 
небяспе-
чная 
хвароба»

10 Гігіена нерво-
вай сістэмы

Нервовыя  працэсы  ўзбу-
джэння і тармажэння, сто-
мленасці  і ператамлення. 
Згубнае ўздзеянне на не-
рвовую  сістэму  курэння, 
таксічных рэчываў, алкаго-
лю, наркотыкаў

Азнаямленне з фактарамі, 
якія ўмацоўваюць і аслаб-
ляюць здароўе, з уплывам 
на нервовую сістэму ніка-
ціну,  алкаголю,  наркаты-
чных і таксічных рэчываў; 
развіццё такіх разумовых 
аперацый, як сінтэз, аналіз, 
параўнанне, абагульненне; 

Удзел у гутарцы пры вы-
вучэнні новага матэры-
ялу; заслухоўванне паве-
дамленняў

§ 10

5

Працяг

1 2 3 4 5 6

садзейнічанне гiгiенiчнаму 
выхаванню і развіццю ма-
ральных якасцей асобы

Сэнсарныя сістэмы (4 г)

11 Агульныя 
прынцыпы 
арганізацыі 
сэнсарных 
сістэм

Аддзелы сэнсарных сістэм. 
Агульная характарыстыка 
вестыбюлярнай, смакавай 
і нюхальнай, датыкальнай 
сэнсарных сістэм

Фарміраванне  ведаў  аб 
агульных  прынцыпах  бу-
довы аналізатара, а таксама 
будовы і функцый смака-
вай, вестыбюлярнай, нюха-
льнай, датыкальнай сэнса-
рных сістэм; развіццё ўмен- 
няў  параўноўваць,  ана- 
лізаваць, рабіць высновы; 
прывіццё карысных звычак 
па  выкананні  гігіенічных 
правілаў

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
удзел у гутарцы пры вы-
вучэнні новага матэры-
ялу; праца з малюнкамі 
вучэбнага дапаможніка

§ 11

12 Зрокавая 
сэнсарная 
сістэма

Будова і функцыі дапамо-
жных органаў зроку і во-
чнага  яблыка.  Механізм 
успрыняцця святла і коле-
раў.

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове зрокавага аналізатара 
і  механізме  ўспрыняцця 
святла і колераў; развіццё 
ўменняў вылучаць галоў-
нае,  істотнае  ў  вучэбным 
матэрыяле, параўноўваць, 
абагульняць  вывучаныя 
факты, лагічна выкладаць 
свае  думкі;  выхаванне 
ўстойлівай  цікавасці  да 
вывучэння ўласнага арга-
нізма

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; удзел у гута-
рцы пры вывучэнні но-
вага  матэрыялу;  праца  
з  тэкстам  і  малюнкамі 
вучэбнага дапаможніка

§ 12

6
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Працяг

1 2 3 4 5 6

13 Гігіена зроку 
і яго парушэнні

Дэфекты  зроку:  блізару-
касць,  дальназоркасць, 
астыгматызм,  катаракта. 
Гігіена зроку. Першая да-
памога пры пашкоджанні 
вачэй

Фарміраванне ведаў аб дэ-
фектах зроку і мерах па яго 
аднаўленні;  азнаямленне 
з гігіенічнымі правіламі за-
хавання зроку і з першай 
дапамогай пры пашкоджа-
нні вачэй; развіццё лагічна-
га мыслення; прывіццё гі-
гіенічных навыкаў па заха-
ванні зроку

Выкананне індывідуаль-
ных тэставых заданняў; 
удзел у гутарцы пры вы-
вучэнні новага вучэбнага 
матэрыялу; самастойная 
праца ў парах з тэкстам, 
малюнкамі вучэбнага да-
паможніка  і  наступнае 
абмеркаванне  вывуча-
нага

§ 13

14 Слыхавая 
сэнсарная 
сістэма

Будова  і функцыі  органа 
слыху. Гігіена слыху

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове  і  функцыях  органа 
слыху і яго гігіене, аб зна-
чэнні органа слыху ў жыц-
ці чалавека; развіццё ўмен-
няў выкарыстоўваць атры-
маную  інфармацыю  для 
ўзбагачэння ўласнага жы-
ццёвага вопыту; садзейні-
чанне гiгiенiчнаму выхава-
нню

Выкананне  пісьмовых 
заданняў;  удзел  у  гута-
рцы пры вывучэнні нова-
га вучэбнага матэрыялу; 
самастойная праца ў па-
рах з тэкстам, малюнкамі 
вучэбнага дапаможніка 
і наступнае абмеркаван-
не вывучанага

§ 14, 
падры-
хтавац-
ца да 
кантро-
льнай 
работы

15
(З рэ-
зерво-

вага 
часу)

Кантрольная 
работа № 1 
(праводзіцца 
ў зручны час)

Тэмы:  «Клеткі,  тканкі, 
органы і сістэмы органаў», 
«Нервовая сістэма», «Сэ-
нсарная сістэма»

Праверка ўзроўню засваен-
ня ведаў і развіцця ўмен-
няў і навыкаў

Выкананне кантрольнай 
работы № 1

7
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Эндакрынная сістэма (3 г)

16 Будова і фун-
кцыі шчытапа-
добнай залозы 
і наднырачні-
каў

Будова, гармоны, функцыі 
і захворванні шчытападо-
бнай залозы і наднырачні-
каў

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове і функцыях шчытапа-
добнай залозы і надныра-
чнікаў;  развіццё  ўменняў 
і навыкаў працы з тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка; 
уменняў праводзіць сама-
назіранне і рабіць высновы 
на аснове праведзеных назі-
ранняў; фарміраванне па-
трэбы  ў  здаровым  ладзе 
жыцця

Выкананне праверачнай 
самастойнай  работы  па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
удзел у гутарцы пры вы-
вучэнні  новага  матэры-
ялу; запаўненне табліцы 
«Эндакрынныя залозы» 
з выкарыстаннем тэк сту 
вучэбнага дапаможніка

§ 15

17 Залозы змеша-
най сакрэцыі

Будова, гармоны, функцыі 
і  захворванні  унутрыса-
крэтарнай часткі падстраў-
нікавай залозы і па лавых 
залоз

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове і функцыях унутрыса-
крэтарнай часткі падстраў-
нікавай залозы і палавых 
залоз;  развіццё  ўменняў 
параўноўваць, аналізаваць, 
рабіць высновы; садзейні-
чанне выхаванню патрэбы 
ў  здаровым  ладзе  жыцця 
і ў выкананні гігіенічных 
нормаў

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых заданняў; удзел 
у гутарцы пры вывучэнні 
новага  вучэбнага  матэ-
рыялу; запаўненне таблі-
цы «Эндакрынныя зало-
зы»  з  выкарыстаннем 
тэк сту вучэбнага дапамо-
жніка

§ 16

18 Гіпофіз Будова, выпрацоўваемыя 
гармоны, функцыі і захво-
рванні гіпофізу

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове і функцыях гіпофізу; 
развіццё  ўменняў  параў-
ноўваць,  аналізаваць,  ра-
біць выснову; садзейнічан-

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых заданняў; запаў-
ненне  табліцы  «Энда -

§ 17

8
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не  выхаванню  патрэбы 
ў здаровым ладзе жыцця

крынныя  залозы  (пра-
цяг)» з выкарыстаннем 
тэксту вучэбнага дапамо-
жніка

Апорна-рухальны апарат (4 г)

19 Будова, 
функцыі 
і злучэнні 
касцей

Хімічны састаў касцей; бу-
дова касцявой тканкі; фо-
рма  касцей;  злучэнні  ка-
сцей шкілета

Фарміраванне ведаў аб хі-
мічным саставе касцей, бу-
дове касцявой тканкі, фо-
рме  і  злучэннях  касцей 
у арганізме чалавека ва ўза-
емасувязі з выконваемымі 
функцыямі; развіццё ўмен-
няў аналізаваць, параўноў-
ваць, рабіць вы сновы; выха-
ванне ўнутранай матывацыі 
да навучання

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
удзел  у  гутарцы  пры 
вывучэнні новага вучэ-
бнага матэрыялу

§ 18

20 Шкілет галавы 
і тулава, 
канечнасцей.
Практычная 
работа № 2 
«Будова 
і функцыі 
шкілета 
чалавека»

Склад касцей чэрапа, шкі-
лета тулава (пазваночніка 
і грудной клеткі, канечна-
сцей)

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове  і функцыях шкілета 
галавы і тулава, канечна-
сцей  чалавека,  звязаных 
з  прамахаджэннем  і  пра-
цоўнай дзейнасцю; развіц-
цё  разумовых  аперацый 
(аналіз, сінтэз, асэнсаван-
не, абагульненне, параўна-
нне); стымуляванне пазна-
вальнай актыўнасці

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых  заданняў;  азна-
ямленне з рэкамен дацы-
ямі па выкананні прак - 
тычнай  работы;  вы ка-
нанне практычнай рабо-
ты № 2

§ 19

21 Мышцы, іх 
будова, фун -

Будова  шкілетных  мыш-
цаў.  Класіфікацыя  мыш -

Фарміраванне  ведаў  аб 
узаемасувязі будовы і фун-

Аналіз вынікаў выкана-
ння практычнай работы 

§ 20

9

Працяг

1 2 3 4 5 6

кцыі і рэгу- 
ляцыя скарачэ-
ння, кіраванне 
працай мышцаў

цаў.  Рэгуляцыя  мышца- 
вых скарачэнняў. Кіраван-
не працай мышцаў

кцый  мышцаў,  механізме 
мышцавых скарачэнняў, аб 
кіраванні працай мышцаў; 
развіццё ўмення самастой-
на  шукаць,  аналізаваць, 
атрымліваць  неабходную 
інфармацыю з тэксту вучэ-
бнага дапаможніка; прыві-
ццё цікавасці да вучэбнага 
прадмета і да засваення бі-
ялагічных ведаў

№ 2; абмеркаванне пытан- 
няў-заданняў раней вы-
вучанай тэмы; выканан-
не  тэставых  заданняў; 
удзел у гутарцы пры вы-
вучэнні новага вучэбнага 
матэрыялу; праца ў парах 
з тэкстам, малюнкамі, та-
бліцамі, форзацамі вучэ-
бнага дапаможніка і на-
ступнае  абмеркаванне 
вывучанага

22 Першая 
дапамога пры 
траўмах 
апорна-рухаль-
нага апарату. 
Прафілактыка 
парушэнняў 
апорна-рухаль-
нага апарату. 
Дэманстрацый-
ны вопыт № 2

Першая  дапамога  пры 
траў мах апорна-рухальна-
га апарату. Прафілактыка 
парушэнняў апорна-руха-
льнага апарату

Фармiраванне:  ведаў  аб 
першай дапамозе пры рас-
цяжэннях, вывіхах суста-
ваў, пераломах касцей, аб 
прафілактыцы,  парушэн-
нях  апорна-рухальнага 
апа рату; развіццё ўменняў 
працаваць з тэкстам вучэ-
бнага дапаможніка, аналі-
заваць яго і рабіць на яго 
падставе высновы; развіц-
цё  лагічнага  мыслення, 
умення  рабіць  высновы 
з  аналізу  вынікаў  дэман-
страцыйнага вопыту; вы ха-
ванне імкнення весці актыў-
ны лад жыцця

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых заданняў; удзел 
у гутарцы пры вывучэнні 
новага  вучэбнага  матэ-
рыялу; праца ў парах або 
групах  з  тэкстам,  ма-
люнкамі, табліцамі, фо-
рзацамі вучэбнага дапа-
можніка і наступнае аб-
меркаванне вывучанага; 
назіранне за дэманстра-
цыйным вопытам № 2

§ 211
0
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Унутранае асяроддзе арганізма (5 г)

23 Кампаненты 
ўнутранага 
асяроддзя 
арганізма. Кроў 
і яе функцыі

Унутранае асяроддзе арга-
нізма: кроў, лімфа, тканка-
вая вадкасць. Гамеастазіс. 
Кроў і яе функцыі

Знаёмства  з  асноўнымі 
кам панентамі ўнутранага 
асяроддзя і гамеастазісам; 
фарміраванне ведаў аб са-
ставе  і  функцыях  крыві; 
развіццё  ўменняў  параў-
ноўваць, аналізаваць, аба-
гульняць, вызначаць пры-
чынна-выніковыя  сувязі; 
прывіццё цікавасці да ву-
чэбнага  прадмета  і  да  за-
сваення біялагічных ведаў

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
праца  з  тэкстам,  ма-
люнкамі вучэбнага дапа-
можніка

§ 22

24 Форменныя 
элементы 
крыві.
Лабараторная 
работа № 1 
«Мікраскапі-
чнае вывучэнне 
прэпаратаў 
крыві чалавека 
і жабы»

Форменныя  элементы 
кры ві (эрытрацыты, лейка-
цыты, трамбацыты), іх са-
стаў і функцыі

Фарміраванне ведаў аб са-
ставе  і  функцыях  крыві; 
развіццё  ўменняў  параў-
ноўваць, абагульняць, вы-
значаць прычынна-выніко-
выя сувязі, рабіць высно-
вы; выхаванне беражлівага 
стаўлення  да  свайго  зда-
роўя, прывіццё цікавасці да 
вывучэння біялогіі

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най  тэмы;  азнаямленне 
з інструкцыяй па выка-
нанні лабараторнай ра-
боты; выкананне ла бара-
торнай работы № 1; ана-
ліз  атрыманых  вы нікаў 
і афар мленне іх у рабо-
чых сшыт ках

§ 23

25 Згусанне крыві. 
Групы крыві. 
Рэзус-фактар

Згусанне  крыві.  Групы 
крыві. Рэзус-фактар

Фарміраванне ўяўлення аб 
згусанні  крыві,  ведаў  аб 
групах крыві і правілах яе 
пералівання; развіццё ўме-
нняў працаваць з тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка; 

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най  тэмы  ў  парах  з  тэ-
кстам, малюнкамі і таб-
ліцамі  вучэбнага  да па-
можніка

§ 24

1
1

Працяг
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фарміраванне валеалагіч- 
ных уяўленняў; выхаванне 
гуманнага  стаўлення  да 
лю дзей, якія маюць патрэ-
бу ў донарскай крыві 

26 Аналіз крыві 
і яе захворван-
ні. Дэманстра-
цыйны вопыт 
№ 3 «Асноўныя 
паказчыкі 
агульнага 
аналізу крыві 
(на мадэлі)»

Агульны і біяхімічны ана-
ліз  крыві.  Захворванні 
крыві

Фарміраванне ўяўленняў 
аб агульным і біяхімічным 
аналізе крыві і яе захворва-
ннях;  развіццё  ўменняў 
параўноўваць, аналізаваць, 
абагульняць,  вызначаць 
прычынна-выніковыя су-
вязі, рабіць высновы; пры-
віццё цікавасці да вучэбна-
га прадмета і да засваення 
біялагічных ведаў

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; абмеркаванне 
дэманстрацыйнага бла-
нка  «Агульны  аналіз 
крыві»

§ 25

27 Імунная сістэма Антыгены  і  антыцелы. 
Віды імунітэту. Фактары, 
якія ўплываюць на імуні-
тэт

Фарміраванне  ведаў  аб 
імунітэце і яго відах, інфе-
кцыйных захворваннях, аб 
вакцынах, лячэбных сыва-
ратках,  прафілактычных 
прышчэпках; развіццё ўме-
нняў працаваць з тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка; 
фарміраванне санітарна-гі-
гіенічных навыкаў; прыві-
ццё патрэбы весці здаровы 
лад жыцця

Выкананне індывідуаль-
ных пісьмовых заданняў; 
удзел у вусным апытанні 
і гутарцы пры вывучэнні 
новага  вучэбнага  матэ-
рыялу

§ 26

1
2

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2019 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2019

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5 6

Сардэчна-сасудзістая сістэма (4 г)

28 Будова  
і функцыі сэрца

Будова, аўтаматыя і праца 
сэрца

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове, аўтаматыі і працы сэ-
рца;  развіццё  ўменняў 
рабіць высновы на аснове 
атрыманай  інфармацыі; 
актывізацыя пазнавальнай 
дзейнасці шляхам вырашэ-
ння праблемных пытанняў; 
выхаванне пачуцця адка-
знасці за сваё здароўе і зда-
роўе навакольных

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
удзел  у  гутарцы  пры 
вывучэнні новага вучэ-
бнага матэрыялу; выка-
званне здагадак па пра-
блемных  пытаннях  і  іх 
абгрунтаванне

§ 27

29 Сасудзістая 
сістэма.
Дэманстрацый-
ны вопыт № 4 
«Вымярэнне 
крывянога 
ціску ў стане 
спакою і пасля 
фізічнай 
нагрузкі».
Лабараторная 
работа № 2 
«Падлік пульсу 
ў стане спакою 
і пасля фізічнай 
нагрузкі»

Будова  крывяносных  са-
судаў.  Кругі  кровазваро- 
ту. Рух крыві  па сасудах.  
Пульс

Фарміраванне  ведаў  аб 
асаблівасцях будовы кры-
вяносных  сасудаў,  кро-
вазвароту і руху крыві па 
сасудах; аб пульсе; развіц-
цё ўменняў рабіць высно-
вы  на  аснове  атрыманай 
інфармацыі; прывіццё па-
трэбы  весці  здаровы  лад 
жыцця

Удзел у гутарцы па пра-
блемных пытаннях; назі-
ранне за дэманстрацый-
ным вопытам № 4 і ўдзел 
у абмеркаванні яго выні-
каў;  азнаямленне  з  ін-
струкцыяй па выкананні 
лабараторнай  работы; 
выкананне лабараторнай 
работы № 2; аналіз атры-
маных  вынікаў  і  афар-
мленне іх у рабочых сшы-
тках

§ 28
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30 Рэгуляцыя 
кровазвароту. 
Першая 
дапамога пры 
крывацёках. 
Дэманстрацый-
ны вопыт № 5 
«Першая 
дапамога пры 
крывацёках»

Нейрагумаральная  рэгу-
ляцыя  кровазвароту.  Пе-
ршая дапамога пры крыва-
цёках

Фарміраванне ведаў аб ме-
ханізмах  нейрагумараль-
най рэгуляцыі кровазваро-
ту; вывучэнне  алгарытму 
аказання першай дапамогі 
пры крывацёках; развіццё 
ўменняў  лагічна  думаць 
і  адэкватна  рэагаваць  ва 
ўмовах сітуацыі аказання 
першай дапамогі пры кры-
вацёках; фарміраванне ка-
штоўнаснага стаўлення да 
ўласнага здароўя

Выкананне тэставых за-
данняў;  самастойная 
праца ў парах з тэкстам, 
малюнкамі, табліцай ву-
чэбнага дапаможніка; ад-
працоўка  на  манекене 
практычных навыкаў па 
аказанні першай дапамо-
гі пры крывацёках

§ 29

31 Гігіена сардэ-
чна-сасудзістай 
сістэмы

Сардэчна-сасудзістыя за-
хворванні:  атэрасклероз, 
ішэмічная хвароба сэрца, 
стэнакардыя,  інфаркт мі-
якарда

Фарміраванне  ведаў  аб 
асноўных захворваннях са-
рдэчна-сасудзістай  сістэ-
мы; фарміраванне ўменняў 
даваць фізіялагічнае абгру-
нтаванне прычынам захво-
рвання  сардэчна-сасудзі-
стай сістэмы; фарміраван-
не  разумення  здароўя  як 
самага каштоўнага дару

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; удзел у абмер-
каванні пытанняў, звяза-
ных з прафілактыкай за-
хворванняў  сардэч на- 
сасудзістай сістэмы

§ 30

Дыхальная сістэма (4 г)

32 Будова  
і функцыі 
органаў 
дыхання

Будова і функцыі паветра-
праводзячых шляхоў і лё-
гкіх

Фарміраванне  ведаў  аб 
асаблівасцях будовы орга-
наў дыхання ў сувязі з  іх 
функцыямі; развіццё ўме-
ння  самастойнай  працы 
з тэкстам, табліцамі  і ма-

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
самастойная праца з тэ-
кстам, малюнкамі і таб -

§ 31
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люнкамі вучэбнага дапамо-
жніка;  развіццё  ўменняў 
вылучаць галоўнае, вызна-
чаць  залежнасць  будовы 
органа  ад  яго  функцыі; 
прывіццё цікавасці да ву-
чэбнага  прадмета  і  да  за-
сваення біялагічных ведаў

ліцай вучэбнага дапамо-
жніка; запаўненне таблі-
цы  «Будова  і  функцыі 
органаў дыхання» з вы-
карыстаннем тэксту ву-
чэбнага дапаможніка

33 Знешняе 
дыханне. 
Дэманстрацый-
ны вопыт № 6. 
«Вызначэнне 
адрозненняў 
жыццёвай 
ёмістасці лёгкіх 
ў асоб рознага 
полу, рознага 
ўзроўню 
фізічнага 
развіцця 
шляхам 
надзімання 
гумовага 
шарыка»

Вентыляцыя лёгкіх. Жыц-
цёвая ёмістасць лёгкіх. Са-
стаў  удыхнутага,  альвеа-
лярнага  і  выдыхнутага 
паветра. Абмен газаў у лё-
гкіх і тканках

Фарміраванне ведаў аб ме-
ханізмах удыху і выдыху, 
жыццёвай ёмістасці лёгкіх, 
саставе ўдыхнутага, альве-
алярнага  і  выдыхнутага 
паветра,  аб  абмене  газаў 
у лёгкіх і тканках; развіццё 
ўменняў аналізаваць, аба-
гульняць, працаваць з роз-
нымі крыніцамі  інфарма-
цыі, вызначаць прычынна- 
выніковыя  сувязі,  рабіць 
высновы;  фарміраванне 
пазнавальнай цікавасці да 
вучэбнага прадмета

Выкананне тэставых за-
данняў; удзел у гутарцы 
пры  вывучэнні  новага 
вучэбнага  матэрыялу; 
удзел у выкананні дэман-
страцыйнага вопыту № 6

§ 32

34 Рэгуляцыя 
дыхання 
і першая 
дапамога пры 
яго спыненні. 

Нейрагумаральная  рэгу-
ляцыя  дыхання.  Прыёмы 
штучнага дыхання і непра-
мы масаж сэрца

Фарміраванне ведаў аб ме-
ханізмах рэгуляцыі дыхан-
ня і аказання першай дапа-
могі  пры  яго  спыненні; 
вывучэнне алгарытму ака-

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; адпрацоў-
ка на манекене практы-
чных навыкаў правядзен-
ня штучнай вентыляцыі

§ 33
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Дэманстрацый-
ны вопыт № 7 
«Прыёмы 
штучнага 
дыхання 
і непрамы 
масаж сэрца»

зання  першай  дапамогі 
пры спыненні дыхання; фа-
рміраванне  практычных 
навыкаў правядзення шту-
чнай  вентыляцыі  лёгкіх 
і непрамога масажу сэрца

лёгкіх і непрамога маса-
жу сэрца

35 Гігіена дыхання Гігіена паветранага асяро-
ддзя і галасавога апарату. 
Выкананне правілаў дыха-
ння. Прафілактыка захво-
рванняў, якія перадаюцца 
паветрана-кропельным 
шляхам. Уплыў курэння на 
органы дыхання

Фарміраванне  ведаў  аб 
уплыве фактараў наваколь-
нага асяроддзя і курэння на 
органы дыхання, аб асноў-
ных прынцыпах гігіены ды-
хання і прафілактыцы за-
хворванняў, якія перадаюц-
ца паветрана-кропельным 
шляхам; развіццё ўменняў 
аналізаваць,  вызначаць 
прычынна-выніковыя  су-
вязі і рабіць высновы; выха-
ванне беражлівага стаўлен-
ня да свайго здароўя і зда-
роўя  навакольных,  пера - 
кананасці  ў  неабходнасці 
выканання  санітарных 
норм  і  правілаў  гігіены 
органаў дыхання

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых заданняў; удзел 
у  гутарцы  па  праблем-
ных пытаннях, звязаных 
з пра філактыкай захвор-
ванняў органаў дыхання

§ 34

Стрававальная сістэма (5 г)

36 Агульная 
характарысты-
ка абмену

Біяхімічны сінтэз і акісле-
нне рэчываў

Фарміраванне ўяўленняў 
аб абмене рэчываў і энергіі; 
развіццё ўменняў аналіза-

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным матэрыяле ра -

§ 35
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рэчываў 
і энергіі

ваць, абагульняць, вызна-
чаць прычынна-выніковыя 
сувязі; прывіццё цікавасці 
да вучэбнага прадмета і да 
засваення біялагічных ве-
даў

ней  вывучанай  главы; 
удзел у гутарцы пры вы-
ву чэнні новага вучэбнага 
матэрыялу

37 Асновы 
рацыёну 
харчавання. 
Піраміда 
харчавання. 
Практычная 
работа № 3 
«Складанне 
сутачнага рацы-
ёну і рэжыму 
харчавання»

Энергія харчовых рэчываў. 
Сутачныя затраты энергіі. 
Рэжым і нормы харчаван-
ня. Піраміда харчавання

Фарміраванне  ведаў  аб 
энергіі харчовых рэчываў, 
сутачных затратах энергіі, 
рэжыме і нормах харчава-
ння, пірамідзе харчавання; 
развіццё ўменняў аналіза-
ваць, параўноўваць, абгру-
нтоўваць факты, выяўляць 
прычынна-выніковыя су-
вязі, рабіць высновы; фар-
міраванне  практыч ных 
навыкаў  выбару  пра віль-
ных прадуктаў харчавання 
і складання з іх сутачнага 
рацыёну; выхаванне куль-
туры харчавання

Выкананне тэставых за-
данняў; удзел у гутарцы 
пры вывучэнні новага ву-
чэбнага матэрыялу; азна-
ямленне з  інструкцыяй 
па  выкананні  практы-
чнай работы; выкананне 
практычнай работы № 3; 
аналіз  атрыманых  вы-
нікаў  і  афармленне  іх 
у рабочых сшытках

§ 36

38 Абмен неарга-
нічных і аргані-
чных рэчываў. 
Вітаміны

Абмен бялкоў, вугляводаў, 
тлушчаў,  водна-салявы. 
Рэгуляцыя  абмену  рэчы-
ваў.  Водарастваральныя 
(В1, В6, В12, С) і тлушча-
растваральныя (А, D) віта-
міны

Фарміраванне ўяўлення аб 
абмене рэчываў, ролі бялкоў, 
вугляводаў, тлушчаў, вады, 
мінеральных рэчываў, віта-
мінаў;  развіццё  ўменняў 
вылучаць галоўнае, аналіза-
ваць, абгрунтоўваць факты, 
рабіць высновы пры выву-

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне пі-
сьмовых заданняў; удзел 
у гутарцы пры вывучэнні 
новага  вучэбнага  матэ-
рыялу

§ 37
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чэнні  абмену  бялкоў,  вуг- 
ляводаў і тлушчаў; выхава-
нне правільнага стаўлення 
да  харчавання,  свядомага 
стаўлення да свайго здароўя

39 Агульны план 
будовы страва-
вальнай 
сістэмы. 
Страваванне 
ў ротавай 
поласці

Уяўленне  аб  ферментах. 
Агульны план будовы стра-
вавальнай сістэмы. Бу дова 
і функцыі органаў ротавай 
поласці (зубоў, слінных за-
лоз, языка) і стрававода

Фарміраванне  ведаў  аб 
агульным  плане  будовы 
стрававальнай сістэмы ча-
лавека, будове і функцыях 
органаў  ротавай  поласці; 
развіццё  ўменняў  сама-
стойна  працаваць  з  вучэ-
бным  дапаможнікам;  фа-
рміраванне  цікавасці  да 
пазнання свайго арганізма

Выкананне тэставых за-
данняў, удзел у вусным 
апытанні;  праца  з  тэк-
стам вучэбнага дапамо-
жніка пры запаўненні та-
бліцы «Будова і функцыі 
органаў  стрававальнай 
сістэмы»;  удзел  у  гута-
рцы пры вывучэнні нова-
га вучэбнага матэрыялу

§ 38

40 Страваванне 
ў страўніку 
і кішэчніку. 
Рэгуляцыя 
стрававання

Страваванне ў страўніку, 
тонкім і тоўстым кішэчні-
ку. Падстраўнікавая залоза 
і печань. Усмоктванне. Рэ-
гуляцыя стрававання

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове, функцыях і працэсах 
стрававання ў страўніку, то-
нкім і тоўстым кішэчніку; 
ролі печані і падстраўніка-
вай залозы ў страваванні; 
развіццё ўмення тлумачыць 
узаемасувязь будовы і фу-
нкцый органаў страваваль-
най сістэмы; развіццё навы-
каў працы з тэкстам вучэб-
нага  дапаможніка;  вы-  
хаванне беражлівага стаў-
лення да свайго здароўя

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых заданняў; запаў-
ненне табліцы «Будова 
і функцыі органаў стра-
вавальнай сістэмы» з вы-
карыстаннем тэксту ву-
чэбнага дапаможніка

§ 39
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Выдзяляльная сістэма (3 г)

41 Будова мочавы-
дзяляльнай 
сістэмы

Будова  і функцыі нырак, 
мачавога пузыра, мочаспу-
скальнага канала

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове  і  функцыях  нырак, 
мачавога пузыра, мочаспу-
скальнага канала; развіццё 
ўменняў вылучаць галоў-
нае, вызначаць залежнасць 
будовы органа ад яго фу-
нкцыі; прывіццё цікавасці 
да вучэбнага прадмета і да 
засваення біялагічных ве-
даў

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
удзел  у  гутарцы  пры 
вывучэнні новага вучэ-
бнага матэрыялу

§ 40

42 Будова нефро-
на. Утварэнне 
мачы

Будова нефрона. Кроваза-
беспячэнне ныркі. Утварэ-
нне першаснай і другаснай 
мачы

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове  нефрона,  механізме 
ўтварэння першаснай і дру-
гаснай мачы; развіццё ўме-
нняў  вылучаць  істотныя 
прыметы і ўласцівасці, ана-
лізаваць даныя і рабіць на 
іх аснове высновы; фармі-
раванне цікавасці да пазна-
ння свайго арганізма

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых заданняў; праца 
ў парах з тэкстам, таблі-
цамі і малюнкамі вучэб-
нага дапаможніка; удзел 
у гутарцы

§ 41

43 Рэгуляцыя 
мочаўтварэння. 
Гігіена мочавы-
дзяляльнай 
сістэмы

Нейрагумаральная  рэгу-
ляцыя мочаўтварэння. Гі-
гіена  мочавыдзяляльнай 
сістэмы

Фарміраванне  ведаў  аб 
нейрагумаральнай  рэгу-
ляцыі  мочаўтварэння; 
азнаямленне з мерапрыем-
ствамі  па  прафілактыцы 
за хворванняў органаў мо-
чавыдзяляльнай сістэмы; 

Выкананне тэставых за-
данняў; праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка; 
удзел у гутарцы

§ 42
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Працяг
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развіццё ўменняў абгрун - 
тоўваць і выконваць праві- 
лы гігіены ў мэтах папярэ-
джання захворванняў ор-
ганаў  мочавыдзяляльнай  
сістэмы; выхаванне бе ра-
жлівага стаўлення да свай-
го здароўя

Скура — покрыва цела (3 г)

44 Будова і фун-
кцыі скуры

Будова  і функцыі скуры. 
Роля скуры ў падтрыманні 
тэмпературы цела

Фарміраванне  ведаў  аб 
узаемасувязі будовы і фу-
нкцый  скуры,  валасоў, 
пазногцяў; вывучэнне ролі 
скуры  ў  падтрыманні  тэ-
мпературы цела; развіццё 
аналітычнага  мыслення, 
уменняў  вызначаць  пры-
чынна-выніковыя  сувязі; 
прывіццё цікавасці да ву-
чэбнага прадмета і засваен-
ня біялагічных ведаў

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
удзел  у  гутарцы  пры 
вывучэнні новага вучэ-
бнага матэрыялу; запаў-
ненне табліцы «Будова 
і функцыі скуры» з выка-
рыстаннем тэксту вучэ-
бнага дапаможніка

§ 43

45 Уплыў факта-
раў асяроддзя 
і ладу жыцця на 
здароўе скуры. 
Прафілактыка 
скурных 
захворванняў. 
Гігіена скуры

Уплыў фактараў асяроддзя 
і  ладу  жыцця  на  здароўе 
скуры. Прафілактыка ску-
рных захворванняў. Гігіена 
скуры

Фарміраванне  ведаў  аб 
уплыве фактараў асярод-
дзя  і  ладу  жыцця  на  зда-
роўе скуры; знаёмства з ме-
рапрыемствамі  па  прафі-
лактыцы  захворванняў 
і пра віламі гігіены скуры; 
развіццё  пазнавальных 

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых заданняў; праца 
ў групах з тэкстам вучэ-
бнага  дапаможніка  па 
складанні памяткі «Гігі-
ена скуры»

§ 44
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Працяг
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і інтэлектуальных здольна- 
сцей навучэнцаў; выхаван-
не беражлівага стаўлення 
да свайго здароўя

46 Першая 
дапамога пры 
пашкоджаннях 
скуры, цепла-
вым і сонечным 
ударах. Дэма-
нстрацыйны 
вопыт № 8 
«Першая 
дапамога пры 
апёках і адма-
рожваннях, 
цеплавым
і сонечным 
ударах»

Траўмы скуры. Першая да-
памога пры апёках, адма-
рожваннях, цеплавым і со-
нечным ударах

Фарміраванне  ведаў  пра 
спосабы аказання першай 
дапамогі пры апёках, адма-
рожваннях, цеплавым і со-
нечным  ударах;  развіццё 
ўменняў аналізаваць, аба-
гульняць і абгрунтоўваць 
атрыманую  інфармацыю; 
выхаванне  беражлівага 
стаўлення  да  свайго  зда-
роўя

Выкананне тэставых за-
данняў, удзел у вусным 
апытанні;  праца  з  тэк-
стам,  табліцамі  і  ма-
люнкамі  вучэбнага  да-
паможніка;  удзел  у  гу-
тар цы;  адпрацоўка  на 
ма некене  практычных 
навыкаў  аказання  пер-
шай дапамогі пры апё ках 
і адмарожваннях, цепла-
вым і сонечным ударах

§ 45

Рэпрадуктыўная сістэма. Індывідуальнае развіццё чалавека і яго здароўе (2 г)

47 Органы 
размнажэння. 
Палавыя клеткі

Будова і функцыі мужчы-
нскай і жаночай палавых 
сістэм

Фарміраванне ведаў аб бу-
дове  і  функцыях  мужчы-
нскай  і жаночай палавых 
сістэм; фарміраванне ўяў-
ленняў аб цэласнасці арга-
нізма і ўзаемасувязі сістэм 
органаў; развіццё навыкаў 
працы з тэкстам, табліцамі 
і малюнкамі вучэбнага да-

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным  матэрыяле 
раней вывучанай главы; 
праца з тэкстам, табліца-
мі, малюнкамі вучэбнага 
дапаможніка  з  насту-
пным запаўненнем таб -
ліцы «Будова і функцыі

§ 46
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паможніка; развіццё ўвагі 
і маўлення; выхаванне ўну-
транай матывацыі да наву-
чання

мужчынскай  і  жаночай 
палавых сістэм»

48 Апладненне. 
Цяжарнасць. 
Уплыў алкаго-
лю, нікаціну 
і таксічных 
рэчываў на 
развіццё плода. 
Роды

Апладненне. Цяжарнасць. 
роды

Фарміраванне ведаў аб бі-
ялагічным сэнсе апладнен-
ня, уяўленняў аб прыметах 
цяжарнасці, уплыве алка-
голю, нікаціну, таксічных 
рэчываў на развіццё заро-
дка плода; развіццё ўмен-
няў аналізаваць, абагуль-
няць і абгрунтоўваць атры-
маную  інфармацыю; пад - 
ахвочванне  да  захавання 
рэпрадуктыўнага здароўя

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; выкананне тэ-
ставых заданняў; праца 
з тэкстам, табліцамі, ма-
люнкамі вучэбнага дапа-
можніка

§ 47

Вышэйшая нервовая дзейнасць (2 г)

49 Вышэйшая 
нервовая 
дзейнасць 
(ВНД)

Уяўленне  аб  ВНД.  Безу-
моўныя і ўмоўныя рэфле-
ксы.  Умовы  і  механізм 
утварэння  і  тармажэння 
ўмоўных рэфлексаў

Фарміраванне  ўяўленняў 
аб ВНД, ведаў аб безумоў-
ных і ўмоўных рэфлексах, 
умовах і механізме ўтварэн-
ня і тармажэння ўмоўных 
рэфлексаў; развіццё ўмен-
няў параўноўваць, аналіза-
ваць, выяўляць прычынна- 
выніковыя сувязі; фарміра-

Выкананне праверачнай 
самастойнай работы па 
вучэбным матэрыяле ра-
ней  вывучанай  главы; 
удзел у гутарцы пры вы-
вучэнні новага вучэбнага 
матэрыялу

§ 48
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

ванне  разумення  не аб-
ходнасці захавання здаро-
вага ладу жыцця як умовы 
нармальнага  функцыя- 
навання галаўнога мозга

50 Сон і сны Значэнне, віды, гігіена сну Фарміраванне ведаў аб фі-
зіялагічнай прыродзе сну 
і  сноў;  развіццё  ўменняў 
аналізаваць, параўноўваць, 
вызначаць прычынна-вы-
ніковыя сувязі; азнаямлен-
не з правіламі гігіены сну

Абмеркаванне пытанняў- 
заданняў раней вывуча-
най тэмы; праца ў парах 
і  ўдзел  у  гутарцы  пры 
вывучэнні новага вучэ-
бнага матэрыялу

§ 49, 
падры-
хтавац-
ца да 
кантро-
льнай 
работы

51
(з рэ-
зерво-

вага 
часу)

Кантрольная 
работа № 2 
(праводзіцца 
ў зручны час)

Тэмы:  «Эндакрынная  сі-
стэма», «Апорна-рухальны 
апарат», «Унутранае ася-
роддзе арганізма», «Сардэ-
чна-сасудзістая  сістэма», 
«Дыхальная  сістэма», 
«Стрававальная сістэма», 
«Выдзяляльная сістэма», 
«Скура — покрыва цела», 
«Рэпрадуктыўная сістэма. 
Індывідуальнае  развіццё 
чалавека  і  яго  здароўе», 
«Вышэйшая  нервовая 
дзейнасць»

Праверка ўзроўню засваен-
ня ведаў і развіцця ўмен-
няў і навыкаў

Выкананне кантрольнай 
работы № 2

52, 53 Рэзервовы час
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