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

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне не з’яўляецца нарматыўным 
дакументам. Яно мае на мэце аказаць метадычную дапамогу настаўніку 
ў арганізацыі работы па выкладанні вучэбнага прадмета «Біялогія» ў 10 класе 
(базавы і павышаны ўзроўні). У працэсе работы настаўнік можа ўносіць карэк-
тывы ў планаванне ў залежнасці ад асаблівасцей пэўнага класа.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць вывучаны 
на ўроку.
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1 Уводзіны Разнастайнасць жыц-
ця на Зямлі. Узроўні 
арганізацыі жыцця: 
малекулярны, кле-
тачны, арганізменны, 
папуляцыйна-ві да-
вы, бія цэна тычны, 
бія геа цэна тычны, 
бія сферны. Экалогія 
як навука

Пашырэнне ўяўленняў пра раз-
настайнасць жыцця на Зямлі; 
фарміраванне паняццяў пра бія-
сістэмы, узроўні арганізацыі жыц-
ця і экалогію як навуку; развіццё 
ўмення вызначаць узровень ар га-
нізацыі жыцця па яго істотных ха-
рактарыстыках; прывіццё цікавасці 
да вучэбнага прадмета і асваення 
біялагічных ведаў

Азнаямленне са струк-
турай вучэбнага да па-
можніка, яго мета дыч-
ным апаратам і пра ві ла-
мі працы з ім; паў та рэн не 
правілаў тэх нікі бяспекі 
пры вы кананні лабара-
торных і практычных ра-
бот; cкладанне табліцы 
«Узроўні структурнай 
арганізацыі жыцця»

Уводзіны

Арганізм і асяроддзе (13 г)

2 Агульныя 
ўласцівасці жы-
вых арганізмаў

Агульныя ўла сці-
ва сці жывых арга-
ніз маў: адзінства хі-
міч нага саставу, кле-
тачная пабудова, аб-
мен рэчываў і энергіі,

Пашырэнне прадстаўлення пра 
агульныя ўласцівасці жывых 
арга нізмаў; развіццё ўменняў па-
раў ноўваць і ўстанаўліваць пры-
чын на-выніковыя сувязі паміж 
жывымі арганізмамі і целамі не-

Выкананне інды ві ду-
альных заданняў; гутар-
ка пра ўласцівасці жывых 
арганізмаў; складанне 
схемы «Уласцівасці жы-
вых арганізмаў»

§ 1
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самарэгуляцыя, раз-
мнажэнне, рост і раз-
віццё

жывой прыроды, устанаўліваць 
іх спецыфічныя прыметы і ўла-
сцівасці; выхаванне бе раж лівых 
адносін да жывой прыроды

3 Паняцце пра 
асяроддзе пра-
жывання і нава-
кольнае асярод-
дзе. Фактары 
асяроддзя і іх 
класіфікацыя

Паняцце пра асярод-
дзе пражывання і на-
вакольнае асяроддзе. 
Фактары асяроддзя 
і іх класіфікацыя

Фарміраванне паняццяў пра ася-
роддзе пражывання, навакольнае 
асяроддзе, адаптацыі, умовы існа-
вання; вывучэнне экалагічных фа-
кта раў; развіццё ўменняў ана лі-
за ваць, рабіць вывады, выказваць 
улас нае меркаванне пры адказах 
на праблемныя пытанні; вы хаванне 
ці кавасці да пазнання жывой пры-
роды

Выкананне інды ві ду-
аль ных заданняў; удзел  
у гутарцы па тэме ўро ка; 
праца з тэкстам вучэбна-
га дапаможні ка; складан-
не табліцы «Эка лагічныя 
фактары» 

§ 2

4 Заканамернасці 
ўздзеяння фа-
ктараў ася род-
дзя на арга-
нізм. Межы 
трываласці

Межы трываласці 
і зо ны ўздзеяння эка-
ла гіч нага фа кта ру. 
Па няцце пра стэ на-
біёнты і эўры бі ёнты

Фарміраванне ўяўлення пра ме-
жы трываласці і зоны ўздзе яння 
эка ла гічнага фактару на арганізм; 
фарміраванне паняццяў «стэна-
біёнты» і «эўрыбіёнты»; развіццё 
ўмення ўстанаўліваць прычынна-
выніковыя сувязі; прывіццё ціка-
васці да вывучэння біялогіі і асваен-
ня біялагічных ведаў

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папя рэд няй 
тэ ме; выка нан не пісь-
мо вых інды ві ду аль ных 
заданняў; параў наль ная 
характары сты ка стэ на-
біёнтаў і эўры бі ёнтаў

§ 3

5 Лімітуючыя 
фактары ася-
роддзя

Узаемадзеянне фа-
кта раў асяроддзя. 
Кампенсацыя, пад су-
моўванне і ўзаемнае 
ўзмацненне факта-

Раскрыццё асаблівасцей уза ема-
дзеяння фактараў асяроддзя, іх 
кам пенсацыі, падсумоўвання і ўза-
емнага ўзмацнення; фарміраванне 
паняцця пра лімітуючыя фактары;

Выкананне тэставых за-
данняў; праца з тэкстам 
вучэбнага да па можніка; 
удзел у гутарцы па тэме 
ўрока

§ 4
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раў. Паняцце пра лі-
мі туючыя фактары

выхаванне ўнутранай матывацыі 
да навучання

6 Святло ў жыцці 
арганізмаў. Фо-
таперыяд і фо-
таперыядызм

Святло як абіятычны 
фактар асяроддзя. 
Фотаперыяд і фота-
пе рыядызм. Эка ла-
гіч ныя групы раслін 
у адносінах да свет-
ла вога рэжыму ў ася-
род дзі пражывання

Фарміраванне ўяўлення пра склад 
святла і ўплыў розных участкаў 
спектру святла на арганізмы; фар-
міраванне паняццяў «фотаперы-
яд» і «фотаперыядызм»; вывучэнне 
асаблівасцей марфалагічнай і ана-
тамічнай будовы раслін розных 
эка лагічных груп адносна святла; 
развіццё ўменняў і навыкаў сама-
стойнай працы з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка, здабывання з яго не-
абходнай інфармацыі

Выкананне інды ві ду-
аль ных заданняў; удзел 
у гу тарцы пры вы ву чэн-
ні новага вучэбнага ма-
тэ рыялу; самастойная 
пра ца з тэкстам вучэб-
на га дапаможніка; за паў-
ненне табліцы «Харак-
тарыстыка экалагічных 
груп раслін»

§ 5

7 Тэмпература 
як экалагічны 
фактар. 
Прыстасаванні 
раслін і жы-
вёл да розных 
тэмпературных 
умоў асяроддзя

Тэмпература як абія-
тычны фактар ася-
роддзя. Пры ста са-
ван ні раслін да роз-
ных тэмпературных 
умоў. Прыстасаванні 
жы вёл да розных 
тэм пературных умоў

Фарміраванне ўяўлення пра ролю 
тэмпературы ў жыцці арганізмаў; 
фарміраванне паняццяў пра пай-
кіла тэрмныя і гамаятэрмныя арга-
ніз мы; вывучэнне пры ста са ванняў 
ра слін і жывёл да розных тэм пе-
ра турных умоў; развіццё ўмен няў 
і навыкаў самастойнай працы з тэк-
стам і малюнкамі вучэбнага да па-
можніка, здабывання з іх не аб ход най 
інфармацыі; выхаванне беражлі вых 
адносін да раслін і жывёл

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй тэ-
ме; вывучэнне графіка 
«За лежнасць тэм пе ра-
ту ры цела жабы ад тэм-
пе ратуры паветра»; пра-
ца з тэкстам ву чэб нага 
дапаможніка; за паў нен-
не табліцы «Віды адап-
та цый раслін да розных 
тэмператур»

§ 6

8 Вільготнасць як 
экалагічны фа-

Вільготнасць як эка-
лагічны фактар ася -

Фарміраванне ўяўлення пра ролю 
вады ў жыцці арганізмаў; фар мі -

Выкананне інды ві ду-
аль ных заданняў; удзел
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ктар. Пры ста са-
ванні раслін да 
рознага воднага 
рэжыму.
Практычная 
работа № 1 
«Вывучэнне 
прыстасаванасці 
арганізмаў да 
асяроддзя пра-
жывання»

род дзя. Пры ста са-
ван ні раслін да роз-
нага воднага рэжыму 

раванне паняццяў пра гіграфіты, 
ксерафіты (склерафіты і сукулен-
ты) і мезафіты; замацаванне і па шы-
рэнне ведаў пра прыстасаванасць 
арганізмаў да розных экалагічных 
фа кта раў; развіццё практычных 
умен няў і навыкаў выяўлення пры-
стасаванняў арганізмаў да ася род-
дзя пражывання; выхаванне ўнут-
ранай матывацыі да навучання

у гу тарцы пры вы ву-
чэн ні новага вучэбнага 
ма тэрыялу; выканан-
не практычнай рабо-
ты № 1; аналіз атрыма-
ных вынікаў; афармлен-
не вынікаў практычнай 
працы ў рабочых сшыт-
ках

§ 7

9 Прыстасаванні 
жывых 
арганізмаў 
да сезонных 
рытмаў умоў 
асяроддзя пра-
жывання

Прыстасаванні ра-
слін да сезонных 
рыт маў умоў ася-
род дзя пра жы ван ня. 
Пры ста са ван ні жы-
вёл да сезонных рыт-
маў умоў асяроддзя 
пражывання

Вывучэнне асаблівасцей прыстаса-
вання раслін і жывёл да сезонных 
рытмаў умоў асяроддзя пражыван-
ня; развіццё пазнавальнай цікавасці 
і назіральнасці, умення выдзяляць 
галоўнае ў вывучаемым вучэбным 
матэрыяле; выхаванне пачуцця ад-
казнасці і беражлівых адносін да 
жы вых арганізмаў

Выкананне біялагічнага 
дыктанта; удзел у гутар-
цы; самастойная пра-
ца з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка; складанне 
схемы «Шляхі прыста-
савання жывёл да сезон-
ных умоў асяроддзя»

§ 8

10 Паняцце пра 
асяроддзе жыц-
ця. Воднае ася-
роддзе жыцця

Асяроддзе жыцця. 
Воднае асяроддзе. 
Шчыльнасць вады. 
Тэмпературны, свет-
лавы, газавы, салявы 
рэжымы воднага ася-
роддзя 

Фарміраванне паняцця пра ася-
роддзе пражывання, фактары, якія 
рэгулююць размеркаванне ра слін 
і жывёл у водным асяроддзі; раз-
віццё лагічнага мыслення, умен-
ня ўстанаўліваць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі; садзейнічанне эка ла-
гічнаму выхаванню

Выкананне тэставых за-
данняў; праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка; 
складанне схемы «Фа кта-
ры, якія рэгулююць раз-
меркаванне ра слін і жы-
вёл у водным ася роддзі»

§ 9
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11 Адаптацыі 
арганізмаў да 
жыцця ў вадзе

Адаптацыі раслін да 
жыцця ў вадзе. Адап-
тацыі жывёл да жыц-
ця ў вадзе

Вывучэнне асаблівасцей адап та-
цыі раслін да жыцця ў вадзе; фар-
міраванне паняццяў пра планктон, 
нектон, бентас; развіццё пазнаваль-
най і творчай актыўнасці; выхаванне 
дапытлівасці, беражлівых адносін да 
прыроды

Выкананне індыві ду аль-
ных заданняў; самастой-
ная праца з тэкстам ву-
чэбнага дапаможніка; за-
паўненне табліцы «Пры-
стасаванні арганізмаў да 
воднага ладу жыцця»

§ 10

12 Наземна-паве-
транае ася-
роддзе жыц-
ця. Адаптацыі 
арганізмаў да 
жыцця ў назем-
на-паветраным 
асяроддзі

Газавы, водны, тэм-
пературны рэжымы 
наземна-паветра нага 
асяроддзя. Адап та-
цыі раслін да жыц-
ця ў наземна-паве-
траным асяроддзі. 
Адап тацыі жывёл да 
жыц ця ў наземна-па-
ветраным асяроддзі

Фарміраванне ўяўлення пра газа-
вы, водны, тэмпературны рэжымы 
наземна-паветранага асяроддзя; 
вывучэнне асноўных адаптацый 
раслін і жывёл да жыцця ў назем-
на-паветраным асяроддзі; развіццё 
ўменняў устанаўліваць прычынна-
выніковыя сувязі; выхаванне бе-
раж лівых адносін да прыроды

Вусныя адказы на пы-
тан ні; самастойная пра-
ца з тэкстам вучэбна-
га дапаможніка; за паў-
ненне табліцы «Пры-
ста саванні арганізмаў 
да наземна-паветранага 
асяроддзя жыцця»

§ 11

13 Глебавае ася-
роддзе жыц-
ця. Адаптацыі 
арганізмаў да 
жыцця ў глебе

Агульная характа-
ры стыка глебы як 
ася роддзя жыцця. 
Адаптацыі арга ніз-
маў да жыцця ў гле-
бавым асяроддзі

Разгляд агульнай характарыстыкі 
глебы як асяроддзя жыцця; фар-
міраванне паняццяў, якія харак-
тарызуюць уласцівасці глебы: 
шчыльнасць, водны і тэмператур-
ны рэжымы, кіслотнасць, засо-
ленасць; вывучэнне асаблівасцей 
адаптацыі арганізмаў да жыцця 
ў глебавым асяроддзі; садзейнічанне 
экалагічнаму выхаванню

Выкананне біялагічнага 
дыктанта; вусныя адка-
зы на пытанні па папя-
рэдняй тэме; удзел у гу-
тарцы; праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможні-
ка; запаўненне табліцы 
«Адап тацыі арганізмаў 
да жыцця ў глебе» 

§ 12; 
падрых-
таваць 
паведам-
ленне 
па тэме 
«Пара-
зітызм»

9

Працяг

3 4 5 6

14 Жывы арганізм 
як асяроддзе 
жыцця. Адап-
тацыі да жыц-
ця ў іншым 
арганізме

Х а р а к т а р ы с т ы к а 
асаб лівасці арганізма 
як асяроддзя жыцця. 
Адаптацыі да жыцця 
ў іншым арганізме

Вывучэнне характэрных асаб лі-
васцей арганізма як асяроддзя жыц-
ця; фарміраванне паняццяў «гаспа-
дар», «сужыцель», «паразітызм», 
«паразіты»; фарміраванне ўяўлення 
пра адаптацыю да жыцця ў іншым 
арганізме; развіццё ўмення вы ка-
рыстоўваць матэрыял вучэбнага да-
паможніка пры адказе на пытанні

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй тэ-
ме; заслухоўванне па ве-
дам ленняў па тэме ўро ка; 
пра ца з тэкстам вучэбна-
га дапаможніка; за паў-
нен не табліцы «Асноў-
ныя пры ста са ванні да 
па ра зі тыз му ў раслін 
і жывёл»

§ 13; 
паўта-
рыць 
§ 1—12 

Чалавек у навакольным асяроддзі (15 г)

15 Адаптацыя ча-
лавека да змя-
нення тэмпера-
турных умоў

Уплыў на арганізм 
чалавека тэмпера-
турных ваганняў. 
Адап тацыя чалавека 
да змянення тэмпе-
ратурных умоў

Вывучэнне асаблівасцей уплыву на 
арганізм чалавека тэмпературных 
ваганняў; фарміраванне ўяўлення 
пра адаптацыю чалавека да змянен-
ня тэмпературных умоў; развіццё 
ўмення працаваць з інфармацыяй, 
якая змяшчаецца ў схеме і табліцы 
вучэбнага дапаможніка; выхаванне 
ўнутранай матывацыі да навучання

Выкананне самастой най 
работы; аналіз ін фар ма-
цыі, якая змяшчаецца 
ў схеме «Работа цэнт раў 
тэр ма рэгуляцыі» і таб лі-
цы «Прыстасаваль ныя 
рэ акцыі да тэмператур-
ных змяненняў»  

§ 14

16 Інфекцыйныя 
захворванні ча-
лавека

Паняцце пра інфек-
цыйныя захворванні 
і іх класіфікацыя. 
Кішачныя інфекцыі. 
Інфекцыі дыхаль ных 
шляхоў. Пра фі лак-
тыка ін фек цыйных 
за хвор ван няў

Фарміраванне паняццяў «ін-
фек цыйныя захворванні», «ін-
ку ба цыйны перыяд», «эпідэмія» 
і «пан дэмія»; азнаямленне з кла-
сі фі кацыяй інфекцыйных за хвор-
ван няў; вывучэнне прычын узнік-
нен ня, асноўных сімптомаў, першай 
дапамогі і прафілактычных мера-

Аналіз вынікаў сама-
стойнай работы; пра-
ца з табліцай вучэбна-
га дапаможніка «Кла-
сіфікацыя інфек цыйных 
захворванняў»

§ 15
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прыемстваў пры кішачных інфек-
цыях і інфекцыях дыхальных шля-
хоў; развіццё ўменняў ана лі за ваць, 
устанаўліваць прычынна-вы ні ко-
выя сувязі

17 Ядавітыя гры-
бы. Ядавітыя 
расліны

Я д а в і т ы я  г р ы б ы 
Беларусі. Першая 
да па мога пры атру-
чэн ні грыбамі. Яда-
ві тыя расліны, якія 
ча ста сустракаюц-
ца ў Беларусі. Пер-
шая дапамога пры 
атру чэнні ядавітымі 
раслінамі

Вывучэнне разнастайнасці яда ві-
тых грыбоў і раслін Беларусі; фар-
мі раванне ўмення распазнаваць 
яда вітыя грыбы; развіццё практыч-
ных навыкаў аказання першай да-
па могі пры атручэнні ядавітымі 
гры бамі і раслінамі; выхаванне бе-
раж лівых адносін да раслін

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй тэ-
ме; дэманстрацыя пла-
ка таў раслін, гербарыя, 
муляжоў грыбоў; аналіз 
экстрэмальных сітуацый

§ 16—17

18 Ядавітыя жы-
вёлы

Паняцце пра яда ві-
тыя жывёлы. Яда ві-
тыя жывёлы Бе ла-
русі. Пра фі лак тыка 
ўкусаў яда ві тых жы-
вёл

Фарміраванне паняццяў «ядавітыя 
жывёлы», «зоатаксіны»; вывучэн-
не разнастайнасці ядавітых жывёл 
Беларусі; азнаямленне з прыметамі, 
якія ўзнікаюць у чалавека пры 
ўкусах ядавітых жывёл; разгляд 
прафілактычных мерапрыемстваў 
па папярэджанні ўкусаў ядавітых 
жывёл; азнаямленне з асаблівасцямі 
аказання першай дапамогі пры 
ўкусе ядавітай змяі; выхаванне бе-
раж лівых адносін да жывёл

Выкананне тэставых за-
данняў; праца з таб ліцай 
вучэбнага да па мож ніка 
«Ядавітыя жы вёлы Бе-
ла русі»; дэманстрацыя 
плакатаў; ра шэн не сі туа-
цыйных задач

§ 18
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19 Лекавыя 
расліны і іх вы-
карыстанне ча-
лавекам

Распаўсюджаныя 
ў Бе ларусі лекавыя 
ра сліны. Фітанцыды. 
Пра вілы прыёму ра-
слін ных лекавых прэ-
па ратаў

Фарміраванне паняцця «лекавыя 
расліны»; вывучэнне раз на стай-
насці лекавых раслін Беларусі; 
фарміраванне ўяўлення пра лека-
выя ўласцівасці раслін, фітанцыды; 
фарміраванне навыкаў бяспечнага 
абыходжання з лекавымі раслінамі; 
выхаванне беражлівых адносін да 
лекавых раслін

Выкананне індыві ду аль-
ных за дан няў; дэманстра-
цыя плакатаў лекавых ра-
слін і гербарыя з імі; пра-
ца з табліцай вучэбнага 
да паможніка «Лекавыя 
ра сліны і іх прымяненне»

§ 19

20 Асноўныя 
хімічныя 
забруджваль-
нікі наваколь-
нага асяроддзя

Узважаныя часціцы. 
Аксід азоту. Цяжкія 
металы. Прамысло-
выя сцёкі. Радые ну-
клі ды. Бытавыя ад-
ходы

Фарміраванне ўяўлення пра асноў-
ныя віды хімічных за брудж валь-
нікаў навакольнага асяроддзя; раз-
віццё ўмення ператвараць тэкст 
у іншыя формы прадстаўлення ін-
фармацыі; выхаванне беражлівых 
адносін да прыроды

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй 
тэ ме; самастойная пра-
ца з тэкстам вучэбнага 
да па мож ніка; складан-
не схемы «Хімічныя 
за брудж вальнікі на ва-
коль нага асяроддзя»

§ 20

21 Уплыў электра-
магнітнага за-
бруджвання на 
арганізм чала-
века

Паняцце пра элек-
тра маг ніт нае вы пра-
мень ванне

Фарміраванне паняцця электра маг-
нітнага выпраменьвання і яго кры-
ніц; вывучэнне адмоўнага ўплы ву 
на арганізм чалавека электра маг-
нітнага выпраменьвання; развіццё 
ўменняў аналізаваць, абагульняць, 
устанаўліваць прычынна-вы ні ко-
выя сувязі, рабіць вывады; выха-
ванне беражлівых адносін да свайго 
здароўя і здароўя навакольных

Выкананне інды віду-
аль ных заданняў; удзел 
у гу тар цы па тэме ўрока; 
аналіз інфармацыі, якая 
змя шчаецца ў табліцах 
ву чэб нага дапаможніка

§ 21
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22 Тэхнагенныя 
шум і ві бра-
цыя — сучас-
ныя крыніцы 
небяспекі для 
здароўя чала-
века

Шум. Вібрацыя Фарміраванне паняцця «гук», 
«узро вень інтэнсіўнасці гукаў», «ві-
брацыя», «вібрацыйная хвароба»; 
вывучэнне адмоўнага ўплыву на 
ар ганізм чалавека шуму і вібрацыі; 
раз віццё ўменняў бачыць прабле-
му, выказваць уласную пазіцыю 
па існуючай праблеме; выхаванне 
беражлівых адносін да свайго зда-
роўя і здароўя навакольных

Выкананне тэставых за-
данняў; удзел у гутарцы 
па тэме ўрока; складан-
не пераліку прапаноў па 
скарачэнні негатыўнага 
ўплыву шуму і вібрацыі 
на арганізм чалавека

§ 22

23 Кампаненты
ежы і іх 
функцыі

Асноўныя фун кцыі 
і крыніцы кам па-
нен таў ежы. Энерге-
тычная каштоўнасць 
(каларыйнасць) ежы. 
Рацыянальнае харча-
ванне

Фарміраванне паняццяў пра па-
жыў ныя рэчывы і рацыянальнае 
хар чаванне; вывучэнне функцый 
па жыўных рэчываў; фарміраванне 
ве даў пра энергію харчовых рэ чы-
ваў, сутачныя затраты энергіі, рэ-
жым і нормы харчавання; раз віц цё 
ўмення ажыццяўляць по шук і ад-
бор неабходнай ін фар мацыі ў тэк-
сце для рашэння вучэбна-пазна-
вальных задач; выхаванне культу-
ры харчавання

Вусныя адказы на пы-
танні па папярэдняй тэ-
ме; складанне сутачнага 
рацыёну з выкарыстан-
нем інфармацыі, якая 
змя шчаецца ў вучэбным 
дапаможніку

§ 23

24 Роля харчовых 
дабавак у хар-
човай індустрыі

Паняцце пра харчо-
выя дабаўкі. Асноў-
ныя прычыны шы-
ро кага выкарыстан-
ня харчовых дабавак. 
Класіфікацыя хар чо -

Фарміраванне паняцця пра хар чо-
выя дабаўкі; вывучэнне прын цы-
паў шырокага выкарыстання хар-
чо вых дабавак; азнаямленне з кла-
сі фікацыяй і маркіроўкай харчовых 
да ба вак; развіццё ўмення правільна, 

Выкананне тэставых за-
дан няў; удзел у гутарцы 
па тэме ўрока; аналіз ін-
фар мацыі, якая змяшча-
ецца ў табліцы вучэбнага 
дапаможніка «Характа-

§ 24
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вых дабавак. Мар кі-
роўка харчовых да-
бавак

ла ка нічна і лагічна выкладаць мер-
ка ванні, вывады і адстойваць свой 
пункт гледжання; усведамленне ка-
штоў насці прадуктаў харчавання, 
якія не ўтрымліваюць шкодныя хар-
човыя дабаўкі

рыстыка харчовых даба-
вак» 

25 Шляхі забрудж-
вання харчовых 
прадуктаў і кан-
троль іх бя спекі. 
Дэманстра-
цыйны дослед 
«Вы зна чэнне 
ўтрымання 
нітратаў у пра-
дуктах харча-
вання»

Шляхі забрудж ван-
ня харчовых пра-
дук таў. За хвор ван ні, 
звязаныя з хі міч ным 
забруджваннем пра-
дуктаў хар ча ван ня. 
Кан троль бя спекі 
хар човых пра дуктаў

Фарміраванне ўяўлення пра шляхі 
забруджвання харчовых прадуктаў; 
разгляд захворванняў, выкліканых 
ужываннем чалавекам забруджаных 
прадуктаў харчавання; вывучэнне 
асаблівасцей кантролю бяспекі хар-
човых прадуктаў; развіццё ўмення 
аналізаваць інфармацыю, якая 
змяшчаецца ў схемах; выхаван-
не беражлівых адносін да свайго 
здароўя

Выкананне біялагіч нага 
дыктанта; аналіз схе-
мы «Шляхі паступлен-
ня шкодных рэчываў 
у арганізм чалавека»; 
на зі ранне за дэманстра-
цый ным доследам

§ 25

26 Спецыфікацыя 
харчовых 
пра дук таў 
у Беларусі

Тэхнічныя рэгламен-
ты, тэхнічныя ўмо-
вы, нацыянальныя 
стандарты і ДАСТы.  
Сер ты фікацыя хар-
човай прадукцыі. Дэ-
кла раванне ад па вед-
на сці

Фарміраванне паняццяў «тэх ніч ныя 
рэгламенты», «тэх ніч ныя ўмовы 
(стан дарты)», «ДАСТы», «абавязко-
вая і добраахвотная сертыфікацыя»; 
фарміраванне ўяўлення пра дэ-
кларацыю адпаведнасці; развіццё 
ўмення аналізаваць інфармацыю, 
якая змяшчаецца ў тэксце вучэб-
нага дапаможніка, садзейнічанне 
экалагічнаму выхаванню

Выкананне індывіду аль-
ных заданняў; удзел у гу-
тарцы па тэме ўрока; пра-
ца з тэкстам і малюнкамі 
вучэбнага дапаможніка
 

§ 26
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27 Сучасныя 
ўпаковачныя 
матэрыялы

Патрабаванні да ўпа-
коўкі. Асаб лі васці 
сін тэтычнай упа коў-
кі. Экалагічная ўпа-
коўка

Фарміраванне ўяўлення пра па-
тра баванні, што прад’яўляюцца да 
ўпакоўкі тавараў; вывучэнне ад-
метных асаблівасцей сінтэтычнай 
і экалагічнай упаковак; развіццё 
ўмення правільна і паслядоўна вы-
кладаць свае думкі і меркаванні; вы-
хаванне беражлівых адносін да на-
вакольнага асяроддзя

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй тэ-
ме; складанне табліцы 
«Па раў нальная характа-
рыстыка сінтэтычнай 
і эка лагічнай упаковак»

§ 27

28 Транспар-
ціроўка і за-
хоў ванне 
прадуктаў хар-
чавання

Патрабаванні, што 
прад’яўляюцца да 
транспарціроўкі і за-
хоўвання пра дук таў 
харчавання

Вывучэнне патрабаванняў, што 
прад’яўляюцца да транспарціроўкі 
і захоўвання прадуктаў харчавання; 
развіццё памяці і лагічнага мыслен-
ня; садзейнічанне экалагічнаму вы-
хаванню

Выкананне тэставых за-
данняў; удзел у гутарцы 
па тэме ўрока

§ 28; паў-
тарыць 
тэ му 
«Уво-
дзіны»; 
§ 1—27; 
падрых-
тавацца 
да кан-
трольнай 
работы

29 Кантрольная 
работа № 1 
(праводзіцца 
ў зручны час)

Тэмы «Уводзіны», 
«Ар ганізм і асярод-
дзе», «Чалавек у на-
вакольным ася род-
дзі»

Праверка ўзроўню засваення ведаў 
і развіцця ўменняў і навыкаў

Выкананне кантрольнай 
работы № 1
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Размнажэнне і індывідуальнае развіццё арганізмаў (8 г)

30 Тыпы размна-
жэння. Спосабы 
бясполага раз-
мнажэння 

Паняцце размна жэн-
ня. Тыпы раз мна жэн-
ня арга ніз маў. Фор-
мы бясполага раз-
мна жэння: дзя лен не 
аднаклетач ных арга-
нізмаў, спора ўтва-
рэн не, па чка ван не, 
фраг мен та цыя, ве-
ге татыўнае раз мна-
жэн не

Фарміраванне ўяўлення пра тыпы 
размнажэння арганізмаў; выву-
чэнне форм бясполага размнажэн-
ня: дзяленне аднаклетачных ар га-
нізмаў, спораўтварэнне, пачкаванне, 
фрагментацыя, вегетатыўнае раз-
мнажэнне; развіццё ўмення па раў-
ноўваць тыпы размнажэння жывых 
арганізмаў; выхаванне інтэ ле кту-
альна развітой асобы, якая імкнецца 
да пазнання навакольнага свету

Праца з тэкстам і ма-
люн камі вучэбнага да па-
можніка; аналіз табліцы 
«Параўнальная харак-
тарыстыка бясполага 
і палавога тыпаў раз-
мнажэння»; удзел у гу-
тарцы па тэме ўрока; за-
паў ненне табліцы «Ве-
гетатыўнае размна жэнне 
раслін» 

§ 29

31 Паняцце пала-
вога размна-
жэння і палаво-
га працэсу

Паняцце палавога 
раз мнажэння і пала-
вога працэсу. Будо-
ва палавых клетак. 
Асаблівасці ўтва-
рэння палавых кле-
так у жывёл

Фарміраванне паняццяў «пала-
вое размнажэнне» і «палавы пра-
цэс», «кан’югацыя», «капуляцыя», 
«семяннікі» і «яечнікі»; вывучэнне 
будовы палавых клетак і іх утва-
рэнне; развіццё ўвагі і маўлення; 
выхаванне ўнутранай матывацыі 
да навучання

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй тэ-
ме; замалёўванне ў ра-
бо чых сшытках будовы 
спер ма тазоіда і яйка-
клет кі; устанаўленне ад-
па веднасці паміж будо-
вай палавых клетак і іх 
функцыямі

§ 30

32 Асемяненне 
і апладненне 
ў жывёл.
Спосабы пала-
вога размна-
жэння ў жывёл

Асемяненне і аплад-
ненне ў жывёл. Пар-
тэнагенез — асобая 
форма палавога раз-
мнажэння

Фарміраванне паняццяў «асемя-
ненне» і «апладненне»; вывучэнне 
працэсаў асемянення і апладнен-
ня ў жывёл; фарміраванне паняц-
ця «партэнагенез»; развіццё ўмення 
праводзіць параўнанне бясполага 
і палавога размнажэння

Выкананне біялагічнага 
дыктанта; абмеркаван-
не пытанняў-заданняў 
па раней вывучанай тэ-
ме; праца з тэкстам і таб-
ліцай вучэбнага да па-
мож ніка

§ 31
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33 Чаргаван-
не спосабаў 
размнажэння 
і пакаленняў 
у жыццёвым
цыкле раслін

Утварэнне палавых 
клетак і апладненне 
ў раслін. Чаргаванне 
пакаленняў у жыц-
цёвым цыкле раслін

Вывучэнне асаблівасцей утварэн-
ня палавых клетак у раслін; пашы-
рэнне ведаў пра двайное аплад-
ненне ў пакрытанасенных раслін; 
фарміраванне паняцця «чаргаван-
не пакаленняў»; развіццё ўмення 
аналізаваць інфармацыю, якая 
змяшчаецца ў тэксце, малюнках 
і схемах вучэбнага дапаможніка

Выкананне тэставых за-
данняў; удзел у гутарцы 
па тэме ўрока; аналіз ін-
фар мацыі, якая змяш ча-
ецца ў тэксце, ма люн ках 
і схемах вучэбнага да па-
можніка; дэманстра  цыя 
схем двайнога аплад-
нення

§ 32

34 Антагенез 
жывёл. Эм-
брыяналь-
нае развіццё 
арганізмаў

Паняцце антагене-
зу. Эмбрыянальнае 
развіццё арганізмаў

Фарміраванне ўяўлення пра ан-
тагенез і эмбрыянальнае развіццё 
жывёл; фарміраванне ўменняў на-
зываць асноўныя стадыі антагене зу 
і характарызаваць будову бласту-
лы, гаструлы і нейрулы; развіццё 
ўменняў аналізаваць, абагуль-
няць і абгрунтоўваць атрыманую 
інфармацыю

Вусныя адказы на пы-
танні па папярэдняй тэ-
ме; выкананне пісь мо-
вых індыві ду аль ных за-
дан няў; ана ліз таб ліцы 
вучэбнага да па мож ні ка 
«Ды ферэнцыяцыя за-
род кавых лісткоў на 
ткан кі і органы ў хорда-
вых»; праца з раздатач-
ным матэрыялам

§ 33

35 Постэм-
брыяналь-
нае развіццё 
арганізмаў

Паняцце постэмбры-
янальнага развіцця. 
Прамое развіццё. 
Непрамое развіццё 
(з няпоўным і поў-
ным метамарфозам)

Фарміраванне ўяўленняў пра по-
стэмбрыянальнае развіццё жы-
вёл, прамое і непрамое развіццё, 
з поўным і няпоўным метамар-
фозам; развіццё ўменняў назы-
ваць перавагі і недахопы прамо-
га і непрамога развіцця; прывіццё 
цікавасці да вучэбнага прадмета 
і асваення біялагічных ведаў

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; удзел 
у гу тарцы па тэме ўрока; 
самастойная праца з ін-
фар мацыяй вучэбнага 
да па можніка; складанне 
пераліку пераваг і неда-
хопаў прамога і непрамо-
га развіцця

§ 34
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36 Антагенез
чалавека

Палавыя клеткі ча-
лавека. Эмбрыяналь-
ны (унутрычэраўны) 
э т а п  а н т а г е н е з у. 
Уплыў умоў на ва-
коль нага асяроддзя 
на ўнутрычэраўнае 
раз віццё дзіцяці. 
Пост эмбрыянальны 
этап антагенезу

Фарміраванне ўяўлення пра анта-
генез чалавека; развіццё ўменняў 
характарызаваць асноўныя этапы 
развіцця чалавека, называць кры-
тычныя перыяды і ўстанаўліваць 
прычынна-выніковыя сувязі; азна-
ямленне з уплывам умоў наваколь-
нага асяроддзя на ўнутрычэраўнае 
развіццё дзіцяці; спрыяць усведам-
ленню неабходнасці весці здаровы 
лад жыцця

Выкананне тэставых за-
данняў; удзел у гутарцы 
па тэме ўрока; рашэнне 
праблемных задач; сама-
стойная праца з тэкстам 
і малюнкамі вучэбнага 
дапаможніка

§ 35; 
паўта-
рыць 
§ 29—34 

37 Падагульнен-
не па главе 
«Размнажэнне 
і індывідуальнае 
развіццё 
арганізмаў»

Паўтарэнне і пада-
гульненне вучэбна-
га матэрыялу главы

Паўтарэнне, падагульненне і сі стэ-
матызацыя ведаў па главе «Размна-
жэнне і індывідуальнае развіццё 
арганізмаў»

Выкананне самастойнай 
работы

Від і папуляцыя (5 г)

38 Від — бія ла-
гічная сістэма. 
Крытэрыі віду.
Лабараторная 
работа № 1 
«Марфалагічны 
крытэрый віду»

Паняцце віду як фор-
мы існавання жыцця. 
Крытэрыі віду. Арэ-
ал віду. Паняцце пра 
эндэмікаў і ка сма па-
літаў

Фарміраванне паняцця «від» 
як адной з ключавых катэгорый 
сістэматыкі; вывучэнне крытэ-
рыю віду; фарміраванне паняццяў 
пра арэал віду, эндэмікаў і ка-
смапалітаў; развіццё практычных 
уменняў і навыкаў прымянення 
марфалагічнага крытэрыя віду; 
садзейнічанне экалагічнаму выха-
ванню

Удзел у гутарцы па тэме 
ўрока; праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка; 
запаўненне табліцы 
«Кры тэрыі віду»; азна-
ямленне з інструкцыяй 
па выкананні лабаратор-
най работы № 1; выка-
нанне лабараторнай ра-
боты; аналіз атрыманых

§ 36
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вынікаў і афармленне іх 
у рабочых сшытках

39 Лабараторная 
работа № 2  
«Генетычны 
крытэрый віду»

Фарміраванне практычных умен-
няў прымянення генетычнага 
кры тэ рыю віду; развіццё ўменняў 
аналізаваць, абагульняць і рабіць 
вывады

Азнаямленне з ін струк-
цыяй па выкананні ла-
бараторнай работы № 2; 
выкананне лабаратор-
най работы; аналіз атры-
маных вынікаў і афар-
мленне іх у рабочых 
сшыт ках

40 Паняцце 
папуляцыі. 
Уласцівасці 
папуляцыі

Папуляцыя — струк-
турная адзін ка існа-
вання віду. Хара кта-
рыстыка па пу ля цыі. 
Ула сці ва сці па пу ля-
цыі

Фарміраванне паняцця «папу-
ляцыя»; вывучэнне прымет і ўла-
сцівасцей папуляцыі; раз віц цё ўмен-
ня арыентавацца ў роз ных кры-
ніцах інфармацыі; са дзей нічанне 
экалагічнаму выхаванню

Выкананне тэставых за-
данняў; удзел у гутар-
цы па тэме ўрока; праца 
з тэкстам і схемай вучэб-
нага дапаможніка «Пры-
меты папуляцыі» 

§ 37

41 Структура 
папуляцыі

Структура па пу ля-
цыі: прасторавая, па-
ла вая, узроста вая, 
эта ла гічная (па во-
дзін ская)

Фарміраванне паняцця «струк-
тура папуляцыі»;  вывучэнне 
асаблівасцей прасторавай, пала-
вой, узроставай, эталагічнай (па-
водзінскай) структур папуляцыі; 
развіццё ўмення шукаць і адбіраць 
неабходную інфармацыю для ра-
шэння вучэбна-пазнавальных за-
дач; выхаванне беражлівых адносін 
да жывой прыроды

Выкананне індыві ду аль-
ных пісьмовых заданняў; 
удзел у гутарцы па тэме 
ўрока; самастойная пра-
ца з тэкстам вучэбнага 
да паможніка; запаўненне 
таб ліцы«Тыпы прастора-
вага размеркавання асо-
бін у папуляцыях»

§ 38
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42 Механізмы 
захавання  
і падтрымання 
ўласцівасцей 
і структуры па-
пуляцый

Прычыны і тыпы 
змя нення колькасці 
папуляцыі. Фактары 
рэгуляцыі колькасці 
папуляцый

Фарміраванне паняцця «ды на-
міка колькасці папуляцыі»; фар-
міраванне ўяўлення пра характар 
ваганняў колькасці папуляцый не-
каторых відаў арганізмаў і рэгуля-
цыю іх колькасці; развіццё ўмення 
арыентавацца ў розных крыніцах 
інфармацыі; садзейнічанне эка ла-
гічнаму выхаванню

Выкананне тэставых за-
данняў; удзел у гутарцы 
на аснове аналізу схемы 
«Рэгуляцыя колькасці 
папуляцыі жывёл пад 
дзеяннем фактару, за-
лежнага ад шчыль насці 
папуляцыі»

§ 39

Экасістэма — асноўная адзінка біясферы (15 г)

43 Біяцэноз 
і біятоп. Сувязі 
арганізмаў 
у біяцэнозах

Паняцце біяцэнозу 
і біятопу. Склад бія-
цэ нозу і біятопу. Су-
вязі папуляцый у бія-
цэнозах

Фарміраванне паняцця біяцэнозу 
і біятопу; вывучэнне складу бія-
цэнозу і біятопу; фарміраванне 
ўяў лення пра трафічныя, та піч-
ныя, фарычныя і фабрычныя су-
вязі папуляцый розных відаў у бія-
цэ нозах; развіццё ўмення пе ра тва-
раць адзін від інфармацыі ў другі 
(тэкст у апорны канспект); фар мі-
раванне матываў, звычак і патрэб 
у экалагічных паводзінах

Праца з тэкстам вучэбна-
га дапаможніка; складан-
не апорнага канспекта

§ 40

44 Тыпы 
біятычных 
узаемаадносін 
арганізмаў 
у біяцэнозах

Біятычныя ўзаема-
адносіны: канкурэн-
цыя, драпежніцтва, 
па разітызм, ка мен-
салізм, мутуалізм

Фарміраванне ўяўлення пра тыпы 
міжвідавых узаемаадносін (канку-
рэнцыю, драпежніцтва, паразітызм, 
каменсалізм, мутуалізм), разна-
стайнасць сувязей паміж арганіз-

Вусныя адказы на пы тан-
ні па папярэдняй тэме; 
аналіз інфармацыі, якая 
змяшчаецца ў табліцы 
вучэбнага дапаможніка

§ 41
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мамі розных відаў, што насяля-
юць супольнасць; развіццё ўмення 
арыентавацца ў розных крыніцах 
інфармацыі; выхаванне беражлівых 
адносін да навакольнай прыроды

«Кла сі фі кацыя бія тыч-
ных уза емаадно сін»; вы-
кананне пісьмовых за-
дан няў

45 Відавая струк-
тура біяцэнозу

Паняцце пра відавую 
структуру біяцэнозу. 
Відавая разнастай-
насць біяцэнозу: ві-
да вое багацце, ві да-
вая насычанасць. Су-
ад носіны відаў па іх 
колькасці

Вывучэнне відавой структу-
ры біяцэнозу; фарміраванне па-
няцця відавога багацця і відавой 
насычанасці, дамінантных відаў, 
відаў-эдыфікатараў, рэдкіх відаў; 
ацэньванне таксанамічнага скла-
ду па відавой разнастайнасці, ві-
давым багацці, колькасці да мі-
нант; развіццё ўмення правільна 
і паслядоўна выкладаць свае дум кі 
і меркаванні; выхаванне маральных 
прынцыпаў

Выкананне трэ ні ро вач-
ных за дан няў; удзел 
у гу тарцы па тэме ўрока

§ 42

46 Прастора-
вая структура 
біяцэнозу

Паняцце прастора-
вай структуры бія цэ-
нозу. Вертыкальная 
структура біяцэнозу 
(яруснасць). Гары-
зантальная структу-
ра біяцэнозу (ма за-
іч насць)

Фарміраванне паняцця пра прасто-
равую структуру біяцэнозу, ярус-
насць і мазаічнасць; вывучэнне вер-
тыкальнай і гарызантальнай струк-
туры ліставога лесу як дасканалай 
і ўстойлівай экалагічнай сістэмы; 
развіццё пазнавальнай актыўнасці 
і цікавасці; выхаванне беражлівых 
адносін да жывых арганізмаў

Выкананне інды ві ду аль-
ных пісь мовых заданняў; 
удзел у гутарцы па тэме 
ўрока; вывучэнне вер-
тыкальнай структуры 
біяцэнозу (яруснасці) 
ліставога лесу з выка-
рыстаннем малюнка 74 
у вучэбным дапаможніку

§ 43; пад-
рыхта-
ваць па- 
ве дам-
лен не 
па тэмах 
«Праду-
цэнты», 
«Кансу-
менты», 
«Рэду-
цэнты»
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47 Экасістэма. 
Біягеацэноз

Паняцце экасістэмы  
і біягеацэнозу. Струк-
турныя і функцыя-
нальныя блокі эка-
сістэмы: прадуцэнты, 
кансументы, рэдуцэ-
нты

Фарміраванне паняцця пра эка-
сістэму і  біягеацэноз,  функ-
цы я наль ныя групы арганізмаў 
у экасістэме (прадуцэнты, кан-
сументы, рэдуцэнты); раскрыццё 
ўзаемасувязі функцыянальных 
груп арганізмаў у экасістэме; рас-
крыццё ўзаемасувязі трох функ-
цыянальных блокаў экасістэмы 
(пра дуцэнтаў, кансументаў, рэ ду-
цэнтаў); развіццё ўмення правільна 
і паслядоўна выкладаць свае думкі; 
выхаванне беражлівых і па важ лі-
вых адносін да навакольнай пры-
роды

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй тэ-
ме; вывучэнне вучэбна-
га матэрыялу з выка ры-
станнем схем ву чэб нага 
дапаможніка; за слу хоў-
ванне па ве дам лен няў па 
тэме ву чэбных занят каў

§ 44

48 Ланцугі і сеткі 
харчавання. 
Трафічныя 
ўзроўні.  
Практычная 
работа № 2 
«Складанне 
ланцугоў і се-
так харчаван-
ня ў розных 
экасістэмах»

Паняцце пра лан цу-
гі харчавання. Тра-
фічныя ўзроўні. Па-
шавыя і дэтрытныя 
ланцугі. Сеткі харча-
вання

Фарміраванне паняцця пра ланцугі 
харчавання, трафічныя ўзроўні, па-
шавыя і дэтрытныя ланцугі харча-
вання, сеткі харчавання; авалодан-
не навыкамі складання пашавых 
і дэтрытных ланцугоў харчаван-
ня; развіццё практычных уменняў 
і навыкаў складання ланцугоў (се-
так) харчавання; садзейнічанне 
экалагічнаму выхаванню

Выкананне тэставых за-
данняў; вывучэнне ву-
чэбнага матэрыялу з вы-
карыстаннем малюнкаў 
і схем вучэбнага да па-
можніка; выкананне 
практычнай работы № 2 
«Складанне ланцугоў 
і сетак харчавання ў роз-
ных экасістэмах»; афар-
мленне вынікаў прак-
тычнай работы ў рабо-
чых сшытках

§ 45
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49 Практычная 
работа № 3 
«Рашэнне за-
дач па тэме 
“Ланцугі і сеткі 
харчавання”»

Замацаванне і праверка ўзроўню 
ведаў; авалоданне практычнымі 
ўменнямі і навыкамі рашэння бія-
лагічных задач па тэме «Ланцугі 
і сеткі харчавання»

Рашэнне біялагічных за-
дач

50 Экалагічныя 
піраміды. 
Правіла 
Ліндэмана

Правіла Ліндэмана. 
Экалагічныя пі ра-
міды: лікаў, бія масы, 
энергіі

Вывучэнне заканамернасцей пера-
дачы рэчыва і энергіі ў пашавых 
лан цугах харчавання; фарміраванне 
па няцця экалагічнай піраміды, ты-
паў экалагічных пірамід; развіццё 
ўменняў устанаўліваць прычынна-
выніковыя сувязі, рабіць ла гіч ныя 
вывады; садзейнічанне эка ла гіч-
наму выхаванню

Выкананне індывіду аль-
ных пісьмовых за дан-
няў; удзел у гутарцы па 
тэме ўрока; праца з тэк-
стам вучэбнага дапамож-
ніка; запаўненне табліцы 
«Эка лагічныя піраміды»

§ 46

51 Практычная 
работа № 4 
«Рашэнне за-
дач па тэме 
“Экалагічныя 
піраміды, 
правіла 10 %”»

Замацаванне і праверка ўзроўню 
ведаў; авалоданне практычнымі 
ўменнямі і навыкамі рашэння бія-
лагічных задач па тэме «Эка ла гіч-
ныя піраміды, правіла 10 %»

Рашэнне біялагічных за-
дач

52 Біямаса і пра-
дукцыйнасць 
экасістэм

Паняцце пра бія масу 
і прадукцыю эка сі-
стэ мы. Перша сная 
і другасная пра дук-
цыі

Фарміраванне паняцця пра біямасу 
і прадукцыю экасістэмы, першас-
ную і другасную прадукцыі, балан-
савую роўнасць; развіццё ўменняў 
аналізаваць інфармацыю, вылу-
чаць галоўнае; спрыяць узнікненню

Удзел у гутарцы па тэме 
ўрока; праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка; 
складанне апорнага кан-
спекта

§ 47
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цікавасці да аб’ектаў жывой пры-
роды

53 Дынаміка 
экасістэм. 
Паняцце 
экалагічнай 
сукцэсіі

Паняцце пра ды на мі-
ку экасістэм. Се зон-
ная дынаміка эка сі-
стэм. Паняцце эка ла-
гічнай сукцэсіі

Фарміраванне паняцця пра ды на-
міку экасістэм і экалагічную сук-
цэсію, першасную і другасную 
сукцэсіі; развіццё ўменняў ана лі-
заваць, рабіць вывады, выказваць 
уласнае меркаванне пры адказах 
на пастаўленыя пытанні; выхаван-
не цікавасці да пазнання жывой 
прыроды

Выкананне тэставых за-
дан няў; вывучэнне ву-
чэбнага матэрыялу з вы-
карыстаннем малюнкаў 
і тэксту вучэбнага да-
па мож ніка; выканан-
не пісьмовых заданняў; 
складанне экалагічных 
прагнозаў

§ 48

54 Экскурсія № 1  
«Апісанне эка-
сістэм сваёй 
мясцовасці 
(відавая і пра-
сторавая струк-
тура, сезон-
ныя змяненні, 
наяўнасць 
антрапагенных 
змяненняў» 
(праводзіцца 
ў зручны час)

Вывучэнне экасістэм сваёй мя сцо-
васці (відавая і прасторавая стру-
ктура, сезонныя змя нен ні, на яў-
насць антрапагенных змя нен няў); 
развіццё ўменняў праводзіць са-
мастойныя назіранні, аналізаваць 
вынікі і складаць справаздачу; выха-
ванне цікавасці, любові і беражлівых 
адносін да прыроды

Ажыццяўленне на зір ан-
няў, складанне справа-
здачы

Афор-
міць 
вынікі 
экскурсіі

55 Аграэкасістэмы 
і іх асаблівасці.
Разнастайнасць 
аграэкасістэм

Паняцце агра эка сі-
стэмы. Склад і струк-
тура агра эка сістэмы. 
Раз на стайнасць агра -

Фарміраванне паняцця агра эка сі-
стэмы; вывучэнне складу і структу-
ры аграэкасістэмы; развіццё ўмення 
параўноўваць аграэкасістэму з на ту -

Выкананне пісьмовых 
інды ві дуальных за дан-
няў; удзел у гутарцы па 
тэме ўрока; аналіз ін фар -

§ 49
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эка сістэм. Адрознен-
не агра эка сістэм ад 
прыродных экасістэм

ральнымі экасістэмамі; выхаванне 
беражлівага і рацыянальнага выка-
рыстання рэсурсаў аграэкасістэм 

мацыі, якая змяшчаецца 
ў таб ліцы 20 у вучэбным 
да па мож ніку; складан-
не і за паўненне табліцы 
«Агра эка сістэмы»

56 Экскурсія № 2  
«Апісанне 
аграэкасістэмы 
і яе відавога 
складу (на пры-
кладзе пар-
ку, саду, поля 
ці сажалкі)» 
(праводзіцца 
ў зручны час)

Вывучэнне аграэкасістэмы і яе ві-
давога складу (на прыкладзе пар-
ку, саду, поля ці сажалкі); развіццё 
ўменняў праводзіць самастойныя 
назіранні, аналізаваць вынікі і ра-
біць справаздачу; выхаванне бе раж-
лівых адносін да аграэкасістэм

Ажыццяўленне на зі ран-
няў, складанне справа-
здачы

Афор-
міць 
вы нікі 
экскурсіі;
паўта-
рыць 
§ 40—49

57 Падагульнен-
не па главе 
«Эка сістэма — 
асноўная адзін-
ка біясферы»

Паўтарэнне і пада-
гульненне вучэбна-
га матэрыялу главы

Паўтарэнне, падагульненне і сі стэ-
матызацыя ведаў па главе «Эка-
сі стэма — асноўная адзінка бія-
сферы»

Выкананне самастойнай 
работы

Пада-
гуль ніць 
матэры-
ял

Біясфера — жывая абалонка Зямлі (5 г)

58 Біясфера і яе 
межы

Паняцце біясферы. 
Межы біясферы.

Фарміраванне паняцця пра бія-
сферу, яе працягласць і межы; раз-
віццё ўменняў самастойна шукаць, 
аналізаваць, ад бі раць і знаходзіць 
неабходную інфармацыю з тэксту 
для рашэння вучэбных задач; фар-
мі раванне эка ла гічнага мыслення

Вывучэнне межаў бія-
сфе ры з выкарыстаннем 
малюнка 82 у ву чэб ным 
дапаможніку; за паў нен-
не табліцы «Бія сфера 
і яе межы»

§ 50

2
5

Працяг

3 4 5 6

59 Кампаненты 
біясферы

Паняцце пра жывое, 
бія геннае, коснае 
і бія коснае рэчывы 
бія сферы

Фарміраванне ўяўлення пра кам па-
ненты біясферы, жывое, біягеннае, 
коснае і біякоснае рэчывы біясферы, 
біямасу жывога рэчыва; развіццё 
лагічнага і аналітычнага мыслен-
ня; фарміраванне экалагічнай куль-
туры 

Выкананне інды ві ду-
аль ных заданняў; удзел 
у гутарцы па тэме ўро ка; 
устанаўленне ад па вед на-
сці паміж структурнымі 
кампанентамі біясферы 
і іх характарыстыкай

§ 51

60 Функцыі жыво-
га рэчыва

Паняцце пра бія хі-
міч ныя функцыі жы-
во га рэ чыва: энер ге-
тычнай, га за вай, кан-
цэн тра цый най, акіс-
ляльна-ад наў лен чай

Вывучэнне функцый жывога рэ-
чыва: энергетычнай, газавай, 
канцэнтрацыйнай, акісляльна-
аднаўленчай; развіццё ўмення 
ажыццяўляць пошук неабходнай 
інфармацыі ў тэксце для рашэння 
вучэбна-пазнавальных задач; вы-
хаванне разумення каштоўнасці 
аб’ектаў прыроды

Праца з тэкстам вучэб-
нага дапаможніка і за-
паў ненне табліцы «Бія-
хі міч ныя функцыі жы-
вога рэчыва ў біясферы»

§ 52

61 Кругава-
рот рэчываў 
у біясферы

Паняцце пра круга-
варот рэчываў. Кру-
гаварот вады, вугля-
роду, кіслароду

Фарміраванне паняццяў кругаваро-
ту рэчываў у біясферы, геалагічны 
і біялагічны кругаварот, кру га ва-
рот вады, кіслароду, вугляроду; вы-
ву чэнне біягенных міграцый ата-
маў і ролі арганізмаў у кру га ва ро-
це рэчываў; развіццё паз на валь най 
цікавасці; садзейнічанне эка ла гіч-
наму выхаванню

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй тэ-
ме; вывучэнне і аналіз 
схем кругаваротаў рэ-
чы ваў з выкарыстаннем 
малюнкаў 87—90 у ву-
чэбным дапаможніку

§ 53

62 Паняцце пра 
эвалюцыю

Паняцце «эвалюцыя 
біясферы». Паняцце

Фарміраванне ўяўлення пра эва-
люцыю і стабільнасць біясферы, 

Выкананне інды ві дуаль-
ных пісь мовых заданняў; 

§ 54
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і стабільнасць 
біясферы

«стабільнасць бія-
сферы»

этапы эвалюцыі біясферы, наасфе-
ру; развіццё ўменняў устанаўліваць 
прычынна-выніковыя сувязі, ра-
біць вывады; прывіццё цікавасці 
да вывучэння біялогіі і асваення 
бія ла гічных ведаў

удзел у гутарцы па тэме 
ўрока

Чалавек і біясфера (4 г)

63 Экалагічныя 
праблемы 
лесу, сельскай 
гаспадаркі і го-
рада

Экалагічныя пра-
блемы лесу, сельскай 
гаспадаркі, горада

Фарміраванне ўяўленняў пра зна-
чэнне лясных экасістэм у жыцці 
чалавека і экалагічныя праблемы 
лесу, сельскай гаспадаркі, асноўныя 
шляхі забруджвання глебы, апу-
стыньванне зямель, экалагічныя 
праблемы горада; авалоданне 
лагічнымі дзеяннямі: аналізам, 
сінтэзам, асэнсаваннем, абагуль-
неннем, устанаўленнем прычынна-
выніковых сувязей; развіццё 
здольнасці ацэньваць рызыку 
ўзаемаадносін чалавека і прыроды

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй тэ-
ме; праца з тэкстам ву-
чэб нага дапаможніка 
і складанне на яго аснове 
апорнага канспекта

§ 55

64 Прычыны стра-
ты біялагічнай 
разнастайнасці

Паняцце пра бія раз-
на стайнасць. Пры чы-
ны страты бія раз на-
стай насці: па ру шэн не 
і забрудж ван не ася-
роддзя пра жы вання 
жывых арганізмаў, 
празмернае спажы-

Фарміраванне паняцця пра бія раз-
на стайнасць; вывучэнне прычын 
страты біяразнастайнасці; развіццё 
ўмення працаваць з тэкстам вучэб-
нага дапаможніка; фарміраванне 
навыку супрацоўніцтва і ўза ема-
дзе яння ў групе; выхаванне эка ла-
гіч най адказнасці

Выкананне тэставых за-
данняў; праца з тэкстам 
вучэбнага да па мож ні ка; 
праца у групах па скла-
данні кластара

§ 56
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ванне, браканьерства, 
акліматызацыя чужа-
родных відаў

65 Шляхі заха ван-
ня бія разна-
стай насці

Захаванне бія раз на-
стайнасці. Па пу ля-
цыйна-відавы і эка-
сістэмны пады хо ды 
рашэння праблем 
за ха вання бія раз на-
стай насці

Фарміраванне ўяўленняў пра не-
абходнасць захавання бія разна-
стайнасці і шлях рашэння пра-
блем захавання бія разна стайнасці; 
раз віццё ўмення выка ры стоў ваць 
у ву чэб ным працэсе раней атрыма-
ныя веды; выхаванне беражлівых 
адносін да жывых арганізмаў

Выкананне інды ві ду-
аль ных пісьмовых за-
дан няў; удзел у гутарцы 
па тэме ўрока; складан-
не сінквейна са словам 
«бія разна стайнасць»

§ 57; 
падрых-
таваць 
паве да-
мленне 
па тэмах 
«Ахова 
пры-
роды», 
«Запаве-
днікі, за-
казнікі, 
нацыя-
нальныя 
паркі», 
«Чырво-
ная кніга 
Рэспуб-
лікі Бе-
ларусь»

66 Спецыялізава-
ныя ахоўныя 
тэрыторыі

Паняцце пра ахову 
прыроды. Спе цы я-
лі заваныя ахоў ныя 
тэрыторыі: за па вед -

Развіццё ўяўленняў пра ахову 
пры роды, запаведнікі, нацыяналь-
ныя паркі, заказнікі, рэзерваты, 
помнікі прыроды, Чырвоную кнігу

Вусныя адказы на пы-
тан ні па папярэдняй тэ-
ме; удзел у гутар цы па 
тэме ўрока; за слу хоўван-  

§ 58;  
паўта-
рыць 
§ 29—57
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нікі, заказнікі, наця-
нальныя паркі. Чыр-
воная кніга Рэ с пуб лі-
кі Беларусь

Рэспублікі Беларусь; раз віц цё 
ўмен ня параўноўваць свае дзеянні 
з уста ноўленымі правіламі паводзін 
у пры родзе; арыентацыя на разум-
ную, экалагічна абгрунтаваную 
дзейнасць, якая садзейнічае ахове 
прыроды

не па ве дам ленняў па 
тэме вучэбных заняткаў

67 
(з рэ-
зер-
во-
вага 

часу)

Кантрольная 
работа № 2 
(праводзіцца 
ў зручны час)

Тэмы «Размнажэн-
не і індывідуальнае 
развіццё арганізмаў», 
«Від і папуляцыя», 
«Экасістэма — асноў-
ная адзінка бія сфе-
ры», «Біясфера — 
жы вая абалонка Зя-
млі», «Чалавек і бія-
сфера»

Праверка ўзроўню засваення ведаў 
і развіцця ўменняў і навыкаў

Выкананне кантрольнай 
работы № 2

68—
70

Рэзервовы час (выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка)
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