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Прадмова

Каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці з дзеючы-
мі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, зацвер-
джанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне не з’яўляецца нарма-
тыўным дакументам. Яно мае на мэце аказаць метадычную дапамогу ў арга-
нізацыі работы па выкладанні вучэбнага прадмета «Біялогія» ў 10 класе (ба-
завы і павышаны ўзроўні). У працэсе работы настаўнік можа ўносіць карэк-
тывы ў планаванне ў залежнасці ад асаблівасцей канкрэтнага класа.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць вывучаны 
на ўроку.
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10 клас (базавы ўзровень)
70 гадзін

Біялогія : падруч. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / М. Д. Лісаў [і інш.] ; пад. рэд. 
М. Д. Лісава. — Мінск : Народная асвета, 2014. 

№ 
вучэб
ных за
няткаў 
і дата 

правя
дзення

Тэма вучэбных 
заняткаў

Асноўныя пытанні, якія вы
вучаюцца

Мэты вывучэння тэмы ву
чэбных заняткаў

Характарыстыка 
асноўных відаў і спосабаў 

дзейнасці

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

1 Уводзіны Разнастайнасць жывых 
арганізмаў на Зямлі. Агу-
льныя ўласцівасці жывых 
арганізмаў: адзінства хімі-
чнага саставу, клетачная 
будова, абмен рэчываў 
і энергіі, самарэгуляцыя, 
рухомасць, раздражняль-
насць, размнажэнне, рост 
і развіццё, спадчыннасць 
і зменлівасць, адаптацыя 
да ўмоў існавання

Паўтарэнне і пашырэнне 
ведаў аб разнастайнасці 
жывых арганізмаў і іх ула-
сцівасцях. Развіццё ўмен-
няў параўноўваць і ўста-
наўліваць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж жывымі 
арганізмамі і нежывой пры-
родай, вызначаць іх спецы-
фічныя прыметы і ўласціва-
сці. Выхаванне беражлівых 
адносін да жывой прыроды

Уступная гутарка аб 
разнастайнасці жывых 
арганізмаў, уласцівас-
цях жывых арганізмаў; 
самастойная работа ву-
чняў з ЭСН, азнаямле-
нне з правіламі бяспекі 
пры выкананні лабара-
торных і практычных 
работ

Уводзіны

Хімічныя кампаненты жывых арганізмаў (10 г)

2 Утрыманне 
хімічных эле-
ментаў у арга-
нізме. Макра- 
і мікраэлеме-
нты

Паняцце аб макра- і мік-
раэлементах

Вывучэнне ўтрымання хі-
мічных элементаў у аргані-
зме. Фарміраванне паняцця 
аб макра- і мікраэлементах. 
Развіццё ўяўленняў аб бія - 
лагічнай ролі і значэнні 
элементаў для арганізма

Тлумачэнне паняццяў 
«макра- і мікраэлемен-
ты»; самастойная рабо-
та вучняў з табліцай 
па д ручніка «Біялагічна 
важныя хімічныя эле-
менты»

§ 1
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Працяг

1 2 3 4 5 6

чалавека. Выхаванне бера-
жлівых адносін да свайго 
здароўя

3 Хімічныя злу-
чэнні ў жывых 
арганізмах. 
Неарганічныя 
рэчывы

Вада і яе роля ў жыцці 
жывых арганізмаў. Утры-
манне вады ў арганізме, 
розных клетках і тканках. 
Функцыі вады. Гідрафі-
льныя і гідрафобныя злу-
чэнні. Мінеральныя солі 
і кіслоты

Вывучэнне неарганічных 
рэчываў жывых аргані-
змаў; пашырэнне ведаў 
аб будове малекулы вады; 
фарміраванне ўяўленняў 
аб ўтрыманні і функцы-
ях вады, аб гідрафільных 
і гідрафобных злучэннях. 
Развіццё ўменняў вызна-
чаць працэсы осмасу, кі-
слотнасці асяроддзя, бу-
фернасці раствораў

Апытанне вучняў па 
пытаннях; выкананне 
індывідуальных задан-
няў; тлумачэнне матэ-
рыялу аб неарганічных 
рэчывах, якія ўтрымлі-
ваюцца ў арганізме; дэ-
манстрацыя табліц

§ 2

4 Арганічныя 
рэчывы. Амі-
накіслоты. 
Бялкі

Арганічныя рэчывы. Па-
няцце аб макрамалекулах, 
біяпалімерах і манамерах. 
Бялкі. Амінакіслоты — 
манамеры бялкоў. Будова 
амінакіслот. Незаменныя 
і заменныя амінакіслоты. 
Утварэнне пептыдаў і по-
ліпептыдаў. Структура 
бялкоў: першасная, дру-
гасная, трацічная, чац-
вярцічная

Фарміраванне ўяўленняў 
аб арганічных рэчывах жы-
вых арганізмаў. Азнаямле-
нне з паняццямі «макра-
малекула», «біяпалімер», 
«манамер». Вывучэнне бу-
довы амінакіслот, утварэн-
ня пептыдаў і поліпептыдаў, 
структуры бялкоў. Фармі-
раванне ўменняў самастой-
на запісваць схемы ўтварэн-
ня пептыдаў

Франтальнае апыта-
нне, групавая работа, 
работа каля дошкі, са-
маправерка і ўзаема-
праверка; тлумачэнне 
настаўнікам матэры-
ялу з выкарыстаннем 
плакатаў і табліц; запіс 
схем у сшыткі

§ 3
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Працяг

1 2 3 4 5 6

5 Уласцівасці 
і функцыі 
бялкоў

Разнастайнасць і ўласці-
васці бялкоў. Дэнатура-
цыя і рэнатурацыя бялкоў. 
Функцыі бялкоў: структу-
рная, транспартная, скара-
чальная, ферментатыўная, 
рэгулятарная, сігнальная, 
ахоўная, таксічная, эне-
ргетычная, назапашваль-
ная

Фарміраванне ўяўленняў 
аб будове і ўласцівасцях 
бялкоў. Азнаямленне з па-
няццямі «дэнатурацыя» 
і «рэнатурацыя». Выву-
чэнне функцый бялкоў. 
Удасканальванне ўмен-
няў і навыкаў складання 
тэставых заданняў. Фармі-
раванне камунікатыўных 
навыкаў

Вуснае апытанне, выка-
нанне заданняў каля до-
шкі, выкананне тэста-
вых заданняў; аповед аб 
функцыях бялкоў (за-
паўненне табліцы «Фу-
нкцыі  бялкоў»), склада-
нне вучнямі (самастой-
на) тэстаў

§ 4

6 Лабараторная 
работа № 1 
«Выяўленне 
актыўнасці 
каталазы»

Замацаванне і праверка 
ведаў аб ферментатыў-
най функцыі бялкоў. Уда-
сканальванне навыкаў 
выканання лабараторнай 
работы па выяўленні фе-
рменту каталазы ў жывых 
і пашкоджаных кіпячэ-
ннем клетках. Развіццё 
ўменняў рабіць высновы 
і тлумачыць вынікі ката-
літычнай актыўнасці ка-
талазы

Інструктаж па выканан-
ні лабараторнай работы; 
самастойнае выканан-
не лабараторнай рабо-
ты вуч нямі; даследава-
нне і назіранне, аналіз 
і афармленне ў рабо-
чых сшытках атрыма-
ных вы нікаў

§ 4

7 Вугляводы Монацукрыды. Алігацу-
крыды. Дыцукрыды. По-
ліцукрыды, іх структура. 
Крухмал. Глікаген. Цэ-
люлоза. Хіцін. Функцыі 
вугляводаў: энергетычная, 

Вывучэнне будовы вуг-
ляводаў. Фарміраванне 
ўяўленняў аб монацукры-
дах, дыцукрыдах і полі-
цукрыдах. Фарміраванне 
ўменняў запісваць форму-

Самаправерка і ўзае-
маправерка; аповед нас-
таўніка аб вугляводах, 
работа з ЭСН; запіс 
формул монацукрыдаў 
у рабочых сшытках

§ 5

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

структурная, метабалічная, 
назапашвальная

лы монацукрыдаў. Тлу-
мачэнне біялагічных фу-
нкцый вугляводаў

8 Ліпіды Тлушчы і фосфаліпіды. 
Функцыі ліпідаў: энерге-
тычная, будаўнічая, ахоў-
ная, цеплаізаляцыйная, 
рэгулятарная

Вывучэнне будовы ліпі-
даў і іх функцый. Фармі-
раванне ўменняў характа-
рызаваць асноўныя групы 
ліпідаў

Адказы вучняў на пы-
танні настаўніка; тлума-
чэнне настаўнікам матэ-
рыялу аб тлушчах і фо-
сфаліпідах; запаўненне 
табліцы «Функцыі лі-
підаў»; індывідуальная 
работа з тэкстам падру-
чніка

§ 6

9 Нуклеінавыя 
кіслоты. АТФ

Будова і функцыі ДНК. 
Будова, віды і функцыі 
РНК. Будова і функцыі 
АТФ

Вывучэнне будовы нукле-
інавых кіслот. Фарміра-
ванне ўяўленняў аб ДНК, 
РНК, АТФ і іх функцыях. 
Фарміраванне ўменняў 
вызначаць паслядоўнасць 
нуклеатыдаў і навыкаў 
рашэння задач на правілы 
Чаргафа

Індывідуальнае і тэста-
вае апытанне, аповед 
з элементамі гутаркі аб 
будове і функцыях ну-
клеінавых кіслот; дэма-
нстрацыя схем будовы 
нуклеатыду, ланцуга, 
утварэння вадародных 
сувязей; дэманстрацыя 
мадэлі ДНК; рашэнне 
задач

§ 7, 8

10 Практычная 
работа № 1 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Хімічныя ка-
мпаненты 

Замацаванне і праверка ве-
даў, удасканальванне ўмен-
няў і практычных навыкаў 
рашэння задач па тэме «Хі-
мічныя кампаненты жывых 
арганізмаў»

Рашэнне біялагічных 
за дач; практычная дзей-
насць

§ 3—8
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Працяг

1 2 3 4 5 6

жывых аргані-
змаў”»

11 Паўтарэнне 
і абагульненне 
ведаў па главе 
«Хімічныя 
кампаненты 
жывых аргані-
змаў»

Паўтарэнне, замацаванне 
і абагульненне ведаў аб хі-
мічных кампанентах жы-
вых арганізмаў. Развіццё 
ўменняў сістэматызаваць 
матэрыял, адказваць на 
пытанні, складаць тэста-
выя заданні. Фармірава-
нне навыкаў рашэння за-
дач на будову і ўласцівасці 
бялкоў, вугляводаў, тлу-
шчаў і нуклеінавых кіслот

Адказы вучняў на пы-
танні настаўніка; інды-
відуальная або група-
вая работа па выканан-
ні заданняў; складанне 
кластараў; абарона пра-
ектаў; грамадскі агляд 
ведаў; складанне вуч-
нямі (самастойна) за-
дач; рашэнне біялагі-
чных задач

§ 1—8

Клетка — структурная і функцыянальная адзінка жывых арганізмаў (16 г)

12 Гісторыя ад-
крыцця кле-
ткі. Стварэн-
не клетачнай 
тэорыі

Гісторыя адкрыцця кле-
ткі. Стварэнне клетачнай 
тэорыі. Асноўныя пала-
жэнні клетачнай тэорыі

Азнаямленне з гісторыяй 
адкрыцця клеткі, перадумо-
вамі стварэння клетачнай 
тэорыі. Фарміраванне ўяў-
ленняў аб асноўных пала-
жэннях клетачнай тэо рыі

Аповед з элементамі 
гутаркі аб гісторыі ад-
крыцця клеткі; дыфе-
рэнцыраваная работа 
з вучэбнай літаратурай; 
запаўненне табліцы

§ 10

13 Агульны план 
будовы клеткі

Разнастайнасць клетак. 
Паверхневы апарат, цыта-
плазма (гіялаплазма, арга-
ноіды, уключэнні), ядро

Фарміраванне ўяўленняў 
аб агульным плане будовы 
клетак і яе частак. Вывучэн-
не адзінага прынцыпу арга-
нізацыі клетак. Развіццё 
ўменняў вызначаць рысы 
падабенства і адрознення

Адказы вучняў на пыта-
нні; ілюстрацыйны апо-
вед аб разнастайнасці 
клетак; дэманстрацыя 
табліц; самастойная або 
групавая работа вучняў 
з тэкстам; запаўненне

§ 11 
(с. 53—56)

9

Працяг

1 2 3 4 5 6

клетак. Развіццё ўменняў 
працаваць з тэкстам у парах 
і творчых групах

табліцы і абмеркаванне 
вынікаў работы ў класе

14 Цытаплазма-
тычная ме-
мбрана

Хімічны састаў і будова 
плазмалемы. Функцыі: 
бар’ерная, рэцэпторная, 
транспартная. Спосабы 
транспарту рэчываў праз 
плазмалему

Вывучэнне хімічнага саста-
ву і будовы цытаплазматы-
чнай мембраны. Фарміра-
ванне ўяўленняў аб спо-
сабах транспарту рэчываў 
і функцыях плазмалемы. 
Устанаўленне прычынна- 
выніковых сувязей паміж 
будовай і функцыямі пла-
змалемы

Выкананне заданняў 
па картках; тлумачаль-
ны аповед аб хімічным 
саставе, будове і фу-
нкцыях цытаплазматы-
чнай мембраны; дэма-
нстрацыя схем будовы 
цытаплазматычнай ме-
мбраны, пераносу іонаў 
і малекул праз цытапла-
зматычную мем брану, 
эндацытозу; самастой-
ная работа з тэкстам 
падручніка; запаўненне 
табліцы

§ 12

15 Гіялаплазма. 
Немембран-
ныя арганоіды

Хімічны састаў і функцыі 
гіялаплазмы. Клетачны 
цэнтр, арганізацыя і фу-
нкцыі цэнтрыёляў. Рыба-
сомы, арганізацыі і фу-
нкцыі

Фарміраванне ўяўленняў 
аб гіялаплазме, яе хімі-
чным саставе і функцыях. 
Вывучэнне будовы неме-
мбранных арганоідаў. Раз-
віццё ўменняў знаходзіць 
выяву клетачнага цэнтра, 
рыбасом і называць іх фу-
нкцыі, абгрунтоўваць уза-
емасувязь будовы і фу-
нкцый

Індывідуальнае вуснае 
або пісьмовае апытан-
не; аповед аб немембра-
нных арганоідах; дэма-
нстрацыя схем будовы 
цэнтрыёляў, клетачна-
га цэнтра, рыбасомы; 
работа з дыдактычным 
матэрыялам; самапра-
верка і ўзаемаправерка 
ведаў

§ 13, 14
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16 Аднамембран-
ныя арганоіды

Эндаплазматычная сетка 
(шурпатая і гладкая), ко-
мплекс Гольджы, будова 
і функцыі. Лізасомы. Па-
няцце аб аўтафагіі. Ваку-
олі раслінных клетак

Фарміраванне ўяўленняў 
аб аднамембранных арга-
ноідах. Вывучэнне будо-
вы эндаплазматычнай се-
ткі, комплексу Гольджы, 
лізасом, вакуолі раслін-
ных клетак. Фарміраванне 
ўменняў характарызаваць 
аб’екты і з’явы, знаходзіць 
неабходныя звесткі ў тэ-
ксце падручніка

Вуснае апытанне; дэма-
нстрацыя схем будовы 
эндаплазматычнай се-
ткі, комплексу Голь-
джы; работа каля до-
шкі; адказы на пытанні 
настаўніка; самастой-
ная работа з ЭСН

§ 15, 16

17 Двухмембран-
ныя арганоіды

Мітахондрыі, іх будова 
і функцыі. Пластыды. Бу-
дова і функцыі хларапла-
стаў. Лейкапласты і хра-
мапласты

Фарміраванне ўяўленняў 
аб двухмембранных арга-
ноідах. Вывучэнне будовы 
і функцый мітахондрый 
і пластыд. Развіццё ўме-
нняў характарызаваць іх, 
знаходзіць неабходныя 
выявы і называць фун к-
цыі, якія выконваюцца

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; аповед аб 
будове і функцыях міта-
хондрый, пластыд; сама-
стойная работа вучняў 
з тэкстам падручніка; 
запаўненне табліцы

§ 17

18 Ядро Будова і функцыі ядра. 
Ядзерная абалонка. Ядзе-
рны матрыкс, храмацін, 
ядзеркі. Храмасомы, іх 
структурная арганізацыя. 
Паняцце аб карыятыпе, 
гаплоідным і дыплоідным 
наборах храмасом

Фарміраванне ўяўленняў 
аб асаблівасцях будовы 
ядра, уменняў характары-
заваць ядзерную абалонку, 
ядзерны матрыкс, храмацін, 
ядзеркі і называць іх фу-
нкцыі. Азнаямленне з па-
няццямі «карыятып», «га-
плоідны і дыплоідны набо-
ры храмасом»

Групавая работа вучняў 
па заданнях настаўні-
ка; аповед з элемента-
мі дэманстрацыі ма-
дэлі ядра; запаўненне 
табліцы; самаправерка 
і ўзаемаправерка ве-
даў, атрыманых на ву-
чэбных занятках

§ 18
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19 Асаблівасці 
будовы клетак 
пракарыёт 
і эўкарыёт

Клеткі бактэрый, праты-
стаў, грыбоў, раслін і жы-
вёл

Вывучэнне асаблівасцей 
будовы клетак пракарыёт 
і эўкарыёт. Фарміраванне 
ўменняў вызначаць рысы 
падабенства і адрознення 
клетак бактэрый, праты-
стаў, грыбоў, раслін і жы-
вёл

Аповед з элементамі  
эўрыстычнай гутаркі на 
аснове апорнага канспе-
кта аб будове клетак 
бактэрый, пратыстаў, 
грыбоў, раслін і жывёл; 
мазгавы штурм; работа 
ў парах

§ 19, 20

20 Лабараторная 
работа № 2 
«Параўнанне 
будовы раслі-
ннай і жывё-
льнай клетак»

Паўтарэнне і замацаван-
не ведаў асаблівасцей бу-
довы клетак. Удасканаль-
ванне ўменняў і навыкаў 
работы з мікраскопам. 
Развіццё ўменняў параў-
ноўваць, рабіць высновы 
аб падабенстве і адрозне-
нні клетак раслін і жывёл. 
Выхаванне самастойнасці 
і камунікатыўнасці

Інструктаж па выкана-
нні лабараторнай рабо-
ты; самастойнае выка-
нанне лабараторнай 
работы вучнямі; аналіз 
і афармленне ў рабо-
чых сшытках атрыма-
ных вынікаў

§ 20

21 Клетачны 
цыкл

Біялагічнае значэнне 
дзялення клетак. Паняц-
це аб клетачным цыкле. 
Інтэрфаза і яе перыяды: 
прасінтэтычны, сінтэ-
тычны, постсінтэтычны. 
Падваенне ДНК

Фарміраванне паняцця аб 
клетачным цыкле. Выву-
чэнне інтэрфазы і яе перы-
ядаў. Замацаванне паняц-
ця падваення ДНК. Фармі-
раванне ўмення будаваць 
камплементарны ланцуг

Тлумачэнне паняцця 
«клетачны цыкл», ма-
тэрыялу аб перыядах 
інтэрфазы; работа з ды-
дактычным матэрыялам; 
дэманстрацыя схемы рэ-
плікацыі малекулы ДНК

§ 21
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22 Практычная 
работа № 2 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Рэплікацыя 
ДНК”»

Авалоданне спецыяльны-
мі ўменнямі і практычны-
мі навыкамі рашэння за-
дач па тэме «Рэплікацыя 
ДНК»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 21

23 Мітоз Мітоз. Фазы мітозу. Бія-
лагічнае значэнне мітозу

Фарміраванне ўяўленняў 
аб дзяленні клетак. Выву-
чэнне фаз мітозу і яго бі-
ялагічнага значэння. Раз-
віццё ўяўленняў аб дакла-
днай перадачы спадчынных 
прымет і ўласцівасцей, ма-
гчымасцях росту, развіцця, 
рэгенерацыі

Тлумачэнне з элеме-
нтамі дэманстрацыі фаз 
мітозу на схемах, гру-
павая работа з разда-
тачным матэрыялам па 
мадэліраванні мітозу

§ 22 
(с. 91—93) 

24 Лабараторная 
работа № 3 
«Мітоз у кле-
тках карэнь-
чыка цыбулі»

Замацаванне ведаў аб дзя-
ленні клетак. Вывучэнне 
асноўных фаз мітозу. Уда-
сканальванне ўменняў пра-
цаваць з мікраскопам, ана-
лізаваць і рабіць высновы

Інструктаж па выканан-
ні лабараторнай работы; 
самастойнае выкананне 
лабараторнай ра боты 
вучнямі; аналіз і афа-
рмленне ў рабочых сшы-
тках атрыманых вынікаў

§ 22

25 Меёз і яго бія-
лагічнае зна-
чэнне

Фазы меёзу. Паняцце аб 
кан’югацыі і красінгове-
ры. Біялагічнае значэнне 
меёзу

Фарміраванне ўяўленняў 
аб меёзе. Вывучэнне фаз 
меёзу. Фарміраванне па-
няцця аб кан’югацыі і кра-
сінговеры. Удасканаль-
ванне ўменняў знаходзіць

Гутарка з апорай на ка-
нспект; дэманстрацыя 
інтэрактыўнай мадэ-
лі «Меёз»; запаўненне 
табліцы «Параўнанне 
мітозу і меёзу»

§ 23
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падабенства і адрозненне 
паміж мітозам і меёзам

26 Практычная 
работа № 3 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Дзяленне 
і плоіднасць 
клетак”»

Замацаванне, сістэматы-
зацыя і праверка ведаў, ад-
працоўка ўменняў і навы-
каў рашэння задач па тэме 
«Дзяленне і плоіднасць 
клетак»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 22, 23

27 Паўтарэнне 
і абагульненне 
ведаў па главе 
«Клетка — 
структурная 
і функцыяна-
льная адзінка 
жывых аргані-
змаў»

Паўтарэнне і абагульненне 
ведаў, садзейнічанне разві-
ццю лагічнага мыслення, 
навыкаў прымянення ве-
даў на практыцы, самака-
нтролю і самаацэнкі атры-
маных ведаў

Самастойная работа 
па выкананні заданняў 
настаўніка

§ 10—23 

Абмен рэчываў і пераўтварэнне энергіі ў арганізме (9 г)

28 Агульная ха-
рактарыстыка 
абмену рэчы-
ваў і пераўтва-
рэння энергіі

Паняцце абмену рэчываў, 
асіміляцыі і дысіміляцыі, 
анабалізму  і катабалізму, 
пластычнага і энергеты-
чнага абмену

Фарміраванне паняццяў 
абмену рэчываў, асіміляцыі 
і дысіміляцыі, анабалізму 
і катабалізму. Выяўленне 
ўзаемасувязі пластычна-
га і энергетычнага абмену. 
Фарміраванне ўменняў аб-
грунтоўваць узаемасувязь 
абмену рэчываў і пераўтва-
рэння энергіі ў арганізме

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб абмене 
рэчываў і пераўтварэ-
нні энергіі; дэманстра-
цыя схемы; адказы на 
пытанні настаўніка; за-
слухоўванне дакладаў 
і паведамленняў вуч-
няў; дыскусія па матэ-
рыялах выступленняў

§ 24
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29 Клетачнае ды-
ханне 

Этапы клетачнага дыха-
ння: падрыхтоўчы, бескі-
слародны (гліколіз), кі-
слародны (аэробны). Су-
марнае ўраўненне поўнага 
акіслення глюкозы

Вывучэнне этапаў клета-
чнага дыхання. Фарміра-
ванне ўменняў запісваць 
ураўненні рэакцый поў-
нага і няпоўнага расшча-
плення глюкозы

Індывідуальнае апытан-
не; тлумачэнне вучэбна-
га матэрыялу аб сутнасці 
клетачнага дыхання; са-
маправерка і ўзаемапра-
верка ведаў, атрыманых 
на вучэбных занятках; 
запіс ураўненняў у рабо-
чых сшытках

§ 25

30 Браджэнне Браджэнне і яго практы-
чнае значэнне

Азнаямленне з браджэн-
нем і яго практычным зна-
чэннем

Вусныя адказы на пы-
танні настаўніка; тлу-
мачэнне вучэбнага ма-
тэрыялу аб працэсе 
бра джэння і яго відах, 
практычным значэнні

§ 26

31 Фотасінтэз Паняцце фотасінтэзу. Фо-
тасінтэтычныя пігменты. 
Светлавая і цемнавая фазы 
фотасінтэзу. Значэнне фо-
тасінтэзу

Фарміраванне паняцця 
«фотасінтэз». Вывучэнне 
светлавой і цемнавой фаз 
фотасінтэзу. Фармірава-
нне ўменняў тлумачыць 
асноўныя працэсы і значэ-
нне фотасінтэзу для жыц-
ця на планеце

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; тлумачэн-
не вучэбнага матэрыялу 
з элементамі дэманстра-
цыі табліц і схем паглы-
нання святла пігментамі 
хларапластаў, пераўтва-
рэння энергіі пры фота-
сінтэзе; адказы на пыта-
нні настаўніка; выканан-
не творчых заданняў

§ 27
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32 Захаванне 
спадчыннай 
інфармацыі

Паняцце аб генетычным 
кодзе. Уласцівасці гене-
тычнага кода

Фарміраванне ўяўленняў 
аб захаванні спадчыннай 
інфармацыі. Фарміраван-
не паняцця «генетычны 
код». Вывучэнне ўласці-
васцей генетычнага кода. 
Развіццё ўменняў хара-
ктарызаваць уласцівасці 
генетычнага кода

Тлумачэнне паняццяў 
«генетычны код» і «ўла-
сцівасці генетычнага ко-
да»; дэманстрацыя таблі-
цы; работа каля дошкі

§ 28

33 Рэалізацыя 
спадчыннай 
інфармацыі

Рэалізацыя спадчыннай 
інфармацыі — біясінтэз 
бялку.
Уяўленне аб этапах сінтэ-
зу бялку: транскрыпцыі, 
трансляцыі.
Роля іРНК, тРНК, рРНК 
у сінтэзе бялку

Фарміраванне ўяўленняў 
аб рэалізацыі спадчыннай 
інфармацыі. Вывучэнне 
этапаў сінтэзу бялку: тра-
нскрыпцыі, трансляцыі. 
Вызначэнне ролі іРНК, 
тРНК, рРНК у сінтэзе 
бялку. Удасканальванне 
ўменняў тлумачыць асноў-
ныя працэсы. Прымяненне 
ведаў для рашэння задач

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне вучэбнага матэ-
рыялу аб транскрыпцыі 
і трансляцыі; дэманстра-
цыя схем транскрыпцыі 
і трансляцыі, арганіза-
цыі тРНК; адказы на 
пытанні настаўніка; са-
маправерка і ўзаемапра-
верка; рашэнне задач

§ 29

34 Практычная 
работа № 4 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Энергетычны 
і пластычны 
абмен”»

Замацаванне і праверка 
ведаў, авалоданне спецы-
яльнымі ўменнямі і навы-
камі рашэння задач па 
тэме «Энергетычны і пла-
стычны абмен»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 29, 
паўтарыць 
§ 24—28 
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35 Абагульненне 
і сістэматыза-
цыя ведаў па 
главе «Аб-
мен рэчываў 
і пераўтва-
рэнне энергіі 
ў арганізме»

Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў. Падрыхтоўка 
да кантрольнай работы № 1 
па тэмах «Уводзіны», «Хі-
мічныя кампаненты жы-
вых арганізмаў», «Клетка — 
структурная і функцы-
янальная адзінка жывых 
арганізмаў», «Абмен рэчы-
ваў і пераўтварэнне энергіі 
ў арганізме»

Гутарка з вучнямі на 
аснове аналізу схем і та-
бліц; выкананне тэста-
вых заданняў; рашэнне 
задач

§ 1—29 

36 Кантрольная 
работа № 1 па 
тэмах «Уво-
дзіны», «Хімі-
чныя кампа-
ненты жывых 
арганізмаў», 
«Клетка — 
структурная 
і функцыяна-
льная адзінка 
жывых арга-
нізмаў», «Аб-
мен рэчываў 
і пераўтва-
рэнне энергіі 
ў арганізме» 
(праводзіц-
ца на працягу 
снежня)

Праверка і ацэнка ўзроў-
ню ведаў, уменняў і навы-
каў па тэмах «Уводзіны», 
«Хімічныя кампаненты 
жывых арганізмаў», «Кле-
тка — структурная і фу-
нкцыянальная адзінка жы-
вых арганізмаў», «Абмен 
рэчываў і пераўтварэнне 
энергіі ў арганізме»

Выкананне кантроль-
най работы
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Размнажэнне і індывідуальнае развіццё арганізмаў (7 г)

37 Тыпы размна-
жэння аргані-
змаў. Бяспо-
лае размнажэ-
нне

Паняцце размнажэння. 
Формы бясполага размна-
жэння (дзяленне клеткі, 
спораўтварэнне, пачкава-
нне, фрагментацыя, веге-
татыўнае размнажэнне)

Фарміраванне ўяўлен-
няў аб тыпах размнажэн-
ня арганізмаў. Паўтарэн-
не паняцця «размнажэн-
не». Фарміраванне ведаў 
аб бясполым размнажэн-
ні: дзяленне клеткі, спо-
раўтварэнне, пачкаванне, 
фрагментацыя, вегетатыў-
нае размнажэнне. Развіц-
цё ўменняў працаваць 
у творчых групах, сама-
стойна складаць заданні

Самастойная работа ву-
чняў у групах па задан-
нях настаўніка з насту-
пным абмеркаваннем 
вынікаў у класе; скла-
данне заданняў, аўкцы-
ён ідэй

§ 34

38 Палавое раз-
мнажэнне. 
Утварэнне 
палавых кле-
так

Паняцце палавога працэ-
су. Будова палавых кле-
так. Сперматагенез і ааге-
нез

Фарміраванне ўяўленняў 
аб палавым размнажэнні 
і паняцці палавога працэсу. 
Вывучэнне будовы пала-
вых клетак і іх утварэння: 
сперматагенез і аагенез. 
Удасканальванне ўменняў 
называць перыяды гамета-
генезу і падзеі, што адбы-
ваюцца ў іх

Адказы вучняў на пы-
танні настаўніка; тэсці-
раванне; тлумачэнне 
вучэбнага матэрыялу 
аб асаблівасцях пала-
вога размнажэння; дэ-
манстрацыя схемы спе-
рматагенезу і аагене-
зу; работа каля дошкі; 
замалёўка ў рабочых 
сшытках будовы спе-
рматазоіда і яйцаклеткі 
млекакормячых

§ 35, 
падрыхта-
ваць рэфе-
рат па тэме 
«Формы 
размнажэ-
ння жывых 
арганізмаў 
у прыродзе»
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39 Апладненне Асемяненне і апладнен-
не ў жывёл. Асаблівасці 
апладнення ў кветкавых 
раслін. Паняцце партэна-
генезу

Фарміраванне ўяўленняў 
аб апладненні і асаблівас-
цях апладнення ў жывёл 
і раслін. Вывучэнне працэ-
саў асемянення і апладнен-
ня ў жывёл. Пашырэнне ве-
даў аб двайным апладненні 
ў кветкавых раслін. Фармі-
раванне паняцця «партэ-
нагенез». Фарміраванне 
ўменняў называць асаблі-
васці бясполага і палавога 
размнажэння, праводзіць 
параўнанне

Біялагічны дыктант; 
тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб асабліва-
сцях асемянення і апла-
днення ў жывёл; дэма-
нстрацыя табліц і схем 
двайнога апладнення 
ў кветкавых раслін; 
работа з дыдактычным 
матэрыялам; заслухоў-
ванне паведамленняў 
вучняў

§ 36

40 Антагенез. 
Эмбрыяналь-
нае развіццё 
жывёл

Паняцце антагенезу. Эм-
брыянальнае развіццё жы-
вёл

Фарміраванне ўяўленняў 
аб антагенезе і эмбрыяна-
льным развіцці жывёл. 
Фарміраванне ўменняў 
называць асноўныя стадыі 
антагенезу і характарыза-
ваць будову бластулы, га-
струлы і нейрулы

Вуснае апытанне; выка-
нанне пісьмовых задан-
няў; самастойная рабо-
та з раздатачным матэ-
рыялам

§ 37

41 Постэмбры-
янальнае раз-
віццё жывёл

Постэмбрыянальнае раз-
віццё і яго перыяды. Пра-
мое і непрамое развіццё. 
Паняцце аб жыццёвым 
цыкле

Фарміраванне ўяўленняў 
аб постэмбрыянальным 
развіцці жывёл, прамым 
і непрамым развіцці. Фа-
рміраванне паняцця аб 
жыццёвым цыкле. Раз-

Індывідуальная работа 
па картках, экспрэс-тэст 
«Пытанне — адказ»; тлу-
мачэнне вучэбнага матэ-
рыялу аб прамым і не-
прамым развіцці жывёл, 

§ 38
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віццё ўменняў называць 
перавагі і недахопы прамо-
га і непрамога развіцця 

жыццёвым цыкле (эта-
пы развіцця тутавага 
шаўкапрада)

42 Антагенез ча-
лавека

Унутрыўлоннае развіц-
цё чалавека. Уплыў умоў 
навакольнага асяроддзя 
на ўнутрыўлоннае разві-
ццё дзіцяці

Фарміраванне ўяўленняў 
аб антагенезе чалавека. 
Азнаямленне з уплывам 
умоў навакольнага асяро-
ддзя на ўнутрыўлоннае 
развіццё дзіцяці. Развіццё 
ўменняў характарызаваць 
асноўныя этапы развіцця 
чалавека, называць кры-
тычныя перыяды і уста-
наўліваць прычынна-вы-
ніковыя сувязі. Абгрунта-
ванне шкоднага ўплыву 
алкаголю і наркотыкаў на 
арганізм чалавека

Рашэнне праблемных 
задач; аналіз атрыма-
най інфармацыі і фа-
рміраванне высноў; са-
мастойная работа з тэ-
кстам падручніка

§ 39 
(с. 158—161)

43 Паўтарэнне 
і абагульненне 
ведаў па главе 
«Размнажэнне 
і індывідуаль-
нае развіццё 
арганізмаў»

Паўтарэнне, абагульнен-
не і сістэматызацыя ведаў 
па главе «Размнажэнне 
і індывідуальнае развіццё 
арганізмаў»

Выкананне самастой-
най работы

§ 34—39 
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Спадчыннасць і зменлівасць арганізмаў (19 г)

44
45

Заканамерна-
сці наследава-
ння прымет, 
устаноўленыя 
Г. Мендэлем. 
Монагібры-
днае скрыжа-
ванне. Першы 
і другі законы 
Мендэля

Паняцце аб спадчыннасці 
і зменлівасці. Вывучэнне 
спадчыннасці Г. Мендэ-
лем. Монагібрыднае скры-
жаванне. Закон аднолька-
васці гібрыдаў першага 
пакалення. Закон расшча-
плення

Фарміраванне ўяўленняў 
аб заканамернасцях насле-
давання прымет, устаноўле-
ных Г. Мендэлем. Вывучэ-
нне монагібрыднага скры-
жавання, першага і другога 
законаў Мендэля. Развіццё 
ўменняў характарызаваць 
метады генетыкі, даміна-
нтныя і рэцэсіўныя пры-
меты

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб спадчы-
ннасці і зменлівасці (па 
магчымасці з выкары-
станнем прэзентацыі); 
гутарка, рашэнне задач; 
дэманстрацыя схемы 
монагібрыднага скры-
жавання

§ 40

46 Цыталагі-
чныя асновы 
наследавання 
прымет пры 
монагібры-
дным скрыжа-
ванні 

Паняцце аб алельных, да-
мінантных і рэцэсіўных ге-
нах. Цыталагічныя асновы 
расшчаплення

Фаміраванне ўяўленняў 
аб цыталагічных асновах 
наследавання прымет пры 
монагібрыдным скрыжа-
ванні. Фарміраванне па-
няцця аб алельных, дамі-
нантных і рэцэсіўных ге-
нах, цыталагічных асновах 
расшчаплення. Удаскана-
льванне ўменняў выпіс-
ваць гаметы

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб цыталагі-
чных асновах наследа-
вання прымет пры мо-
нагібрыдным скрыжа-
ванні; гутарка з апорай 
на атрыманыя раней 
веды; рашэнне біялагі-
чных задач; дэманстра-
цыя рашоткі Пенета; 
работа каля дошкі

§ 41

47 Узаемадзеян-
не алельных 
генаў. Мно-
жны алелізм

Поўнае дамінаванне, ня-
поўнае дамінаванне, када-
мінаванне

Вывучэнне ўзаемадзеяння 
алельных генаў і множна-
га алелізму. Фарміраванне 
ўменняў вызначаць тыпы 
ўзаемадзеяння генаў, пры-

Вуснае апытанне; рабо-
та з рознымі крыніцамі 
інфармацыі; тлумачэ-
нне вучэбнага матэры-
ялу; рашэнне задач

§ 42 
(с. 173—175)
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водзіць прыклады, уста-
наўліваць фенатыпы і ге-
натыпы нашчадкаў

48 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў пры 
рашэнні задач 
па тэме «Мо-
нагібрыднае 
скрыжаванне»

Замацаванне і сістэматыза-
цыя ведаў, адпрацоўка спо-
сабаў дзеянняў пры рашэ-
нні задач па тэме «Монагі-
брыднае скрыжаванне»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 42

49 Практычная  
работа № 5 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Монагібры-
днае скрыжа-
ванне”»

Замацаванне і праверка ве-
даў, авалоданне спецыяль-
нымі ўменнямі і практы-
чнымі навыкамі рашэння 
задач па тэме «Монагібры-
днае скрыжаванне»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 40—42 

50 Дыгібрыднае 
скрыжаванне. 
Трэці закон 
Мендэля

Дыгібрыднае скрыжава-
нне. Цыталагічныя асно-
вы закону незалежнага 
наследавання прымет

Фарміраванне ўяўленняў 
аб дыгібрыдным скрыжа-
ванні. Вывучэнне трэцяга 
закону Мендэля і цытала-
гічных асноў закону не-
залежнага наследавання 
прымет. Развіццё ўменняў 
выпісваць гаметы, право-
дзіць аналізуючае скры-
жаванне

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу з элемента-
мі дэманстрацыі таблі-
цы дыгібрыднага скры-
жавання гароху; рашэ-
нне біялагічных задач; 
аналіз атрыманай інфа-
рмацыі

§ 43
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51 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў пры 
рашэнні задач 
па тэме «Дыгі-
брыднае скры-
жаванне»

Замацаванне і сістэматы-
зацыя ведаў, адпрацоўка 
спосабаў дзеянняў пры 
рашэнні задач па тэме «Ды-
гібрыднае скрыжаванне»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 43

52 Практычная 
работа № 6 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Дыгібрыднае 
скрыжаван-
не”»

Замацаванне і праверка ве-
даў, авалоданне спецыяль-
нымі ўменнямі і практы-
чнымі навыкамі рашэння 
задач па тэме «Дыгібрыднае 
скрыжаванне»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 43

53 Счэпленае 
наследаванне. 
Храмасомная 
тэорыя спа-
дчыннасці

Паняцце аб счэпленым 
наследаванні і парушэ-
нні счаплення. Паняцце 
аб генетычных картах. 
Асноўныя палажэнні хра-
масомнай тэорыі спадчы-
ннасці

Фарміраванне ўяўленняў 
аб храмасомнай тэорыі 
спадчыннасці, паняцця аб 
счэпленым наследаванні 
і парушэнні счаплення, ге-
нетычных картах. Вывучэ-
нне асноўных палажэнняў 
храмасомнай тэорыі спа-
дчыннасці. Развіццё ўме-
нняў разлічваць працэнт 
красінговера

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; тлумачэ-
нне вучэбнага матэры-
ялу аб храмасомнай тэ-
орыі спадчыннасці (па 
магчымасці з выкары-
станнем прэзентацыі); 
дэманстрацыя схемы 
красінговера; рашэнне 
біялагічных задач; рабо-
та каля дошкі

§ 44
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54 Генетыка полу Паняцце полу. Палавыя 
адрозненні. Храмасомнае 
вызначэнне полу. Пала-
выя храмасомы і аўтасо-
мы. Асаблівасці наследа-
вання прымет, счэпленых 
з полам. Генатып як цэла-
сная сістэма

Фарміраванне ўяўлен-
ня аб генетыцы полу (па-
няцце полу, храмасомнае 
вызначэнне полу, асабліва-
сці наследавання прымет, 
счэпленых з полам, паняц-
це генатыпу як цэласнай сі-
стэмы)

Пісьмовае індывідуаль-
нае апытанне; тлумачэ-
нне вучэбнага матэры-
ялу з афармленнем за-
пісаў асноўных тыпаў 
вызначэння полу на до-
шцы і ў рабочых сшы-
тках; рашэнне біялагі-
чных задач на дошцы 
на прыкладзе спадчын-
нага захворвання на ге-
мафілію

§ 45

55 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў пры 
рашэнні за-
дач па тэме 
«Наследава-
нне прымет, 
счэпленых 
з полам»

Замацаванне і сістэматыза-
цыя ведаў, адпрацоўка спо-
сабаў дзеянняў пры рашэн-
ні задач па тэме «Наследа-
ванне прымет, счэпленых 
з  полам»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 45

56 Практычная 
работа № 7 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Наследава-
нне прымет, 
счэпленых 
з полам”»

Замацаванне і праверка ве-
даў, авалоданне спецыяль-
нымі ўменнямі і практы-
чнымі навыкамі рашэння 
задач па тэме «Наследа-
ванне прымет, счэпленых 
з полам»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 45
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57 Зменлівасць 
арганізмаў, яе 
тыпы. Мады-
фікацыйная 
зменлівасць

Роля генатыпу і ўмоў ася-
роддзя ў фарміраванні 
прымет. Формы зменлі-
васці: неспадчынная і спа-
дчынная зменлівасць. 
Ма дыфікацыйная змен-
лівасць. Норма рэакцыі. 
Статыстычны аналіз ма-
дыфікацыйнай зменліва-
сці. Значэнне мадыфіка-
цыйнай зменлівасці

Фарміраванне ўяўленняў 
аб зменлівасці арганізмаў. 
Вывучэнне форм зменліва-
сці, мадыфікацыйнай зме-
нлівасці і нормы рэакцыі. 
Развіццё ўменняў хара-
ктарызаваць уласцівасці 
мадыфікацый, прыводзіць 
прыклады шырокай і ву-
зкай нормы рэакцыі, ка-
нструяваць пазнавальныя 
задачы

Тлумачэнне вучэбна-
га матэрыялу аб тыпах 
зменлівасці і мадыфі-
кацыйнай зменлівасці 
(па магчымасці з выка-
рыстаннем прэзента-
цыі); работа каля до-
шкі; складанне творчых 
заданняў

§ 46

58 Лабараторная 
работа № 4 
«Вывучэнне 
зменлівасці 
ў раслін і жы-
вёл, пабудова 
варыяцыйнага 
рада і вары-
яцыйнай кры-
вой»

Удасканальванне ўменняў 
выяўляць статыстычныя 
заканамернасці мадыфіка-
цыйнай зменлівасці коль-
касных прымет. Развіццё 
ўменняў будаваць вары-
яцыйны рад і варыяцый-
ную крывую, аналізаваць 
і рабіць высновы

Інструктаж па выканан-
ні лабараторнай работы; 
самастойнае выкананне 
лабараторнай ра боты 
вучнямі; аналіз і афа-
рмленне ў рабочых сшы-
тках атрыманых вынікаў

§ 46

59 Генатыпічная 
зменлівасць

Камбінатыўная зменлі-
васць. Мутацыйная зме-
нлівасць. Паняцце мута-
цыі. Мутагенныя фактары. 
Тыпы мутацый: генныя, 
храмасомныя, геномныя. 

Фарміраванне ўяўленняў 
аб генатыпічнай зменлі-
васці. Вывучэнне камбі-
натыўнай зменлівасці, 
мутацыйнай зменлівасці 
і тыпаў мутацый (генныя, 

Работа з ілюстрацыямі 
і дыдактычным матэ-
рыялам

§ 47
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Значэнне генатыпічнай 
зменлівасці

храмасомныя, геномныя). 
Азнаямленне з мутаген-
нымі фактарамі

60 Асаблівасці 
спадчыннасці 
і зменлівасці 
чалавека

Метады вывучэння спа-
дчыннасці і зменлівасці 
чалавека: генеалагічны, 
блізнятны, цытагенеты-
чны, папуляцыйна-ста-
тыстычны, дэрматаглі-
фічны, біяхімічныя, са-
матычнай гібрыднасці, 
малекулярна-генетычныя

Фарміраванне ўяўленняў 
аб  асаблівасцях спадчы-
ннасці і зменлівасці чала-
века. Вывучэнне метадаў 
генетыкі чалавека. Разві-
ццё ўменняў рашаць сіту-
ацыйныя задачы

Біялагічны дыктант; 
тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб асаблі-
васцях спадчыннасці 
і зменлівасці чалаве-
ка; самастойная рабо-
та з тэкстам падручні-
ка; складанне табліцы; 
складанне генеалагі-
чнага дрэва сям’і

§ 48, 
падрыхта-
ваць рэферат 
або прэзе-
нтацыю па 
тэме «Спа-
дчынныя 
хваробы ча-
лавека»

61 Спадчынныя 
хваробы чала-
века

Генныя хваробы (феніл-
кетанурыя, гемафілія). 
Храмасомныя хваробы 
(сіндром Шарашэўска-
га — Тэрнера, сіндром 
палісоміі па Х-храмасоме, 
сіндром Кляйнфельтэра, 
сіндром Даўна). Прафіла-
ктыка і дыягностыка спа-
дчынных хвароб, лячэнне 
генных хвароб

Вывучэнне спадчынных 
хвароб чалавека. Развіц-
цё ўменняў называць ге-
нныя і храмасомныя хва-
робы. Фарміраванне ўяў-
ленняў аб прафілактыцы 
і дыягностыцы спадчын-
ных хвароб, лячэнні ген-
ных хвароб. Абгрунтаван-
не мер прафілактыкі спа-
дчынных захворванняў

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб спадчын-
ных хваробах чалавека, 
заслухоўванне дакладаў 
і паведамленняў вучняў, 
дэманстрацыя прэзента-
цый, рашэнне сітуацый-
ных задач; запаўненне 
табліцы «Храмасомныя 
хваробы чалавека»

§ 49

62 Паўтарэнне 
і абагульнен - 
не ведаў па 
главе «Спад- 
чыннасць

Паўтарэнне, сістэматыза-
цыя і абагульненне ведаў 
па главе «Спадчыннасць 
і зменлівасць арганізмаў»

Выкананне самастойнай 
работы

§ 40—49 
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і зменлівасць 
арганізмаў»

Селекцыя і біятэхналогія (5 г)
63 Селекцыя, 

яе задачы 
і асноўныя 
напрамкі

Паняцце сорту, пароды, 
штама. Асноўныя напра-
мкі сучаснай селекцыі. 
Метады і дасягненні су-
часнай селекцыі

Фарміраванне ўяўленняў 
аб селекцыі раслін, жывёл 
і мікраарганізмаў. Фармі-
раванне паняццяў сорту, 
пароды, штама. Вывучэ-
нне асноўных напрамкаў 
сучаснай селекцыі. Азна-
ямленне з метадамі і да-
сягненнямі селекцыі

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу з выкары-
станнем прэзентацыі аб 
селекцыі раслін, жывёл 
і мікраарганізмаў; рабо-
та з раздатачным матэ-
рыялам; самастойная 
работа з тэкстам пад-
ручніка; запаўненне 
табліцы

§ 50, 51

64 Асноўныя 
напрамкі бія-
тэхналогіі

Паняцце біятэхналогіі. 
Аб’екты і асноўныя напра-
мкі біятэхналогіі. Паняц-
це аб клетачнай і генеты-
чнай інжынерыі

Фарміраванне ўяўленняў 
аб біятэхналогіі. Азнаямле-
нне з аб’ектамі і напрамкамі 
біятэхналогіі. Фармірава-
нне паняцця аб клетачнай 
і генетычнай інжынерыі

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне паняцця бія-
тэхналогіі; гутарка аб 
аб’ектах і асноўных 
напрамках біятэхнало-
гіі; самастойная работа 
з ЭСН

§ 52  
(с. 222—227), 
падрыхта-
ваць рэферат 
або прэзе-
нтацыю па 
тэме «Поспе-
хі і дасягне-
нні генеты-
чнай інжы-
нерыі»

65 Поспехі і да-
сягненні гене-
тычнай інжы-
нерыі

Генадыягностыка і дасяг-
ненні генетычнай інжы-
нерыі. Поспехі і дасягнен-
ні генетычнай інжынерыі. 
Генетычная інжынерыя 
і біябяспека

Фарміраванне ўяўленняў 
аб поспехах і дасягненнях 
генетычнай інжынерыі, аб 
біябяспецы выкарыстання 
трансгенных арганізмаў

Пісьмовае і індывіду-
альнае апытанне; за-
слухоўванне паведа-
мленняў вучняў; дэма-
нстрацыя прэзентацыі

§ 53,  
паўтарыць 
§ 50—52 
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

66 Абагульненне 
і сістэматыза-
цыя ведаў па 
главе «Селе-
кцыя і біятэ-
хналогія»

Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў па главе «Се-
лекцыя і біятэхналогія»

Выкананне самастой-
най работы

§ 34—53 

67 Кантрольная 
работа № 2 па 
тэмах «Раз-
мнажэнне 
і індывідуаль-
нае развіццё 
арганізмаў», 
«Спадчын-
насць і зме-
нлівасць 
арганізмаў», 
«Селекцыя 
і біятэхнало-
гія» (право-
дзіцца на пра-
цягу мая)

Праверка і ацэнка ўзроўню 
ведаў, уменняў і навыкаў па 
тэмах «Размнажэнне і інды-
відуальнае развіццё арга-
нізмаў», «Спадчыннасць 
і зменлівасць арганізмаў», 
«Селекцыя і біятэхналогія»

Выкананне кантроль-
най работы

68
69
70

Рэзервовы час Выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка
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10 клас (павышаны ўзровень)
140 гадзін

Біялогія : падруч. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / М. Д. Лісаў [і інш.] ; пад. рэд. 
М. Д. Лісава. — Мінск : Народная асвета, 2014. 

№ ву
чэб ных 

за нят каў 
і дата 

правя
дзення

Тэма вучэбных 
заняткаў

Асноўныя пытанні, якія вы
вучаюцца

Мэты вывучэння тэмы вучэб
ных заняткаў

Характарыстыка  
асноўных відаў і спосабаў 

дзейнасці

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

1 Уводзіны Разнастайнасць жывых ар-
га нізмаў на Зямлі. Агуль-
ныя ўласцівасці жывых 
арганізмаў: адзінства хімі-
чнага саставу, клетачная 
будова, абмен рэчываў і эне-
ргіі, самарэгуляцыя, рухо-
масць, раздражняльнасць, 
размнажэнне, спадчыннасць 
і зменлівасць, рост і развіц-
цё, адаптацыя да ўмоў існа-
вання

Паўтарэнне і сістэматыза-
цыя ведаў аб разнастайна-
сці жывых арганізмаў на 
Зямлі. Вывучэнне агуль-
ных уласцівасцей жывых 
арганізмаў. Развіццё ўмен-
няў пералічваць і характа-
рызаваць уласцівасці жы-
вых арганізмаў на прыкла-
дзе розных жывых аб’ектаў. 
Устанаўленне ўзаемасувязі 
з нежывой прыродай. Выха-
ванне беражлівых адносін 
да жывой прыроды

Уступная гутарка аб 
разнастайнасці жывых 
арганізмаў, уласцівасцях 
жывых арганізмаў; рабо-
та з ЭСН. Азнаямленне 
з правіламі бяспекі пры 
правядзенні лабарато-
рных работ і доследаў

Уводзіны

Хімічныя кампаненты жывых арганізмаў (21 г)

2 Утрыман-
не хімічных 
элементаў 
у арганізме. 

Паняцце аб макра- і мікра-
элементах. Найважнейшыя 
мікра- і макраэлементы і іх 
біялагічная роля

Фарміраванне паняцця аб 
макра- і мікраэлементах. Раз-
віццё ўменняў падзяляць хі-
мічныя элементы на мікра- 

Тлумачэнне паняццяў 
«макра- і мікраэлеме-
нты»; гутарка аб біяла-
гічнай ролі макра- і мік -

§ 1
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Макра- і мі-
краэлементы

і макраэлементы і называць 
іх біялагічную ролю. Фармі-
раванне ўяўленняў аб біяла-
гічнай ролі і значэнні элеме-
нтаў для арганізма чалавека. 
Выхаванне беражлівых адно-
сін да свайго здароўя

раэлементаў; работа з та-
бліцай параграфа падру-
чніка; работа з тэкстам 
падручніка

3 Хімічныя 
злучэн-
ні ў жывых 
арганізмах. 
Неаргані-
чныя рэчывы

Вада і яе роля ў жыцці жы-
вых арганізмаў. Паняцце 
аб гідрафільных і гідрафо-
бных злучэннях 

Фарміраванне ўяўленняў аб 
неарганічных рэчывах. Паў-
тарэнне будовы і ўласціва-
сцей вады. Вызначэнне ролі 
вады ў жыцці жывых аргані-
змаў. Фарміраванне паняц-
ця аб гідрафільных і гідра-
фобных злучэннях

Індывідуальнае і пісьмо-
вае апытанне; тлумачэ-
нне вучэбнага матэры-
ялу аб ролі вады ў жыцці 
жывых арганізмаў, гідра-
фільных і гідрафобных 
злучэннях; запаўненне 
табліцы «Уласцівасці 
і значэнне вады»

§ 2  
(с. 11—
15)

4 Неаргані-
чныя рэчывы. 
Мінеральныя 
солі і кіслоты

Мінеральныя солі і кіслоты. 
Кіслотнасць асяроддзя. Па-
няцце аб буферных раство-
рах

Актуалізацыя і пашырэнне 
ведаў аб мінеральных со-
лях і кіслотах. Устанаўлен-
не іх значэння для жывых 
арганізмаў. Азнаямленне 
з паняццем «кіслотнасць 
асяроддзя». Фарміраванне 
паняцця аб буферных рас-
творах

Выкананне індывіду-
альных заданняў; тлу-
мачэнне вучэбнага матэ-
рыялу аб неарганічных 
рэчывах, якія ўтрымлі-
ваюцца ў арганізме; дэ-
манстрацыя табліц

§ 2  
(с. 15—
17)
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5 Арганічныя 
рэчывы. Амі-
накіслоты

Паняцце аб макрамалеку-
лах, біяпалімерах і манаме-
рах. Амінакіслоты — мана-
меры бялкоў. Незаменныя 
і заменныя амінакіслоты. 
Утварэнне пептыдаў і по-
ліпептыдаў

Фарміраванне паняцця аб 
макрамалекулах, біяпаліме-
рах і манамерах. Вывучэнне 
будовы, уласцівасцей і кла-
сіфікацыі амінакіслот як 
манамераў бялкоў. Увядзен-
не паняцця незаменных і за-
менных амінакіслот. Выву-
чэнне механізму ўтварэння 
пептыдаў і поліпептыдаў. 
Развіццё ўмення самастой-
на запісваць схемы ўтварэ-
ння дыпептыдаў

Вуснае апытанне; тлума-
чэнне паняццяў «макра-
малекулы», «біяпаліме-
ры» і «манамеры»; работа 
з плакатам і табліцай, дэ-
манстрацыя схемы ўтва-
рэння дыпептыдаў, запіс 
схем у рабочых сшытках

§ 3

6 Бялкі.  
Уласцівасці 
бялкоў

Узроўні арганізацыі бялко-
вай малекулы: першасная, 
другасная, трацічная, чац-
вярцічная структуры. Раз-
настайнасць і ўласцівасці 
бялкоў. Дэнатурацыя і рэ-
натурацыя бялкоў

Вывучэнне ўзроўняў арга-
нізацыі бялковай малекулы 
(першасная, другасная, тра-
цічная, чацвярцічная стру-
ктуры). Разгляд з’яў дэнату-
рацыі і рэнатурацыі бялкоў

Выкананне заданняў ка-
ля дошкі; тлумачэнне 
вучэбнага матэрыялу аб 
уласцівасцях бялкоў

§ 3, 4 
(с. 24—
25)

7 Функцыі 
бялкоў

Функцыі бялкоў: структу-
рная, ферментатыўная (ка-
талітычная). Паняцце аб 
актыўным цэнтры і спецы-
фічнасці ферментаў. Паняц-
це аб рэгулятарных цэнтрах, 
актыватарах і інгібітарах 
ферментаў, канкурэнтным  
і неканкурэнтным інгібіра-
ванні

Вывучэнне функцый бялкоў 
(структурная, ферментатыў-
ная (каталітычная)). Фармі-
раванне паняцця аб актыў-
ным цэнтры і спецыфічнасці 
ферментаў, рэгулятарных 
цэнтрах, актыватарах і інгі-
бітарах ферментаў, канку-
рэнтным і неканкурэнтным 
інгібіраванні

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; тлумачэн-
не вучэбнага матэрыялу 
аб функцыях бялкоў; 
самастойная работа ву-
чняў з тэкстам падручні-
ка; запаўненне табліцы 
«Функцыі бялкоў»

§ 4 
(с. 25—
28) 
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8 Лабараторная 
работа № 1 
«Выяўленне 
актыўнасці 
каталазы»

Фарміраванне практычных 
навыкаў па правядзенні ла-
бараторнай работы. Разві-
ццё ўменняў аналізаваць, 
рабіць высновы, аргумента-
вана тлумачыць атрыманыя 
вынікі і афармляць іх

Інструктаж па выканан-
ні лабараторнай работы; 
самастойнае выкананне 
лабараторнай работы ву-
чнямі; аналіз і афармле-
нне ў рабочых сшытках 
атрыманых вынікаў

§ 4

9 Функцыі 
бялкоў

Транспартная, скарачаль-
ная (рухальная), рэгулята-
рная, сігнальная, ахоўная, 
таксічная, энергетычная 
і назапашвальная функцыі 
бялкоў

Вывучэнне транспартнай, 
скарачальнай (рухальнай), 
рэгулятарнай, сігнальнай, 
ахоўнай, таксічнай, энерге-
тычнай і назапашвальнай 
функцый бялкоў. Фарміра-
ванне ўменняў называць ка-
нкрэтныя бялкі ў сувязі з іх 
практычным значэннем для 
жывых арганізмаў

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб функцы-
ях бялкоў; самастойная 
работа вучняў з тэкстам 
падручніка; запаўнен-
не табліцы «Функцыі 
бялкоў» (працяг)

§ 4 
(с. 28—
29)

10 Вугляводы Вугляводы. Монацукрыды. 
Алігацукрыды. Дыцукрыды

Азнаямленне з будовай і бія-
лагічнай роляй монацукры-
даў, алігацукрыдаў, дыцу-
крыдаў. Выяўленне іх біяла-
гічнага значэння ў клетцы

Вуснае і пісьмовае апы-
танне; тлумачэнне вучэ-
бнага матэрыялу аб будо-
ве і ролі монацукрыдаў, 
алігацукрыдаў, дыцукры-
даў; работа з ЭСН

§ 5 
(с. 29—
31)

11 Поліцукрыды Крухмал. Глікаген. Цэлюло-
за. Хіцін. Функцыі вугляво-
даў: энергетычная, назапа-
швальная, структурная, ме-
табалічная

Азнаямленне з асноўнымі 
відамі поліцукрыдаў. За-
беспячэнне засваення бі-
ялагічнага значэння кру-
хмалу і глікагену, цэлюло-

Самаправерка і ўзаема-
праверка; тлумачэнне 
вучэбнага матэрыялу 
аб крухмале, глікагене, 
цэлюлозе; самастойная

§ 5 
(с. 31—
33)
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зы і хіціну як рэзервовых 
і структурных вугляводаў 
розных клетак. Вывучэнне 
функцый вугляводаў: эне-
ргетычнай, назапашвальнай, 
структурнай, метабалічнай

работа з тэкстам падру-
чніка; запаўненне таблі-
цы «Функцыі вугляво-
даў» і яе наступнае аб-
меркаванне

12 Ліпіды Тлушчы і фосфаліпіды, стэ-
роіды. Функцыі ліпідаў: 
энергетычная, будаўнічая, 
ахоўная, цеплаізаляцый-
ная, рэгулятарная

Фарміраванне ўяўленняў 
аб тлушчах і фосфаліпідах, 
стэроідах. Вывучэнне фу-
нкцый ліпідаў: энергеты-
чнай, будаўнічай, ахоўнай, 
цеплаізаляцыйнай, рэгу-
лятарнай

Індывідуальнае апытан-
не; тлумачэнне вучэбна-
га матэрыялу аб будове 
і ролі ў жывых аргані-
змах крухмалу, глікаге-
ну, цэлюлозы; запаўне-
нне табліцы «Функцыі 
ліпідаў»

§ 6

13 Ліпіды. Ла-
бараторны 
дослед № 1 
«Вызначэнне 
поліцукры-
даў і ліпідаў 
у біяматэры-
яле і вывучэ-
нне іх уласці-
васцей»

Лабараторны дослед № 1 
«Вызначэнне поліцукры-
даў і ліпідаў у біяматэры-
яле і вывучэнне іх уласці-
васцей»

Замацаванне і сістэматыза-
цыя ведаў аб функцыях лі-
підаў. Развіццё практычных 
уменняў вызначаць ліпіды 
і вугляводы ў біяматэры-
яле на аснове іх уласціва-
сцей. Фарміраванне ўмення 
аналізаваць, апісваць вынікі 
доследу

Выкананне індывіду-
альных заданняў; пра-
цяг запаўнення таблі-
цы «Функцыі ліпідаў»; 
выкананне вучнямі ла-
бараторнага доследу 
з афармленнем вынікаў 
у рабочых сшытках

§ 6

14 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў пры 
рашэн-

Замацаванне і сістэматы-
зацыя ведаў па вывучаных 
класах арганічных злучэнняў. 
Адпрацоўка алгарытму і спо-

Рашэнне біялагічных за-
дач

§ 3—6 
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ні задач па 
тэме «Бялкі, 
вугляводы, 
ліпіды»

сабаў дзеянняў пры рашэн-
ні задач па тэме «Бялкі, вуг-
ляводы, ліпіды»

15 Нуклеінавыя 
кіслоты

Будова нуклеатыдаў і ўтва-
рэнне полінуклеатыдаў. Бу-
дова і функцыі ДНК. Па-
няцце камплементарнасці. 
Правілы Чаргафа

Вывучэнне будовы нукле-
атыдаў і працэсу ўтварэння 
полінуклеатыдаў. Фармі-
раванне ведаў аб прастора-
вай структуры і функцыях 
ДНК. Развіццё практычна-
га ўмення выкарыстання 
прынцыпу камплемента-
рнасці і правіл Чаргафа

Індывідуальнае і тэста-
вае апытанне; тлумачэн-
не вучэбнага матэрыялу 
аб будове нуклеатыдаў 
і ўтварэнні полінукле-
атыдаў; дэманстрацыя 
схем: будовы нуклеаты-
даў, полінуклеатыднага 
ланцуга, утварэння ва-
дародных сувязей; дэма-
нстрацыя мадэлі ДНК; 
рашэнне задач

§ 7  
(с. 38—
41)

16 Нуклеінавыя 
кіслоты

Будова і функцыі РНК. Ін-
фармацыйныя, або матрыч-
ныя, рыбасомныя, транспа-
ртныя РНК

Вывучэнне будовы і фун-
кцый РНК. Інфармацый-
ныя, або матрычныя, ры-
басомныя, транспартныя 
РНК

Вуснае апытанне; тлума-
чэнне вучэбнага матэры-
ялу аб будове і функцыях 
РНК; дэманстрацыя схе-
мы РНК; запаўненне та-
бліцы «Характарысты ка 
тыпаў РНК» з яе насту-
пным абмеркаваннем 
у класе

§ 7  
(с. 42—
43)

17 Адпрацоўка 
спосабаў  
дзеянняў

Замацаванне і сістэматыза-
цыя ведаў па будове нуклеі-
навых кіслот. Адпрацоўка

Рашэнне біялагічных за-
дач

§ 7
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пры рашэнні 
задач па тэме    
«Нуклеіна-
выя кіслоты»

спосабаў дзеянняў пры ра-
шэнні задач па тэме «Ну-
клеінавыя кіслоты»

18 АТФ Будова і функцыі АТФ Вывучэнне будовы і фун к-
цый АТФ

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб будове 
і функ цыях АТФ; дэма-
нстрацыя схемы будовы 
малекулы АТФ; запаў-
ненне та бліцы «Харак-
тарыстыка ДНК, РНК 
і АТФ»

§ 8

19 Біялагічна 
актыўныя рэ-
чывы

Вітаміны і іх функцыі. Га-
рмоны, іх хімічная прыро-
да і функцыі. Ферамоны. 
Ал калоіды. Антыбіётыкі 
і іх выкарыстанне

Азнаямленне з вітамінамі 
і іх функцыямі. Паўтарэн-
не і замацаванне ведаў аб 
гармонах, іх хімічнай пры-
родзе і функцыях. Фармі-
раванне ўяўленняў аб фе-
рамонах, алкалоідах, анты-
біётыках і іх выкарыстанні

Вуснае апытанне; рабо-
та з тэкстам падручні-
ка і рознымі крыніцамі 
інфармацыі; запаўнен-
не табліцы «Біялагічна 
актыўныя рэчывы»

§ 9

20 Практычная 
работа № 1 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Хімічныя 
кампаненты 
жывых арга-
нізмаў”»

Замацаванне і праверка ве-
даў, удасканальванне прак-
тычных уменняў і на вы каў 
рашэння задач па тэ ме «Хі-
мічныя кампаненты жывых 
арганізмаў»

Рашэнне біялагічных 
за дач; практычная дзей-
насць

§ 3—8 
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21 Паўтарэнне  
і абагульне-
нне ведаў па 
главе «Хімі-
чныя кампа-
ненты жывых 
арганізмаў»

Паўтарэнне, замацаванне 
і абагульненне ведаў па гла-
ве «Хімічныя кампаненты 
жывых арганізмаў». Разві-
ццё ўменняў сістэматыза-
ваць ма тэрыял. Падрыхтоў-
ка вуч няў да кантролю ведаў

Аналіз табліц і схем; ра-
бота з раздатачным ма-
тэрыялам; складанне 
клас тараў; рашэнне бія-
лагічных задач

§ 1—9 

22 Кантроль ве-
даў па главе 
«Хімічныя 
кампаненты 
жывых арга-
нізмаў»

Праверка ўзроўню засваен-
ня ведаў і развіцця ўменняў 
па главе «Хімічныя кампа-
ненты жывых арганізмаў»

Выкананне самастойнай 
работы

Клетка — структурная і функцыянальная адзінка жывых арганізмаў (30 г)

23 Гісторыя ад-
крыцця кле-
ткі. Стварэн-
не клетачнай 
тэорыі

Клетка — структурная 
і фун к цыянальная адзінка 
арганізма. Гісторыя адкры-
цця клеткі. Клетачная тэ-
орыя

Фарміраванне ведаў аб кле-
тцы як структурнай і фун-
кцыянальнай адзінцы ар-
га нізма. Вызначэнне ас-
ноў ных этапаў у гісторыі 
ад крыцця клеткі. Вывучэн-
не асноўных палажэнняў 
клетачнай тэорыі. Фармі-
раванне ідэі аб адзінстве 
паходжання ўсяго жывога

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб гісторыі 
адкрыцця клеткі; інды-
відуальная работа з тэ-
кстам падручніка; за-
паўненне табліцы

§ 10

24 Метады 
вывучэння 
клеткі

Метады вывучэння клеткі: 
светлавая мікраскапія, эле-
ктронная мікраскапія, ды-

Азнаямленне з метадамі вы-
вучэння клеткі: светлавой 
мікраскапіяй, электроннай 

Вуснае апытанне; ілю-
страцыйнае тлумачэнне 
метадаў вывучэння клет-

§ 11  
(с. 51—
53)

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



36

Працяг

1 2 3 4 5 6

ферэнцыяльнае цэнтрыфу-
гаванне, цыта- і гістахімія, 
рэнтгенаструктурны ана-
ліз, метад клетачных куль-
тур і інш.

мікраскапіяй, дыферэнцы-
яльным цэнтрыфугаван нем, 
цы та- і гістахіміяй, рэнт ге-
на структурным аналі зам

кі; дэманстрацыя таб ліц 
і мікраскопаў; запаўнен-
не табліцы

25 Агульны 
план будовы 
клеткі. Дэ-
манстрацый-
ны дослед 
№ 1 «Клеткі 
сянной пала-
чкі (мікра-
скапіраван-
не сяннога 
настою)»

Разнастайнасць клетак. 
Клеткі пра- і эўкарыётаў. 
Дэманстрацыйны дослед 
№ 1 «Клеткі сянной палач-
кі (мікраскапіраванне сян-
нога настою)»

Пашырэнне ўяўленняў аб 
разнастайнасці клетак. Па-
раўнанне клетак пра- і эў-
карыёт. Выяўленне агуль-  
ных рыс параўнання. Раз-
віццё назіральнас ці, умен-
няў параўноўваць, рабіць 
высновы

Апытанне з выкарыста-
ннем індывідуальных 
за данняў, тлумачэнне 
вучэбнага матэрыялу аб 
разнастайнасці клетак; 
назіранне вучнямі за дэ-
манстрацыйным досле-
дам з наступным аналі-
зам атрыманых вынікаў 
і запісам высноў

§ 11  
(с. 53—
54)

26 Адзіны пры-
нцып аргані-
зацыі клетак

Паверхневы апарат, цыта-
плазма (гіялаплазма, цы-
ташкілет, арганоіды, ук-
лючэнні), ядзерны апарат 
(ядро)

Вывучэнне адзінага пры-
нцыпу арганізацыі клетак 
з вылучэннем паверхнева-
га апарату, цытаплазмы (гі-
ялаплазмы, цыташкілета, 
арганоідаў, уключэнняў), 
ядзернага апарату (ядра)

Апытанне па картках; 
тлумачэнне вучэбнага 
ма тэрыялу аб адзіным 
прынцыпе арганізацыі 
клетак; дэманстрацыя 
схем будовы клетак жы-
вых арганізмаў і мадэлі 
ядра

§ 11  
(с. 54—
56)

27 Цытаплазма-
тычная ме-
мбрана. Лаба-
раторны 

Хімічны састаў і будова 
плазмалемы. Функцыі пла-
змалемы: бар’ерная, рэцэ-
пторная, транспартная.

Вывучэнне хімічнага саста-
ву і будовы плазмалемы і яе 
функцый: бар’ернай, рэцэ-
пторнай, транспартнай. 

Вуснае апытанне, тлу-
мачэнне вучэбнага матэ-
рыялу аб будове і фун-
кцыях плазмалемы; дэ-

§ 12  
(с. 57—
59)
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дослед № 2 
«Назіранне 
асматычных 
з’яў у раслін-
ных тканках 
(караняплод 
морквы, клу-
бень буль-
бы)»

Лабараторны дослед № 2 
«Назіранне асматычных 
з’яў у раслінных тканках 
(караняплод морквы, клу-
бень бульбы)»

Працяг развіцця ўменняў 
апісваць назіранні, аналіза-
ваць, рабіць высновы, аргу-
ментавана тлумачыць атры-
маныя вынікі

манстрацыя схемы бу-
довы плазмалемы; выка-
нанне вучнямі лабара-
торнага доследу; аналіз 
атрыманых вынікаў, за-
малёўка і афармленне іх 
у рабочых сшытках

28 Цытаплазма-
тычная ме-
мбрана

Транспартная функцыя. 
Спосабы транспарту рэчы-
ваў праз плазмалему: прос-
тая дыфузія, аблегчаная 
дыфузія, актыўны транс-
парт. Транспарт у мембран-
най упакоўцы: эндацытоз 
і экзацытоз

Азнаямленне з транспарт-
най функцыяй мембраны. 
Вывучэнне спосабаў тран-
спарту рэчываў праз пла-
змалему: простай дыфузіі, 
аблегчанай дыфузіі, актыў-
нага транспарту. Устанаўле-
нне характэрных і адметных 
асаблівасцей транспарту 
ў мембраннай упакоўцы: 
эн дацытозу і экзацытозу

Біялагічны дыктант; 
тлу мачэнне вучэбнага 
ма тэрыялу аб функцы-
ях плазмалемы; дэман-
страцыя схем перано-
су іонаў і малекул праз 
цы таплазматычную ме-
мбрану, эндацытозу

§ 12  
(с. 59—
61)

29 Лабаратор ная 
работа № 2 
«Вывучэнне 
з’явы плазмо-
лізу і дэплаз-
молізу ў клет-
ках эпідэрмісу 
цыбуліны цы-
булі рэпчатай»

Замацаванне ўменняў пры-
гатавання мікрапрэпаратаў. 
Працягнуць фарміраванне 
ўменняў апісваць назіранні, 
аналізаваць, рабіць высно-
вы, устанаўліваць прычын-
на-выніковыя сувязі

Інструктаж па выканан-
ні лабараторнай работы; 
самастойнае выканан не 
лабараторнай ра боты 
вучнямі; аналіз і афар-
мленне ў рабочых сшы т-
ках атрыманых вы ні каў

§ 12
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30 Гіялаплазма. 
Цыташкілет

Гіялаплазма — асноўнае 
рэ чыва цытаплазмы. Хімі-
чны састаў і функцыі. Цы-
ташкілет. Яго арганізацыя 
і функцыі. Мікрафіламе-
нты і мікратрубачкі

Развіццё ўяўленняў аб гія-
лап лазме як асноўным рэ-
чыве цытаплазмы. Выз на-
чэнне яе хімічнага са ставу 
і функцыі. Фарміраванне 
паняцця цыташкілета. Вы-
вучэнне яго аргані зацыі 
і фун кцый. Устанаўлен не 
ха рактэрных рыс будовы 
і функцый мікрафіламентаў 
і мікратрубачак

Індывідуальнае апытан-
не; тлумачэнне вучэбна-
га матэрыялу аб гіяла-
плазме і цыташкілеце 
клеткі, мікрафіламентах 
і мікратрубачках; дэман-
страцыя схем арганіза-
цыі цыташкілета, будо-
вы мікрафіламента і мік-
ратрубачкі

§ 13

31 Немембран-
ныя аргано-
іды

Клетачны цэнтр, арганіза-
цыя і функцыі цэнтрыё-
ляў. Рыбасомы, арганіза-
цыя і фун кцыі

Фарміраванне ўяўленняў 
аб клетачным цэнтры, ар-
га нізацыі і функцыях цэн-
трыёляў. Вывучэнне аргані-
зацыі і функцый рыбасом. 
Развіццё ўменняў знахо-
дзіць выявы клетачнага цэн- 
тра, рыбасом і называць іх 
функцыі 

Тэсціраванне; тлумачэн-
не вучэбнага матэрыялу 
аб немембранных арга-
ноідах; дэманстрацыя 
схем будовы цэнтрыё-
ляў, клетачнага цэнтра, 
рыбасомы; работа з ды-
дактычным матэрыя-
лам; самаправерка і ўза-
емаправерка ведаў

§ 14

32 Аднамембра-
нныя аргано-
іды

Эндаплазматычная сетка, 
шурпатая і гладкая. Ко-
мплекс Гольджы. Іх будо-
ва і функцыі

Вывучэнне эндаплазматы-
чнай сеткі і комплексу Го-
льджы. Устанаўленне адро-
зненняў шурпатай і гладкай 
ЭПС. Фарміраванне паняц-
ця аб ЭПС і комплексе Го-
льджы як аб транспартнай

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне вучэбнага ма-
тэрыялу аб будове і фу-
нкцыях эндаплазматы-
чнай сеткі і комплексу 
Гольджы; дэманстрацыя 
схем будовы эндаплаз-

§ 15 
(с. 65—
67)
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сістэме клеткі. Вывучэнне 
іх будовы і функцый. Раз-
віццё ўменняў знаходзіць 
выявы арганел, падпісваць 
іх складаючыя структуры

матычнай сеткі і комп-
лексу Гольджы

33 Аднамембра-
нныя аргано-
іды

Лізасомы. Паняцце аб аў-
тафагіі. Вакуолі раслінных 
клетак і іх функцыі. Скара-
чальныя вакуолі гетэратро-
фных пратыстаў

Вывучэнне лізасом. Фар-
міраванне паняцця аб аўта-
фагіі. Азнаямленне з ваку-
олямі раслінных клетак і іх 
функцыямі

Індывідуальнае апытан-
не; гутарка па пытаннях 
настаўніка; тлумачэнне 
вучэбнага матэрыялу аб 
асаблівасцях будовы 
ска рачальных вакуоляў 
ге тэратрофных праты-
стаў

§ 15, 16

34 Двухмембра-
нныя аргано-
іды

Мітахондрыі, іх будова 
і функцыі. Пластыды, бу-
до ва і функцыі хлара плас-
таў. Лейкапласты, храма-
пласты

Пашырэнне ўяўленняў аб 
двухмембранных арганоі-
дах. Вывучэнне мітахонд-
рый, іх будовы і функцый. 
Фарміраванне ведаў аб пла-
стыдах, будове і функцы-
ях хларапластаў. Развіццё 
ўменняў знаходзіць выявы 
арганел, падпісваць іх скла-
даючыя структуры, вызна-
чаць адметныя асаблівасці 
лейкапластаў і храмаплас-
таў

Выкананне індывіду-
альных заданняў; тлу-
мачэнне вучэбнага ма-
тэрыялу аб будове і фу-
нкцыях мітахондрый 
і пластыд; самастойная 
работа вучняў з тэкстам 
падручніка; запаўненне 
табліцы

§ 17
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35 Ядро Будова і функцыі ядра. 
Ядзерная абалонка, ядзе-
рны матрыкс, храмацін, 
ядзеркі

Вывучэнне будовы і фун-
кцый ядра. Фарміраванне 
паняцця аб яго структур-
ных кампанентах: ядзернай 
абалонцы, ядзерным ма-
трыксе, храмаціне, ядзерках

Адказы вучняў на пы-
танні; тлумачэнне вучэ-
бнага матэрыялу аб аса-
блівасцях будовы ядра 
і функцыях яго кампа-
нентаў з элементамі дэ-
манстрацыі мадэлі ядра; 
запаўненне табліцы

§ 18 
(с. 76—
77)

36 Ядро Храмасомы, іх структурная 
арганізацыя. Паняцце аб 
гаплоідным, дыплоідным 
і паліплоідным наборах 
храмасом, карыятыпе

Вывучэнне храмасом, іх 
структурнай арганізацыі. 
Фарміраванне паняцця аб 
гаплоідным, дыплоідным 
і паліплоідным наборах 
хра масом, карыятыпе

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб структу-
рнай арганізацыі хра-
масом, дэманстрацыя 
відэафільма «Храмасо-
мы і індывідуальнае раз-
віццё»

§ 18 
(с. 77—
79)

37 Асаблівасці 
будовы кле-
так прака-
рыёт

Будова бактэрыяльнай 
клеткі

Вывучэнне будовы бактэ-
рыяльнай клеткі. Пашы-
рэнне ўяўленняў аб біяла-
гічным значэнні бактэрый, 
іх практычным выкарыста-
нні ў прамысловай вытво-
рчасці, медыцыне. Актуа-
лізацыя ведаў аб хвароба-
творных бактэрыях, пра-
філактыцы захворванняў

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб будове 
бактэрыяльнай клеткі; 
замалёўка клеткі бактэ-
рыі; адказы на пытанні 
настаўніка

§ 19

38 Асаблівасці 
будовы кле-
так эўкарыёт

Падабенства ў будове кле-
так эўкарыёт. Адрозненні 
ў будове клетак эўкарыёт

Вызначэнне рыс падабен-
ства ў будове клетак эўка-
рыёт. Стварэнне ўмоў для

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу з элементамі 
эўрыстычнай гутаркі на

§ 20
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(раслін, жывёл, грыбоў 
і пратыстаў)

развіцця ўменняў параў-
ноўваць і ўстанаўліваць ад-
розненні ў будове клетак 
эўкарыёт (раслін, жывёл, 
грыбоў і пратыстаў)

аснове апорнага канспе-
кта; работа з тэкстам 
пад ручніка; запаўненне 
таб ліцы

39 Асаблівасці 
будовы кле-
так эўкарыёт

Будова клетак пратыстаў, 
грыбоў, раслін і жывёл. 
Параўнанне клетак пра- 
і эўкарыёт

Стварэнне ўмоў для пра-
вядзення параўнальнага 
аналізу клетак пра- і эўка-
рыёт

Тэсціраванне; правядзе-
нне параўнання і аналі-
зу клетак пра- і эўкары-
ёт; запаўненне табліцы 
«Параўнальная характа-
рыстыка клетак прака-
рыёт і эўкарыёт»

§ 20

40 Лабарато-
рная работа 
№ 3 «Параў-
нанне будовы 
расліннай  
і жывёльнай 
клетак»

Замацаванне ведаў аб аса-
блівасцях будовы клетак. 
Фарміраванне ўменняў 
працаваць з мікраскопам, 
параўноўваць, рабіць вы-
сновы, тлумачыць устаноў-
леныя факты

Інструктаж па выкана-
нні лабараторнай рабо-
ты; самастойнае выка-
нанне лабараторнай 
работы вучнямі; аналіз 
і афармленне ў рабочых 
сшытках атрыманых вы-
ні каў

§ 20

41 Клетачны 
цыкл

Паняцце аб клетачным цы-
кле. Інтэрфаза і яе перыя-
ды. Рэплікацыя ДНК. Кле-
тачная гібель: некроз, апа-
птоз

Фарміраванне паняцця аб 
клетачным цыкле. Вывучэ-
нне інтэрфазы і яе перыя-
даў. Садзейнічанне засва-
енню паняцця рэплікацыі. 
Азнаямленне з разнавідна-
сцямі клетачнай гібелі: не-
крозам, апаптозам

Тлумачэнне паняцця 
«клетачны цыкл»; рабо-
та з дыдактычным матэ-
рыялам; дэманстрацыя 
схемы рэплікацыі мале-
кулы ДНК

§ 21
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42 Практычная 
работа № 2 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Рэплікацыя 
ДНК”»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
ян ня і ўдасканальванне 
практычных уменняў па 
ра шэнні задач па тэме «Рэ-
плікацыя ДНК»

Рашэнне біялагічных 
за дач; практычная дзей-
насць

§ 21

43 Дзяленне 
клеткі

Простае бінарнае дзяленне 
клетак пракарыёт. Амітоз

Фарміраванне ведаў аб про-
стым бінарным дзяленні 
клетак пракарыёт, амітозе

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб простым 
бінарным дзяленні кле-
ткі, амітозе; мадэлірава-
нне амітозу

§ 22  
(с. 91, 
93—94)

44 Дзяленне 
клеткі

Мітоз. Фазы мітозу. Біяла-
гічнае значэнне мітозу

Фарміраванне паняцця «мі-
тоз». Вывучэнне фаз мітозу 
і яго біялагічнага значэння. 
Развіццё ўяўленняў аб да-
кладнай перадачы спадчын-
ных прымет і ўласцівасцей, 
магчымасці росту, развіцця, 
рэгенерацыі

Тлумачэнне з элемента-
мі дэманстрацыі інтэр-
актыўнай мадэлі «Мі-
тоз»; запаўненне таблі-
цы «Мітоз»

§ 22  
(с. 91—
93)

45 Лабарато-
рная работа 
№ 4 «Мітоз 
у клетках 
карэньчыка 
цыбулі»

Фарміраванне навыкаў мі-
краскапіравання. Развіццё 
ўважлівасці, умення апіс-
ваць назіранне, суадносіць 
тэарэтычныя веды з прак-
тычнымі назіраннямі, ана-
лізаваць, рабіць высновы

Інструктаж па выкана-
нні лабараторнай рабо-
ты; самастойнае выка-
нанне лабараторнай 
ра боты вучнямі; аналіз 
і афармленне ў рабочых 
сшытках атрыманых вы-
нікаў

§ 22
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46 Меёз і яго 
біялагічнае 
значэнне

Паняцце меёзу. Фазы ме-
ёзу. Паняцце аб кан’югацыі 
і красінговеры. Генетычная 
рэкамбінацыя пры меёзе. 
Біялагічнае значэнне меёзу

Фарміраванне паняцця 
«меёз». Вывучэнне фаз ме-
ёзу. Вывучэнне паняццяў 
кан’югацыі і красінговера. 
Садзейнічанне засваенню 
і разуменню працэсу гене-
тычнай рэкамбінацыі пры 
меёзе. Азнаямленне з бі-
ялагічным значэннем меёзу

Тлумачэнне паняццяў 
«меёз», «кан’югацыя» 
і «красінговер»; дэман-
страцыя інтэрактыўнай 
мадэлі «Меёз»; за паў-
ненне табліцы «Ме ёз»

§ 23

47 Практычная 
работа № 3 
«Параўнанне 
працэсаў мі-
тозу і меёзу»

Замацаванне і пашырэн-
не ведаў аб мітозе і меёзе. 
Стварэнне ўмоў для параў-
нальнага аналізу дадзеных 
спосабаў дзялення клеткі

Запаўненне вучнямі 
па раўнальнай табліцы 
«Параўнанне мітозу 
і ме ёзу» са складаннем 
вы сноў і выкананнем за-
данняў

§ 22, 23

48 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Дзяленне 
клетак»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач 
па тэме «Дзяленне клетак»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 22, 23

49 Адпрацоўка 
спосабаў дзе-
янняў пры 
рашэнні за-
дач па тэме 
«Плоіднасць 
клетак»

Замацаванне і паглыблен-
не ведання паняцця «пло-
іднасць» пры адпрацоўцы 
спосабаў дзеяння на прак-
тычных задачах па тэме 
«Пло іднасць клетак»

Рашэнне біялагічных 
задач
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50 Практычная 
работа № 4 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Дзяленне 
і плоіднасць 
клетак”»

Адпрацоўка і праверка ўз-
роўню засваення споса-
баў дзеянняў пры рашэнні 
за дач па тэме «Дзяленне 
і пло іднасць клетак»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 22, 23

51 Абагульне-
нне і сістэ-
матызацыя 
ведаў па гла-
ве «Клетка — 
структурная 
і функцыяна-
льная адзінка 
жывых арга-
нізмаў»

Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў і ўменняў па 
главе «Клетка — структу-
рная і функцыянальная 
адзінка жывых арганізмаў»

Аналіз табліц і схем, 
складзеных падчас вы-
ву чэння главы; работа 
з раздатачным матэрыя-
лам

§ 10—23 

52 Кантроль 
ведаў па тэме 
«Клетка — 
структурная 
і функцыяна-
льная адзінка 
жывых арга-
нізмаў»

Паўтарэнне і сістэматыза-
цыя ведаў па тэме «Клет-
ка — структурная і функ-
цыянальная адзінка жывых 
арганізмаў»

Выкананне самастойнай 
работы
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Абмен рэчываў і пераўтварэнне энергіі ў арганізме (18 г)

53 Агульная 
характары-
стыка абме-
ну рэчываў 
і пераўтварэ-
ння энергіі

Паняцце абмену рэчываў 
(метабалізму), асіміляцыі 
і дысіміляцыі, анабалізму 
і катабалізму, пластычнага 
і энергетычнага абмену

Фарміраванне паняццяў 
абмену рэчываў (метабалі-
зму), асіміляцыі і дысімі-
ляцыі, анабалізму і катаба-
лізму, пластычнага і энерге-
тычнага абмену

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб абмене 
рэчываў і пераўтварэн-
ні энергіі; дэманстрацыя 
схемы ўзаемасувязі аб-
мену рэчываў і пераўт-
варэння энергіі

§ 24

54 Клетачнае 
дыханне

Этапы клетачнага дыхан-
ня: падрыхтоўчы, бескісла-
родны (гліколіз), кісларод-
ны (аэробны). Сумарнае 
ўраўненне поўнага акісле-
ння глюкозы

Вывучэнне этапаў клета-
ч нага дыхання: падрых-
тоўчага, бескіслароднага 
(глі коліз), кіслароднага 
(аэ робны). Вывядзенне су-
марнага ўраўнення поўнага 
акіслення глюкозы

Індывідуальнае апытан-
не; тлумачэнне вучэбна-
га матэрыялу аб сутна-
сці клетачнага дыхання 
і браджэння; самапра-
верка і ўзаемаправерка 
атрыманых на вучэбных 
занятках ведаў

§ 25

55 Браджэнне Браджэнне, яго віды і прак-
тычнае значэнне

Пашырэнне паняцця аб 
працэсе браджэння. Азна-
ямленне з яго відамі і прак-
тычным значэннем

Вусныя адказы на пы-
танні настаўніка; тлу-
мачэнне вучэбнага ма-
тэрыялу аб працэсе 
браджэння і яго відах, 
практычным значэнні

§ 26

56 Практычная 
работа № 5 
«Параўнан-
не працэсаў 
браджэння 
і дыхання»

Замацаванне і сістэматы-
зацыя ведаў аб браджэнні 
і дыханні. Стварэнне ўмоў 
для параўнальнага аналізу 
дадзеных працэсаў энерге-
тычнага абмену

Выкананне вучнямі 
практычнай работы; па-
раўнанне працэсаў бра-
джэння і клетачнага ды-
хання; запаўненне аба-
гульняючай табліцы

§ 25, 26
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57 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Клетачнае 
дыханне»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач па 
тэме «Клетачнае дыханне»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 25, 26

58 Практычная 
работа № 6 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Клетачнае 
дыханне”»

Праверка ўзроўню засваен-
ня ведаў і практычных уме-
нняў па тэме «Клетачнае 
дыханне»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 25, 26

59 Фотасінтэз Паняцце фотасінтэзу. Фо-
тасінтэтычныя пігменты 
і іх лакалізацыя

Фарміраванне паняцця 
«фотасінтэз». Азнаямлен-
не з фотасінтэтычнымі пі-
гментамі і іх лакалізацыяй

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу з элемента-
мі дэманстрацыі табліц 
і схем

§ 27

60 Фотасінтэз Паняцце аб фотасістэмах Фарміраванне паняцця аб 
фотасістэмах. Развіццё на-
зіральнасці, умення параў-
ноўваць, рабіць вы сновы

Біялагічны дыктант; 
тлу мачэнне вучэбнага 
ма тэрыялу аб фотасіс-
тэмах

§ 27

61 Фотасінтэз. 
Дэманстра-
цыйны до-
след № 2 
«Умовы ўтва-
рэння крух -

Светлавая фаза фотасін-
тэзу: пераўтварэнне энергіі 
і рэчываў. Цемнавая фаза. 
Сумарнае ўраўненне фо-
тасінтэзу. Значэнне фота-
сінтэзу. Дэманстрацыйны

Вывучэнне працэсаў свет-
лавой фазы фотасінтэзу: 
пе раўтварэнне энергіі і рэ-
чываў. Азнаямленне з цем-
навой фазай. Вывядзенне 
сумарнага ўраўнення фо та-

Тэсціраванне, тлумачэн-
не вучэбнага матэрыялу 
з элементамі дэманстра-
цыі табліц і схем паглы-
нання святла пігментамі 
хларапластаў, пераўтва-

§ 27 
(с. 110—
111)
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малу ў лістах 
раслін»

дослед № 2 «Утварэнне 
крухмалу ў лістах раслін»

сін тэзу. Устанаўленне зна-
чэння фотасінтэзу і яго 
пла нетарнай ролі. Развіц-
цё назіральнасці, умення 
па раўноўваць, рабіць вы-
сновы

рэння энергіі пры фота-
сінтэзе; запаўненне та-
бліцы «Фазы фотасінтэ-
зу»; назіран не вучнямі 
за дэманс трацыйным 
до следам з наступным 
аналізам ат рыманых вы-
ні каў і за пісам вы сноў

62 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Фотасінтэз»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач 
па тэме «Фотасінтэз»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 27

63 Практычная 
работа № 7 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Фотасі-
нтэз”»

Пашырэнне і праверка ўз-
роўню засваення ведаў 
і прак тычных уменняў па 
тэме «Фотасінтэз»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 27

64 Захаванне 
спадчыннай 
інфармацыі

Паняцце аб генетычным 
кодзе. Уласцівасці генеты-
чнага кода

Фарміраванне паняцця ге-
нетычнага кода. Вывучэнне 
ўласцівасцей генетычнага 
кода

Тлумачэнне паняцця 
«генетычны код»; дэма-
нстрацыя табліцы «Ге-
нетычны код»; работа 
з табліцай падручніка

§ 28
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65 Рэалізацыя 
спадчыннай 
інфармацыі

Транскрыпцыя. Транс-
ляцыя. Роля іРНК, тРНК, 
рРНК у сінтэзе бялку

Вывучэнне асноўных эта-
паў біясінтэзу бялку: тран-
скрыпцыі, трансляцыі. Вы-
значэнне ролі іРНК, тРНК, 
рРНК у сінтэзе бял ку

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне вучэбнага ма-
тэрыялу аб транскрып-
цыі і трансляцыі; дэ-
ман страцыя схем тран-
сляцыі і транскрып цыі, 
арганізацыі тРНК

§ 29

66 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Біясінтэз 
бялку»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач 
па тэме «Біясінтэз бялку»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 28, 29

67 Практычная 
работа № 8 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Біясінтэз 
бялку”»

Пашырэнне і праверка ўз-
роўню засваення ведаў 
і практычных уменняў па 
тэме «Біясінтэз бялку»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 28, 29, 
паўта-
рыць  
§ 24—29 

68 Абагульненне 
і сістэматыза-
цыя ведаў  
па главе «Аб-
мен рэчываў 
і пераўтва-
рэнне энергіі 
ў арганізме»

Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў па главе «Аб-
мен рэчываў і пераўтварэн-
не энергіі ў арганізме»

Тэсціраванне; гутарка 
на аснове аналізу скла-
дзеных схем і табліц па 
вучэбным матэрыяле 
гла вы

§ 1—29 
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69 Кантрольная 
работа № 1 
па тэмах 
«Уводзіны», 
«Хімічныя 
кампанен-
ты жывых 
арганізмаў», 
«Клетка — 
структурная 
і функцыяна-
льная адзінка 
жывых арга-
нізмаў», «Аб-
мен рэчываў 
і пераўтва-
рэнне энергіі 
ў жывых 
арганізмах» 
(праводзіцца 
на працягу 
снежня)

Праверка і ацэнка ўзроўню 
ведаў, уменняў і навыкаў 
па тэмах «Уводзіны», «Хі-
мічныя кампаненты жы-
вых арганізмаў», «Клетка — 
структурная і функцыя-
наль ная адзінка жывых 
ар га нізмаў», «Абмен рэчы-
ваў і пераўтварэнне энергіі 
ў жывых арганізмах»

Выкананне кантрольнай 
работы

70 Аналіз выні-
каў кантро-
льнай работы 
№ 1

Аналіз вынікаў кантроль-
най работы, разбор асноў-
ных памылак

Аналіз памылак, разбор 
заданняў
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Структурная арганізацыя і рэгуляцыя функцый жывых арганізмаў (10 г)

71 Структурная 
арганізацыя 
жывых арга-
нізмаў

Аднаклетачныя арганіз-
мы. Сіфонавая арганіза-
цыя. Каланіяльная форма. 
Мнагаклетачны арганізм

Фарміраванне ўяўленняў 
аб структурнай арганізацыі 
жывых арганізмаў. Вывучэ-
нне розных форм (аднакле-
тачныя арганізмы, сіфона-
вая арганізацыя, каланіяль-
ная форма, мнагаклетачны 
арганізм)

Тлумачэнне вучэбна-
га матэрыялу аб тыпах 
структурнай арганіза-
цыі жывых арганізмаў; 
замалёўка розных тыпаў 
клеткі; работа з тэкстам 
падручніка, запаўненне 
табліцы

§ 30  
(с. 121—
123)

72 Тканкі, орга-
ны і сістэмы 
органаў рас-
лін

Утваральныя, покрыўныя, 
механічныя, праводзячыя 
і асноўная тканкі. Мнага-
клетачны арганізм — цэла-
сная інтэграваная сістэма

Паўтарэнне і дэталізацыя 
ведаў аб раслінных ткан ках. 
Пашырэнне ведаў аб будове, 
месцараспалажэнні і фун-
кцыях утваральнай, по-
крыўнай, механічнай, пра-
водзячай і асноўнай тканак

Індывідуальнае апыта-
нне; тлумачэнне вучэ-
бнага матэрыялу аб бу-
дове і функцыях тканак, 
органаў і сістэм орга-
наў расліннага аргані-
зма; самастойная рабо-
та з тэкс там падручні-
ка; за паўненне табліцы 
«Тканкі расліннага арга-
ніз ма»

§ 30  
(с. 124—
125)

73 Тканкі, орга-
ны і сістэмы 
органаў жы-
вёл

Эпітэліяльныя тканкі, тка-
нкі ўнутранага асяроддзя, 
мышачная тканка, нерво-
вая тканка. Мнагаклета-
чны арганізм — цэласная 
інтэграваная сістэма

Паўтарэнне і дэталізацыя 
ведаў аб жывёльных ткан-
ках. Пашырэнне ведаў аб 
будове, месцараспалажэнні 
і функцыях эпітэліяльных 
тканак, тканак унутранага 
асяроддзя, мышачнай і не-
рвовай тканак. Фарміраван-

Біялагічны дыктант; 
тлу мачэнне вучэбна-
га ма тэрыялу аб будо-
ве і функцыях тканак, 
ор га наў і сістэм орга-
наў жы вёльнага аргані-
зма; са мастойная рабо-
та з тэк стам падручніка; 

§ 30 
(с. 125—
126)
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не паняцця аб мнагаклета-
чным арганізме як аб цэла-
снай інтэграванай сістэме

запаўненне табліцы 
«Тканкі жывёльнага ар-
ганізма»

74 Рэгуляцыя 
жыццёвых 
функцый 
арганізма

Паняцце аб самарэгуляцыі. 
Рэгуляцыя функцый у рас-
лін

Фарміраванне паняцця аб 
самарэгуляцыі. Вывучэнне 
механізмаў рэгуляцыі фу-
нкцый у раслін. Азнаямле-
нне з фітагармонамі і іх дзе-
яннем на раслінны арганізм

Тэсціраванне; тлума-
чэнне паняцця «сама-
рэгуляцыя», вучэбнага 
матэ рыялу аб механіз-
мах рэгуляцыі функцый 
у рас лін; складанне схе-
мы дзеяння фітагармо-
наў з наступным абме-
ркаваннем у класе

§ 31

75 Рэгуляцыя 
жыццёвых 
функцый 
арганізма

Рэгуляцыя жыццёвых фу-
нкцый арганізма жывёл. 
Нервовая рэгуляцыя і гу-
маральная рэгуляцыя

Паўтарэнне асноўных спо-
сабаў рэгуляцыі жыццёвых 
функцый арганізма жывёл. 
Сістэматызацыя ведаў аб 
нервовай і гумаральнай рэ-
гуляцыі

Вуснае апытанне; скла-
данне схемы рэгуляцыі 
функцый у арганізме; 
за паўненне табліцы 
з вы ка рыстаннем ву-
чэб на га матэрыялу пад-
ручніка

§ 31

76 Агульная не-
спецыфічная 
ахова аргані-
зма

Паняцце аб імуннай ахове 
арганізма. Агульная (не-
спецыфічная) ахова арга-
нізма: скураныя покрывы, 
слізістыя абалонкі, інтэр-
фероны, сістэма кампле-
менту, запаленне

Фарміраванне паняцця 
імуннай аховы арганізма. 
Забеспячэнне разумення 
спосабаў агульнай (неспе-
цыфічнай) аховы арганізма: 
скураныя покрывы, слізі-
стыя абалонкі, інтэрферо-
ны, сістэма камплементу, 
запаленне

Пісьмовае апытанне; 
тлумачэнне паняцця 
«імунная ахова арганіз-
ма»; тлумачэнне вучэб-
нага матэрыялу аб сут-
насці агульнай неспецы-
фічнай аховы арганізма; 
запаўненне схемы «Ме-
ханізмы стварэння іму-
нітэту»

§ 32
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77 Спецыфічная 
імунная ахо-
ва арганізма

Паняцце аб спецыфічнай 
імуннай ахове арганізма. 
Органы імуннай сістэмы

Фарміраванне паняцця 
спецыфічнай імуннай ахо-
вы арганізма. Азнаямленне 
з органамі імуннай сістэмы

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне паняцця «іму-
нная ахова арганізма»; 
работа з тэкстам падру-
чніка; складанне таблі-
цы «Органы імуннай сі-
стэмы» з абмеркаваннем 
у класе

§ 33, 
падры-
хтаваць 
паведа-
мленне 
па тэме 
«Вучэнне 
Мечніка-
ва аб іму-
нітэце»

78 Імуналагі-
чная рэакцыя 
арганізма 
(імунны ад-
каз)

Імунны адказ. Імунакампе-
тэнтныя клеткі. Фарміра-
ванне клетак імуннай па-
мяці. Другасны імунны 
ад каз. Паняцце алергіі

Фарміраванне паняцця іму-
налагічнай рэакцыі аргані-
зма (імуннага адказу). Паў-
тарэнне і дэталізацыя ведаў 
аб імунакампетэнтных кле-
тках і працэсе фарміраван-
ня клетак імуннай памяці. 
Забеспячэнне разумення 
другаснага імуннага адка-
зу, паняцця алергіі

Пастаноўка настаўнікам 
праблемных пытанняў, 
тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб імунным 
адказе, фарміраванні 
клетак імуннай памяці; 
заслухоўванне паведа-
мленняў вучняў

§ 33 
(с. 136—
139)

79 Абагульненне 
і сістэматыза-
цыя ведаў па 
главе «Струк-
турная аргані-
зацыя і рэгу- 
ляцыя фун-
кцый жывых 
арганізмаў»

Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў па главе «Стру-
ктурная арганізацыя і рэгу-
ляцыя функцый жывых ар-
ганізмаў»

Тэсціраванне; гутарка 
на аснове аналізу скла-
дзеных на ўроках схем 
і табліц па вучэбным 
ма тэрыяле главы

§ 30—33 

53

Працяг

1 2 3 4 5 6

80 Кантроль 
ведаў па тэме 
«Структу-
рная арга-
нізацыя 
і рэгуляцыя 
функцый жы-
вых арганіз-
маў»

Праверка ўзроўню ведаў, 
уменняў і навыкаў па тэме 
«Структурная арганізацыя 
і рэгуляцыя функцый жы-
вых арганізмаў»

Выкананне самастойнай 
работы

Размнажэнне і індывідуальнае развіццё арганізмаў (16 г)

81 Тыпы раз-
мнажэння 
арганізмаў. 
Бясполае раз-
мнажэнне

Паняцце размнажэння. 
Тыпы размнажэння. Бяс-
полае размнажэнне і яго 
формы (дзяленне клеткі, 
спораўтварэнне, пачкава-
нне, фрагментацыя, веге-
татыўнае размнажэнне)

Фарміраванне ўяўленняў 
аб тыпах размнажэння арга-
нізмаў. Паўтарэнне паняцця 
«размнажэнне». Пашырэн-
не ведаў аб бясполым раз-
мнажэнні: дзяленне клеткі, 
спораўтварэнне, пачкаван-
не, фрагментацыя, вегета-
тыўнае размнажэнне

Навучальная гутарка 
аб тыпах размнажэння; 
тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб бяспо-
лым размнажэнні і яго 
формах; самастойная 
ра бота вучняў з тэкстам 
пад ручніка і запаўненне 
табліцы «Вегетатыўнае 
размнажэнне раслін»

§ 34

82 Палавое раз-
мнажэнне

Паняцце палавога размна-
жэння і палавога працэсу. 
Будова палавых клетак

Фарміраванне ўяўленняў аб 
палавым размнажэнні і па-
няцці палавога працэсу. Ус-
танаўленне рыс адрознення. 
Вывучэнне будовы палавых 
клетак

Вусныя адказы вучняў 
на пытанні настаўніка; 
тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб асабліва-
сцях палавога размна-
жэння; работа каля дош-
кі, замалёўка ў рабочых

§ 35, 
пад рых-
та ваць 
рэферат 
па тэме 
«Фор мы 
размна-

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



54

Працяг

1 2 3 4 5 6

сшытках будовы спер-
ма тазоіда і яйцаклеткі

жэння 
жывых 
арганіз-
маў 
у прыро-
дзе»

83 Лабарато-
рная работа 
№ 5 «Будова 
палавых кле-
так жывёл»

Фарміраванне навыкаў мі-
краскапіравання. Развіц-
цё ўважлівасці, уменняў 
рабіць замалёўкі аб’ектаў, 
якія назіраюцца, называць 
элементы іх будовы, аналі-
заваць, рабіць высновы

Інструктаж па выкана-
нні лабараторнай рабо-
ты; самастойнае вы-
кананне лабараторнай 
ра боты вучнямі; аналіз 
і афармленне ў рабочых 
сшы тках атрыманых вы-
ні каў

§ 35

84 Гаметагенез Утварэнне палавых клетак 
у млекакормячых (сперма-
тагенез і аагенез)

Вызначэнне паняцця гаме-
тагенезу. Вывучэнне працэ-
су ўтварэння палавых кле-
так: сперматагенез і аагенез. 
Паўтарэнне паняцця «пло-
іднасць». Актуалізацыя ве-
дання дадзенага паняцця, 
удасканальванне ўмення 
называць перыяды гамета-
генезу

Тлумачэнне вучэбна-
га матэрыялу аб спе-
рматагенезе і аагенезе; 
дэманстрацыя схемы 
спер матагенезу і ааге-
не зу; самастойная рабо-
та з тэк стам падручніка 
і запаўненне табліцы 
«Характарыстыка пра-
цэсу ўтварэння палавых 
клетак»

§ 35 
(с. 145—
147)
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85 Апладненне Асемяненне і апладненне 
ў жывёл

Фарміраванне ўяўленняў 
аб апладненні і асабліва-
сцях апладнення ў жывёл 
і раслін. Вывучэнне асаблі-
васцей асемянення і апла-
днення ў жывёл

Біялагічны дыктант; 
тлумачэнне вучэбнага 
ма тэрыялу аб асабліва-
сцях асемянення і апла-
днення ў жывёл; работа 
з дыдактычным матэры-
ялам

§ 36  
(с. 148)

86 Апладненне 
ў раслін

Асаблівасці апладнення 
ў раслін. Двайное апладне-
нне ў кветкавых раслін

Паўтарэнне асаблівасцей 
размнажэння ў раслін. Па-
шырэнне ведаў аб двайным 
апладненні ў кветкавых ра-
слін

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне асаблівасцей 
апладнення ў раслін; 
дэманстрацыя табліц 
і схем двайнога ап лад-
нен ня ў кветкавых рас-
лін; дэманстрацыя ві-
дэа фільма «Двайное 
ап лад ненне ў пакрыта-
насенных раслін»

§ 36  
(с. 149—
150)

87 Партэнагенез Партэнагенез — асобая фо-
рма палавога размнажэння 
жывёл. Паняцце гаплоідна-
га і дыплоіднага партэнаге-
незу

Вывучэнне з’явы партэнаге-
незу як асобай формы пала-
вога размнажэння жывёл. 
Фарміраванне паняцця аб 
гаплоідным і дыплоідным 
партэнагенезе

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне паняцця «пар-
тэнагенез»; дэман стра-
цыя відэафільма «Пар-
тэнагенез»; складанне 
схемы «Партэнагенез 
у жыццёвым цыкле сям’і 
меданоснай пчалы»

§ 36  
(с. 150)
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88 Практычная 
работа № 9 
«Параўнанне 
бясполага і 
палавога раз-
мнажэння»

Замацаванне і пашырэнне 
ведаў аб бясполым і пала-
вым размнажэнні. Стварэ-
нне ўмоў для параўнальнага 
аналізу дадзеных спосабаў 
размнажэння

Выкананне практычнай 
работы; параўнальная 
характарыстыка бяспо-
лага і палавога размна-
жэння; запаўненне аба-
гульняючай табліцы

§ 35, 36

89 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Размнажэ-
нне аргані-
змаў»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач па 
тэме «Размнажэнне аргані-
змаў»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 35, 36

90 Практычная 
работа № 10 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Размнажэ-
нне аргані-
змаў”»

Праверка ўзроўню засваен-
ня ведаў і практычных уме-
нняў рашэння задач па тэме 
«Размнажэнне арганізмаў»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 35, 36

91 Антагенез. 
Эмбрыяналь-
нае развіццё 
жывёл

Паняцце антагенезу. Эм-
брыянальны перыяд разві-
цця і яго этапы: драбленне, 
гаструляцыя, арганагенез. 
Узаемны ўплыў частак за-
родка, які развіваецца

Фарміраванне ўяўленняў 
аб антагенезе і эмбрыяналь-
ным развіцці жывёл. Фармі-
раванне ўменняў называць 
асноўныя стадыі антагене-
зу, характарызаваць будову

Вуснае апытанне; вы ка-
нанне пісьмовых за дан-
няў; тлумачэнне па няц ця 
антагенезу; тлу мачэнне 
вучэбнага ма тэрыялу аб 
этапах эмбрыянальнага

§ 37
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бластулы, гаструлы і ней-
рулы. Развіццё ўменняў 
пазнаваць названыя стадыі 
на малюнках, называць іх 
структуры, суадносіць за-
родкавыя лісткі з органа-
мі і іх сістэмамі на аснове 
паходжання. Устанаўленне 
ўзаемнага ўплыву частак 
зародка, які развіваецца

развіцця жывёл; сама-
стойная работа з разда-
тачным матэрыялам; дэ-
манстрацыя табліц

92 Постэмбры-
янальнае раз-
віццё жывёл

Постэмбрыянальнае разві-
ццё і яго перыяды: ювені-
льны перыяд, прамое і не-
прамое развіццё (развіц-
цё з поўным і няпоўным 
ме тамарфозам). Перыяды 
ста ласці і старасці. Паняц-
це аб жыццёвым цыкле. 
Прос ты і складаны жыццё-
вы цыклы

Паўтарэнне постэмбрыяна-
льнага развіцця і яго перы-
ядаў: ювенільны перыяд, 
прамое і непрамое развіц-
цё (развіццё з поўным і ня-
поўным метамарфозам). 
Фарміраванне ўменняў 
су адносіць тып развіцця 
з канкрэтным аб’ектам жы-
вёльнага свету. Развіццё 
ўменняў характарызаваць 
пе рыяды сталасці і старас-
ці. Фарміраванне паняцця 
аб жыццёвым цыкле, прос-
тым і складаным жыццёвых 
цыклах

Індывідуальная работа 
па картках, экспрэс-тэст 
«Пытанне — адказ»; 
тлу мачэнне вучэб нага 
ма тэрыялу аб непра-
мым і прамым развіц ці 
жы вёл; тлумачэнне па-
няцця жыццёвага цык-
ла (этапы развіцця ту-
тавага шаўкапрада); 
скла данне схемы «По-
стэмбрыянальнае раз-
віццё»

§ 38
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93 Антагенез ча-
лавека

Унутрыўлоннае развіц-
цё чалавека. Уплыў умоў 
навакольнага асяроддзя 
на унутрыўлоннае развіц-
цё дзіцяці. Рост і развіццё 
дзіцяці. Паняцце аб аксе-
лерацыі

Устанаўленне агульных 
і адметных рыс унутрыў-
лоннага развіцця чалавека. 
Устанаўленне ўплыву ўмоў 
навакольнага асяроддзя на 
ўнутрыўлоннае развіццё 
дзі цяці, яго рост і развіццё. 
Вызначэнне паняцця аксе-
лерацыі. Фарміраванне 
ўменняў характарызаваць 
асноўныя этапы развіцця 
чалавека, называць крыты-
чныя перыяды

Рашэнне праблемных 
задач; аналіз атрыманай 
інфармацыі і фармірава-
нне высноў; самастой-
ная работа з тэкстам пад-
ручніка і іншымі кры-
ні цамі інфармацыі; за-
паў ненне табліцы «Ха-
рактарыстыка перыя даў 
развіцця чалаве ка пасля 
нараджэн ня»

§ 39

94 Абагульнен-
не і сістэма-
тызацыя ве-
даў па главе 
«Размнажэн-
не і індывіду- 
альнае развіц- 
цё арганізмаў»

Абагульненне і сітэматы-
зацыя ведаў па главе «Раз-
мнажэнне і індывідуальнае 
развіццё арганізмаў»

Тэсціраванне; гутарка 
на аснове аналізу скла-
дзеных на ўроках схем 
і табліц па вучэбным 
ма тэрыяле главы

§ 34—39 

95 Кантроль 
ведаў па тэме 
«Размнажэн-
не і індывіду-
альнае разві-
ццё арганіз-
маў»

Праверка ўзроўню ведаў, 
уменняў і навыкаў па тэме 
«Размнажэнне і індывіду-
альнае развіццё арганізмаў»

Выкананне самастойнай 
работы
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96 Экскурсія  
№ 1 «Споса-
бы размна-
жэння раслін 
у прыродзе 
(навакол-
лі ўстановы 
адукацыі)» 
(праводзіцца 
ў зручны час)

Назіранне спосабаў размна-
жэння раслін у прыродзе. 
Фарміраванне ўменняў апі-
сваць назіранні, устанаўлі-
ваць прычынна-выніковыя 
сувязі, рабіць высновы

Правядзенне эксурсіі, 
ажыццяўленне назіран-
няў, іх аналіз і складан-
не справаздачы

Спадчыннасць і зменлівасць арганізмаў (34 г)

97 Заканамерна-
сці наследа-
вання пры-
мет, устаноў-
леныя  
Г. Мендэлем

Паняцце спадчыннасці 
і зменлівасці. Вывучэнне 
спадчыннасці Г. Мендэлем

Фарміраванне ўяўленняў 
аб заканамернасцях насле-
давання прымет, устаноўле-
ных Г. Мендэлем. Фарміра-
ванне ўменняў характары-
заваць метады генетыкі, 
даваць азначэнне асноўным 
генетычным тэрмінам

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу (па магчы-
масці з выкарыстаннем 
прэзентацыі); рашэнне 
задач; дэманстрацыя 
схе мы прымет, якія вы-
вучаў Г. Мендэль

§ 40  
(с. 164—
166)

98 Монагібры-
днае скрыжа-
ванне

Паняцце дамінавання, да-
мінантных і рэцэсіўных 
прымет. Закон аднолька-
васці гібрыдаў першага 
па ка лення. Закон расшча-
плення

Вывучэнне монагібрыдна-
га скрыжавання, першага 
і другога законаў Мендэля

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне паняццяў аб да-
мінаванні, дамінантных 
і рэцэсіўных прыметах; 
рашэнне біялагічных 
за дач

§ 40  
(с. 166—
168)
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99
100

Цыталагі-
чныя асновы 
наследавання 
прымет пры 
монагібры-
дным скры-
жаванні

Статыстычны характар за-
конаў наследавання пры-
мет пры монагібрыдным 
скрыжаванні. Паняцце аб 
дамінантных, рэцэсіўных 
і алельных генах, генаты-
пе, гомазігоце і гетэразіго-
це. Гіпотэза чыстаты гамет

Фарміраванне ўяўленняў 
аб цыталагічных асновах 
наследавання прымет пры 
монагібрыдным скрыжава-
нні. Фарміраванне паняцця 
аб дамінантных і рэцэсіў-
ных генах, цыталагічных 
асновах расшчаплення. 
Удасканальванне ўменняў 
вызначаць і запісваць сарты 
гамет дадзенага арганізма

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб цыталагі-
чных асновах наследа-
вання прымет пры мо-
нагібрыдным скрыжава-
нні; гутарка з апорай на 
атрыманыя раней веды; 
рашэнне задач; дэма-
нстрацыя рашоткі Пене-
та; работа каля дошкі

§ 41

101 Узаемадзеян-
не алельных 
генаў. Мно-
жны алелізм

Узаемадзеянне алельных 
генаў: поўнае дамінаван-
не, няпоўнае дамінаванне, 
кадамінаванне. Паняцце аб 
множным алелізме. Аналі-
зуючае скрыжаванне

Фарміраванне паняцця 
алельных генаў. Вывучэ-
нне тыпаў узаемадзеяння 
алельных генаў, з’явы мно-
жнага алелізму. Фарміра-
ванне ўменняў вызначаць 
тыпы ўзаемадзеяння генаў, 
прыводзіць прыклады, ус-
танаўліваць фенатыпы і ге-
натыпы нашчадкаў пры за-
дадзеных умовах. Азначэ-
нне паняцця аналізуючага 
скрыжавання

Пісьмовае апытанне; 
тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб узаема-
дзеянні алельных генаў, 
паняцці множнага але-
лізму; работа з рознымі 
крыніцамі інфармацыі, 
рашэнне задач

§ 42

102 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў пры 
рашэнні

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач па 
тэме «Першы і другі законы 
Мендэля»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 40—42 
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задач па тэме 
«Першы 
і другі законы 
Мендэля»

103 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Узаемадзе-
янне алель-
ных генаў 
і аналізуючае 
скрыжаван-
не»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач 
па тэме «Узаемадзеянне 
алельных генаў і аналізу-
ючае скрыжаванне»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 40—42 

104 Практычная 
работа № 11 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Монагібры-
днае скрыжа-
ванне”»

Замацаванне і праверка ве-
даў, авалоданне спецыяль-
нымі ўменнямі і практыч-
нымі навыкамі рашэння 
за дач па тэме «Монагібрыд-
нае скрыжаванне»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 40—42 

105 Дыгібрыднае 
скрыжаванне. 
Трэці закон 
Мендэля

Закон незалежнага насле-
давання прымет. Цытала-
гічныя асновы закону не-
залежнага наследавання 
прымет

Фарміраванне ўяўленняў аб 
дыгібрыдным скрыжаванні. 
Вывучэнне трэцяга закону 
Мендэля і цыталагічных 
ас ноў закону незалежнага

Тлумачэнне з элемента-
мі дэманстрацыі таблі - 
цы дыгібрыднага скры-
жавання гароху; рашэ-
нне задач; аналіз атры-

§ 43
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наследавання прымет. Раз-
віццё ўменняў распісваць 
гаметы, называць фенаты-
пы нашчадкаў, устанаўлі-
ваць лікавыя суадносіны

манай інфармацыі; ра-
бота каля дошкі

106 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Дыгібры-
днае скрыжа-
ванне»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач па 
тэме «Дыгібрыднае скры-
жаванне»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 43

107 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Дыгібры-
днае скрыжа-
ванне»

Пашырэнне і сістэматыза-
цыя ведаў, адпрацоўка спо-
сабаў дзеянняў пры рашэн-
ні задач па тэме «Дыгібры-
днае скрыжаванне»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 43

108 Практычная 
работа № 12 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Дыгібры-
днае скрыжа-
ванне”»

Замацаванне і праверка ве-
даў, авалоданне спецыяль-
нымі ўменнямі і практы-
чнымі навыкамі рашэння 
задач па тэме «Дыгібрыднае 
скрыжаванне»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 43
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109 Счэпленае 
наследаванне. 
Храмасомная 
тэорыя спа-
дчыннасці

Паняцце счэпленага насле-
давання, груп счаплення. 
Парушэнне счаплення ў до-
следах Т. Моргана. Красі-
нговер, частата красінговера

Фарміраванне ўяўленняў 
аб храмасомнай тэорыі спа-
дчыннасці. Фарміраван не 
паняццяў счэпленага на-
следавання і парушэння 
счаплення. Развіццё ўмен-
няў разлічваць працэнт кра-
сінговера

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб храмасо-
мнай тэорыі спадчын-
насці (па магчымасці 
з выкарыстаннем прэ-
зентацыі); дэманстра-
цыя схемы красінговера; 
рашэнне біялагічных за-
дач; работа каля дошкі

§ 44  
(с. 181—
185)

110 Храмасомная 
тэорыя спа-
дчыннасці

Асноўныя палажэнні хра-
масомнай тэорыі спадчы-
ннасці. Генетычныя карты

Вызначэнне паняцця гене-
тычных карт. Вывучэнне 
асноўных палажэнняў хра-
масомнай тэорыі спадчын-
насці. Фарміраванне ўмен-
няў пабудовы генетычных 
карт па эксперыментальных 
даных

Рашэнне задач каля 
дошкі; тлумачэнне ву-
чэбнага матэрыялу аб 
асноўных палажэннях 
храмасомнай тэорыі і ге - 
нетычных картах

§ 44  
(с. 185—
187)

111 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Счэпленае 
наследаван-
не і красінго-
вер»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач 
па тэме «Счэпленае насле-
даванне і  красінговер»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 44
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112 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Счэпленае 
наследаван-
не і красінго-
вер»

Пашырэнне і сістэматыза-
цыя ведаў, адпрацоўка спо-
сабаў дзеянняў пры рашэн-
ні задач па тэме «Счэпленае 
наследаванне і красінговер»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 44

113 Практычная 
работа № 13 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Счэпленае 
наследаван-
не і красінго-
вер”»

Замацаванне і праверка ве-
даў, авалоданне спецыяль-
нымі ўменнямі і практыч-
нымі навыкамі рашэння 
задач па тэме «Счэпленае 
наследаванне і красінговер»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 44

114 Генетыка 
полу

Паняцце полу. Палавыя 
адрозненні. Храмасомнае 
вызначэнне полу. Палавыя 
храмасомы і аўтасомы

Фарміраванне ўяўленняў 
аб генетыцы полу. Фармі-
раванне паняцця полу і па-
лавых адрозненняў, уяўле-
нняў аб палавых храмасо-
мах і аўтасомах. Вывучэнне 
храмасомнага вызначэння 
полу, паняццяў гома- і гетэ-
рагаметнасці полу. Развіццё 
ўменняў напісання генаты-
пу самкі і самца ў розных ві-
даў жывых арганізмаў

Тлумачэнне паняцця 
полу; гутарка аб пала-
вых адрозненнях; скла-
данне апорнага канспе-
кта; рашэнне біялагі-
чных задач; работа каля 
дошкі; адпрацоўка ўме-
нняў напісання генаты-
пу самкі і самца

§ 45  
(с. 187—
190)
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115 Генетыка 
полу

Наследаванне прымет, счэ-
пленых з полам. Генатып 
як цэласная сістэма

Устанаўленне асаблівасцей 
наследавання прымет, счэ-
пленых з полам. Фарміра-
ванне ўменняў вызначэння 
генатыпаў, гамет і суадно-
сін фенатыпаў пры рашэн-
ні практычных задач. Азна-
ямленне з генатыпам як цэ-
ласнай сістэмай

Вуснае апытанне, рашэ-
нне біялагічных задач 
каля дошкі; тлумачэнне 
вучэбнага матэрыялу аб 
наследаванні прымет, 
счэпленых з полам; тлу-
мачэнне сутнасці паняц-
ця «генатып»; рашэнне 
біялагічных задач

§ 45 
(с. 190—
193)

116 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Наследава-
нне прымет, 
счэпленых 
з полам»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач па 
тэме «Наследаванне пры-
мет, счэпленых з полам»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 45

117 Практычная 
работа № 14 
«Рашэнне 
задач па тэме 
“Наследава-
нне прымет, 
счэпленых 
з полам”»

Замацаванне і праверка ве-
даў, авалоданне спецыяль-
нымі ўменнямі і практыч-
нымі навыкамі рашэння за-
дач па тэме «Наследаванне 
прымет, счэпленых з по-
лам»

Рашэнне біялагічных 
задач; практычная дзей-
насць

§ 45
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118 Зменлівасць 
арганізмаў, яе 
тыпы. Мады-
фікацыйная 
зменлівасць

Роля генатыпу і ўмоў 
ася роддзя ў фарміраван-
ні прымет. Формы змен-
лівас ці: спадчынная і не-
спадчын ная зменлівасць. 
Мады фі кацыйная змен лі-
васць. Норма рэакцыі. Ста-
тыстычныя заканамер насці 
мадыфікацыйнай зменлі-
васці. Значэнне мадыфіка-
цыйнай зменлівасці

Фарміраванне ўяўленняў 
аб зменлівасці арганізмаў. 
Вывучэнне форм зменліва-
сці, мадыфікацыйнай зме-
нлівасці і нормы рэакцыі. 
Фарміраванне ўменняў ха-
рактарызаваць уласцівасці 
мадыфікацый, прыводзіць 
прыклады шырокай і ву-
зкай нормы рэакцыі, тлума-
чыць статыстычныя закана-
мернасці і значэнне мады-
фікацыйнай зменлівасці

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб ролі гена-
тыпу, формах зменліва-
сці, норме рэакцыі (па 
магчымасці з выкары-
станнем прэзентацыі); 
работа каля дошкі; скла-
данне творчых заданняў

§ 46

119 Лабараторная 
работа № 6 
«Вывучэнне 
зменлівасці 
ў раслін і жы-
вёл, пабудова 
варыяцыйна-
га рада і ва-
рыяцыйнай 
крывой»

Удасканальванне ўменняў 
выяўляць статыстычныя 
заканамернасці мадыфіка-
цыйнай зменлівасці колька-
сных прымет. Развіццё ўме-
нняў будаваць варыя цыйны 
рад і варыяцыйную кры-
вую, аналізаваць і рабіць 
высновы

Інструктаж па выкана-
нні лабараторнай рабо-
ты; самастойнае выка-
нанне лабараторнай 
ра боты вучнямі; аналіз 
і афармленне ў рабочых 
сшытках атрыманых 
вы нікаў

§ 46

120 Генатыпічная 
зменлівасць

Генатыпічная зменлівасць 
і яе віды. Камбінатыўная 
зменлівасць. Мутацыйная 
зменлівасць. Паняцце му-
тацый. Мутагенныя фак-
тары

Фарміраванне ўяўленняў 
аб генатыпічнай зменліва-
сці. Пашырэнне ведаў аб 
камбінатыўнай зменлівасці 
і механізмах яе разнастай-
насці. Фарміраванне паняц-

Тлумачэнне сутнасці ка-
мбінатыўнай і мутацый-
най зменлівасці; работа 
з ілюстрацыямі, дыдак-
тычным матэрыялам; за-
паўненне табліцы «Па-

§ 47 
(с. 198—
199)
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ця «мутацыі» і вывучэнне іх 
характарыстык. Азнаямлен-
не з мутагеннымі фактарамі

раўнальная характары-
стыка мадыфікацыйнай 
і мутацыйнай зменліва-
сці»

121 Генатыпічная 
зменлівасць

Тыпы мутацый: спантан-
ныя і індуцыраваныя, ге-
нныя, храмасомныя, ге-
номныя, саматычныя і ге-
нератыўныя. Лятальныя, 
паўлятальныя, нейтраль-
ныя і карысныя мутацыі. 
Закон гамалагічных радоў 
спадчыннай зменлівасці. 
Значэнне генатыпічнай 
зменлівасці

Вывучэнне мутацыйнай 
зменлівасці і тыпаў мута-
цый: генныя, храмасомныя, 
геномныя. Фарміраванне 
ведаў аб іншых формах: са-
матычных і генератыўных, 
лятальных, паўлятальных, 
нейтральных і карысных. 
Вывучэнне закону гамала-
гічных радоў спадчыннай 
зменлівасці і спосабаў ука-
зання на яго практычнае 
прымяненне

Індывідуальнае і пісьмо-
вае апытанне; тлумачэн-
не вучэбнага ма тэрыялу 
аб тыпах мута цый, зако-
ну гамалагіч ных радоў 
спадчыннай зменліва-
сці; работа з ілюстрацы-
ямі, дыдактычным ма-
тэрыялам

§ 47  
(с. 199—
203)

122 Асаблівасці 
спадчыннасці 
і зменлівасці 
чалавека

Метады вывучэння спад-
чыннасці і зменлівасці ча-
лавека: генеалагічны, бліз-
нятны

Фарміраванне ўяўленняў 
аб асаблівасцях спадчынна-
сці і зменлівасці чалавека. 
Вывучэнне метадаў генеты-
кі чалавека: генеалагічны, 
блізнятны. Фарміраван-
не ўменняў характарыза-
ваць сутнасць метадаў і іх 
практычнага прымянення

Біялагічны дыктант; 
тлумачэнне вучэбнага 
ма тэрыялу аб асаблі-
васцях спадчыннасці 
і зменлівасці чалавека; 
са мастойная работа з тэ-
кстам падручніка і скла-
данне табліцы; складан-
не генеалагічнага дрэва 
сям’і

§48  
(с. 203—
206)
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123 Асаблівасці 
спадчыннасці 
і зменлівасці 
чалавека

Метады вывучэння спа-
дчыннасці і зменлівасці 
чалавека: цытагенетычны, 
папуляцыйна-статыстыч-
ны, дэрматагліфічны, бія-
хімічныя, саматычнай гі-
брыднасці, малекулярна- 
ге нетычныя

Вывучэнне метадаў гене-
тыкі чалавека. Фармірава-
нне ўменняў характарыза-
ваць сутнасць метадаў і іх 
практычны сэнс, рашаць 
сітуацыйныя задачы

Прадстаўленне генеа ла-
гічнага дрэва сям’і, вы-
вучэнне метадаў спад-
чыннасці і зменлівас-
ці чалавека (працяг); 
рашэнне сітуацыйных 
задач

§ 48  
(с. 206—
209), 
падрыхта-
ваць рэ-
ферат або 
прэзен-
тацыю 
па тэме  
«Спад-
чынныя 
хваробы 
чалавека»

124 Адпрацоў-
ка спосабаў 
дзеянняў 
пры рашэнні 
задач па тэме 
«Пабудова 
і аналіз рада-
слоўных»

Адпрацоўка спосабаў дзе-
янняў пры рашэнні задач 
па тэме «Пабудова і аналіз 
радаслоўных»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 48

125 Адпрацоўка
спосабаў дзе-
янняў пры 
рашэнні задач 
па тэме 
«Пабудова 
і аналіз рада-
слоўных»

Пашырэнне і сістэматыза-
цыя ведаў, адпрацоўка спо-
сабаў дзеянняў пры рашэн-
ні задач па тэме «Пабудова 
і аналіз радаслоўных»

Рашэнне біялагічных 
задач

§ 48
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126 Практычная 
работа № 15 
«Складанне 
радаслоў-
ных»

Замацаванне і праверка ве-
даў, авалоданне спецыяль-
нымі ўменнямі і практыч-
нымі навыкамі рашэння 
за дач па тэме «Складанне 
радаслоўных»

Выкананне практычнай 
работы; складанне рада-
слоўных

§ 48

127 Спадчынныя 
хваробы ча-
лавека

Генныя хваробы: фенілке-
танурыя, гемафілія

Вывучэнне спадчынных 
хвароб чалавека. Увядзен-
не паняцця генных хвароб

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб спадчын-
ных хваробах чалавека; 
заслухоўванне дакладаў 
і паведамленняў вучняў; 
дэманстрацыя прэзента-
цый; рашэнне сітуацый-
ных задач

§ 49  
(с. 209—
210)

128 Спадчынныя 
хваробы ча-
лавека 

Храмасомныя хваробы: 
сіндром Шарашэўскага — 
Тэрнера, сіндром палісоміі 
па Х-храмасоме, сіндром 
Кляйнфельтэра, сіндром 
Даўна. Прафілактыка і ды-
ягностыка спадчынных за-
хворванняў, лячэнне ген-
ных хвароб

Вывучэнне храмасомных 
хвароб. Фарміраванне ўмен-
няў называць генныя і хра-
масомныя хваробы. Развіц-
цё ўяўленняў аб прафі лак-
тыцы і дыягнос тыцы спад-
чынных хвароб, лячэнні ге-
нных хвароб. Фарміраванне 
валеалагічных навыкаў

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб спадчы-
нных хваробах чалаве-
ка (працяг); рашэнне 
сітуацыйных задач; за-
паўненне табліцы, якая 
адлюстроўвае храмасо-
мныя анамаліі чалавека

§ 49  
(с. 210—
213)

129 Абагульненне 
і сістэматыза-
цыя ведаў па 
главе «Спад-
чыннасць

Паўтарэнне, сістэматызацыя 
і абагульненне ведаў па гла-
ве «Спадчыннасць і змен-
лівасць арганізмаў»

Выкананне самастойнай 
работы

§ 40—49 
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і зменлівасць 
арганізмаў»

130 Аналіз выні-
каў самастой-
най работы

Аналіз вынікаў самастой-
най работы. Выяўленне 
і ад працоўка асноўных па-
мы лак

Аналіз памылак, разбор 
заданняў і задач

Селекцыя і біятэхналогія (7 г)

131 Селекцыя, 
яе задачы 
і асноўныя 
напрамкі

Паняцце сорту, пароды, 
штама. Асноўныя напра-
мкі сучаснай селекцыі

Фарміраванне ўяўленняў 
аб селекцыі раслін, жывёл 
і мікраарганізмаў. Фармі-
раванне паняццяў сорту, 
пароды, штама. Вывучэнне 
асноўных напрамкаў суча-
снай селекцыі

Тлумачэнне вучэбна-
га матэрыялу; работа 
з раз датачным матэрыя-
лам; самастойная рабо-
та з тэкстам падручніка; 
запаўненне табліцы

§ 50

132 Метады селе-
кцыі

Асноўныя метады селе-
кцыі: штучны адбор (маса-
вы і індывідуальны), інду-
цыраваны мутагенез, гі-
брыдызацыя (інбрыдынг, 
аўтбрыдынг, аддаленая гі-
брыдызацыя). Пераадоле-
нне міжвідавой нескрыжа-
вальнасці. Паняцце аб ала-
плаідыі і аўтаплаідыі

Вывучэнне асноўных мета-
даў селекцыі. Фармірава-
нне ўменняў характарыза-
ваць сутнасць метаду і яго 
вынікі, называць практы-
чнае значэнне

Індывідуальнае апытан-
не; тлумачэнне вучэбна-
га матэрыялу аб асноў-
ных метадах селекцыі; 
работа з тэкстам падру-
чніка і запаўненне та-
бліцы; індывідуальная 
работа

§ 51  
(с. 216—
220), 
падрых-
таваць 
рэферат 
па тэме 
«Да-
сягненні 
сучаснай 
селек-
цыі»

71

Працяг

1 2 3 4 5 6

133 Дасягненні 
сучаснай се-
лекцыі

Дасягненні сучаснай селе-
кцыі

Азнаямленне з асноўнымі 
дасягненнямі сучаснай се-
лекцыі

Апытанне з выкарыста-
ннем тэставых заданняў, 
заслухоўванне паведа-
мленняў вучняў

§ 51  
(с. 220—
222)

134 Асноўныя 
напрамкі бія-
тэхналогіі

Паняцце біятэхналогіі. Аб’-
екты і асноўныя напрамкі 
біятэхналогіі. Клетачная 
інжынерыя

Фарміраванне ўяўленняў 
аб біятэхналогіі. Азнаямле-
нне з аб’ектамі і напрамка-
мі біятэхналогіі. Фарміра-
ванне паняцця аб клетачнай 
інжынерыі, яе асаблівасцях 
і значэнні

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне паняцця бія-
тэх налогіі; гутарка аб 
аб’ек тах і асноўных на-
прамках біятэхнало-
гіі; са мастойная работа 
з ЭСН

§ 52  
(с. 222—
225), пад-
рыхта-
ваць рэ-
ферат або 
прэзен-
тацыю 
па тэме 
«Поспехі 
і дасягне-
нні гене-
тычнай 
інжыне-
рыі»

135 Генетычная 
інжынерыя

Генная інжынерыя. Атры-
манне трансгенных жывёл. 
Поспехі і дасягненні гене-
тычнай інжынерыі. Гене-
тычная інжынерыя і бія-
бяспека

Фарміраванне паняцця ге-
нетычнай інжынерыі. Аз-
наямленне са спосабам ат-
рымання трансгенных жы-
вёл. Фарміраванне ўменняў 
называць поспехі і дасягне-
нні генетычнай інжыне-
рыі. Выхаванне навуковых 
падыходаў да пытання ге-
нетычнай інжынерыі і бія-
бяспекі

Вуснае апытанне; заслу-
хоўванне дакладаў і па-
ведамленняў вучняў; дэ-
манстрацыя прэзента-
цый

§ 52, 53
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

136 Абагульненне 
і сістэматыза-
цыя ведаў па 
главе «Селе-
кцыя і біятэх-
налогія»

Абагульненне і сістэматы-
зацыя ведаў па главе «Селе-
кцыя і біятэхналогія»

Выкананне самастойнай 
работы

§ 50—53, 
паўта-
рыць 
§ 34—49 

137 Кантроль-
ная работа 
№ 2 па тэмах 
«Размнажэ-
нне і інды-
відуальнае 
развіццё 
арганізмаў», 
«Спадчын-
насць і зме-
нлівасць 
арганізмаў», 
«Селекцыя 
і біятэхнало-
гія» (право-
дзіцца на пра-
цягу мая)

Праверка і ацэнка ўзроўню 
ведаў, уменняў і навыкаў па 
тэмах «Размнажэнне і інды-
відуальнае развіццё арга-
нізмаў», «Спадчыннасць 
і змен лівасць арганізмаў», 
«Се лек цыя і біятэхналогія»

Выкананне кантрольнай 
работы

138
139
140

Рэзервовы 
час

Выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка
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