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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне вучэбнага матэрыялу па 
геаграфіі складзена ў адпаведнасці з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь.

У каляндарна-тэматычным планаванні прапануецца размеркаванне вучэбных 
гадзін па тэмах. Настаўнік можа ў межах вучэбных гадзін, адведзеных на выву-
чэнне вучэбнага прадмета «Геаграфія», пераносіць практычныя работы па меры 
неабходнасці. Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць за-
своены на ўроку.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне не з’яўляецца нарматыўным 
дакументам. Яно заклікана аказаць метадычную дапамогу ў арганізацыі працы 
па выкладанні геаграфіі.
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Геаграфія мацерыкоў і краін  
8 клас

(70 гадзін на год, 2 гадзіны на тыдзень)

1. Геаграфія мацерыкоў і краін. 8 клас / А. А. Зыль [і інш.] ; пад рэд. П. С. Лопуха. — Мінск : Нар. асвета, 2014.
2. Атлас. Геаграфія мацерыкоў і краін. 8—9 класы / пад агул. рэд. П. С. Лопуха. — Мінск : РУП «Белкартаграфія», 2007, 

2008. 

№
урока

Дата 
правядзення

Тэма раздзела, урока.
Практычныя работы

Асноўныя пытанні для вывучэння Дамашняе заданне

1 2 3 4 5

1 Геаграфія мацерыкоў 
і краін. Прадмет выву-
чэння і яго асаблівасці

Прадмет вывучэння геаграфіі мацерыкоў 
і краін і яго асаблівасці

§ 1
Пытанні 1, 2, с. 10

РАЗДЗЕЛ I.  Агульны геаграфічны агляд зямнога шара (24 г)

Тэма 1. Агульныя заканамернасці прыроды Зямлі (13 г)

2 Геаграфічная абалонка Геаграфічная абалонка і яе межы. Асноўныя 
заканамернасці развіцця геаграфічнай аба-
лонкі. Цэласнасць, рытмічнасць, круга варот 
рэчываў і энергіі ў геаграфічнай абалон цы. 
Шыротная занальнасць і азанальнасць. 
Геаграфічныя паясы і прыродныя зоны

§ 2
Пытанні 1, 2, с. 15

3 Глабальныя рысы рэ-
льефу

Глабальныя рысы рэльефу Зямлі: мацерыкі 
і акіяны. Тэорыя літасферных пліт. Скла-
дкаватыя паясы

§ 3
Пытанні 1, 2, с. 19

4 Тэктанічная будова зям - 
ной кары

Тэктанічная будова зямной кары: платфор-
мы і складкаватыя вобласці. Пліты і шчыты

§ 4
Пытанні 1—3, с. 22

5

Працяг

1 2 3 4 5

5 Раўніны і горы маце-
рыкоў

Раўніны і горы мацерыкоў. Паходжанне 
раўнін (дэнудацыйныя, акумулятыўныя). 
Паходжанне гор (складкаватыя, складка-
вата-глыбавыя, глыбавыя, вулканічныя). 
Горсты, грабены, перамяшчэнне ўчасткаў 
зямной кары па скідах

§ 5
Пытанні 1, 2, с. 25

6 Сонечная радыяцыя. 
Цеп лавыя паясы Зямлі

Сонечная радыяцыя. Размеркаванне соне-
чнай радыяцыі па паверхні Зямлі. Цепла-
выя паясы: гарачы, два ўмераныя, два ха-
лодныя, два поясы марозу. Межы цепла-
вых паясоў. Размеркаванне тэмпературы 
паветра

§ 6
Пытанні 1, 2, с. 28

7 Цыркуляцыя атмасфе-
ры. Атмасферныя апа-
дкі

Цыркуляцыя атмасферы. Пасаты, заходнія 
вятры ўмераных шырот, усходнія вятры па-
лярных абласцей. Мусоны. Размеркаванне 
ападкаў па паверхні Зямлі

§ 7
Пытанні 1, 2, с. 33

8 Тыпы паветраных мас. 
Цыклоны і антыцык-
лоны

Асноўныя тыпы паветраных мас: эквата-
рыяльныя, трапічныя, кантынентальныя, 
арктычныя (антарктычныя). Атмасферныя 
франты. Цыклоны і антыцыклоны, тыпы 
надвор’я, звязаныя з імі

§ 8 
Пытанні 1, 2, с. 37

9 Кліматычныя паясы 
Зямлі 

Кліматычныя паясы Зямлі (экватарыяль-
ны, субэкватарыяльныя, трапічныя, субтра-
пічныя, умераныя, субарктычны і субанта-
рктычны, арктычны і антарктычны). Кліма-
тычныя вобласці

§ 9
Пытанні 1, 2, с. 41
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Працяг

1 2 3 4 5

10 Глебы і глебава-зямель-
ныя рэсурсы свету

Глебы і глебава-зямельныя рэсурсы Зямлі. 
Фактары глебаўтварэння: глебаўтвараль-
ныя пароды, клімат, расліннасць, жывыя 
арганізмы, рэльеф, вада, час і чалавек. Ас-
ноўныя тыпы глеб, іх уласцівасці. Паняцце 
пра агракліматычныя рэсурсы

§ 10 
Пытанні 1—3, с. 46 

11 Прыродныя зоны Зям-
лі. Прыродныя зоны 
экватарыяльных і тра-
пічных шырот

Прыродныя зоны Зямлі. Прыродныя зоны 
экватарыяльнага і субэкватарыяльнага ге-
аграфічных паясоў: вільготныя экватары-
яльныя лясы, саванны, рэдкалессі. Пры-
родныя зоны трапічнага і субтрапічнага 
геаграфічных паясоў: трапічныя пустыні 
і паўпустыні, вільготныя і пераменна-віль-
готныя трапічныя лясы, цвердалістыя веч-
назялёныя лясы і хмызнякі, субтрапічныя 
пераменна-вільготныя (у т. л. мусонныя) 
лясы, субтрапічныя стэпы, паўпустыні і пу-
стыні

§ 11
Пытанні 1, 2, с. 50

12 Прыродныя зоны ўме-
раных і палярных шы-
рот

Прыродныя зоны ўмераных паясоў: хвой-
ныя лясы (тайга), змешаныя і шыракалістыя 
лясы, мусонныя змешаныя і шыракалістыя 
лясы, лесастэпы, стэпы, пустыні і паўпусты-
ні. Прыродныя зоны субарктычнага і суб-
антарктычнага паясоў: лесатундра, тундра. 
Прыродныя зоны арктычнага і антаркты-
чнага паясоў: арктычныя і антарктычныя  
пустыні

§ 12 
Пытанні 1, 2, с. 53

7

Працяг

1 2 3 4 5

13 Практычная работа 
№ 1.
Аналіз праяўлення шы-
ротнай занальнасці па 
тэматычных картах

Прыродныя зоны экватарыяльнага, субэк-
ватарыяльнага, трапічных, субтрапічных, 
умераных, субарктычнага і субантаркты-
чнага, арктычнага і антарктычнага геагра-
фічных паясоў

Паўтарыць § 11, 12

14 Праблемы захавання 
прыроднай разнастай-
насці на Зямлі

Праблемы захавання прыроднай разна-
стайнасці на Зямлі. Прыродаахоўныя тэры-
торыі: запаведнікі, біясферныя за па веднікі, 
нацыянальныя паркі, заказнікі

§ 13
Пытанні 1, 2, с. 56

15 Абагульняльнае паў-
тарэнне

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па 
тэме 1

Заданні і пытанні рубры-
кі «Абагульняем», с. 56

Тэма 2. Сучаснае насельніцтва свету і яго гаспадарчая дзейнасць (10 г)

16 Насельніцтва свету. Су-
часныя дэмаграфічныя 
тэндэнцыі

Насельніцтва свету. Сучасныя дэмаграфіч-
ныя тэндэнцыі. Сучаснае дэмаграфічнае 
развіццё. Паняцце «якасць жыцця». Дэма-
графічная палітыка. Міграцыя насельніцтва

§ 14
Пытанні 1, 2, с. 61

17 Сусветны працэс урба- 
нізацыі

Сусветны працэс урбанізацыі, «ілжывая 
ўрбанізацыя». Агламерацыі, мегалаполі-
сы свету. Экалагічныя праблемы вялікіх 
гарадоў

§ 15 
Пытанні 1, 2, с. 64

18 Этнічны склад насель- 
ніцтва. Геаграфія рэлі- 
гій свету

Этнічны склад насельніцтва. Буйныя наро-
ды свету. Моўная класіфікацыя этнасаў. Ге-
аграфія рэлігій свету

§ 16
Пытанні 1, 2, с. 67

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



8

Працяг

1 2 3 4 5

19 Геаграфія матэрыяль-
най і духоўнай куль-
туры

Геаграфія культуры. Геаграфія матэры-
яльнай культуры (жыллё, адзенне, ежа). 
Геаграфія духоўнай культуры (літарату-
ра, тэатр, выяўленчае мастацтва, музыка, 
архітэктура і інш.)

§ 17
Пытанні 1, 2, с. 72

20 Дынамічнасць палітыч-
най карты свету

Дынамічнасць палітычнай карты свету. 
Этапы фарміравання палітычнай карты 
свету. Палітычныя, этнічныя, рэлігійныя 
канфлікты свету

§ 18
Пытанні 1, 2, с. 75

21 Паняцце пра сусветную 
гаспадарку. Асноўныя 
этапы фарміравання 
гаспадаркі

Паняцце пра сусветную гаспа дарку. Асноў-
ныя этапы фарміравання гаспадаркі і яе 
структуры

§ 19
Пытанні 1, 2, с. 78

22 Фактары размяшчэння 
вытворчасці

Фактары размяшчэння вытворчасці: сы-
равінны, паліўны, энергетычны, працоў-
ны, спажывецкі, транспартны, экалагічны

§ 20
Пытанні 1, 2, с. 81

23 Асаблівасці сацыяльна- 
эканамічнага развіцця 
краін. 
Практычная работа 
№ 2*.
Аналіз статыстычных 
даных, пабудова графі-
каў і дыяграм (на вы бар 
настаўніка)

Паказчыкі ўзроўню сацыяльна-эканамі-
чнага развіцця краін. Валавы ўнутраны 
прадукт. Валавы нацыянальны прадукт. 
Індэкс развіцця чалавечага патэнцыялу. 
Тыпы краін свету

§ 21
Пытанні 1, 2, с. 84

9

Працяг

1 2 3 4 5

24 Паняцце пра сусветны 
рынак. Міжнароднае 
эканамічнае супрацоў-
ніцтва

Паняцце пра сусветны рынак. Міжнаро-
днае эканамічнае супрацоўніцтва. Паняц-
це пра ўстойлівае развіццё

§ 22 
Пытанні 1, 2, с. 87

25 Абагульняльнае паў- 
тарэнне

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па 
тэме 2

Заданні і пытанні рубры-
кі «Абагульняем», с. 87

РАЗДЗЕЛ II. Рэгіянальны агляд зямнога шара (43 г)

Тэма 3. Акіяны (4 г)

26 Ціхі акіян Асаблівасці геаграфічнага становішча, 
памеры. Зрэзанасць берагавой лініі, моры, 
залівы. Глыбіні і рэльеф дна. Тэмпература 
і салёнасць паверхневых вод. Акіянічныя 
цячэнні. Мінеральныя і біялагічныя рэ-
сурсы акіяна, іх значэнне для чалавека. 
Транспартныя зносіны ў акіянах і марскія 
парты. Экалагічныя праблемы

§ 23
Пытанне 1, с. 92

27 Атлантычны акіян Асаблівасці геаграфічнага становішча, 
памеры. Зрэзанасць берагавой лініі, моры, 
залівы. Глыбіні і рэльеф дна. Тэмпература 
і салёнасць паверхневых вод. Акіянічныя 
цячэнні. Мінеральныя і біялагічныя рэ-
сурсы акіяна, іх значэнне для чалавека. 
Транспартныя зносіны ў акіянах і марскія 
парты. Экалагічныя праблемы

§ 24
Пытанні 1, 2, с. 95
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Працяг

1 2 3 4 5

28 Індыйскі акіян Асаблівасці геаграфічнага становішча, 
памеры. Зрэзанасць берагавой лініі, моры, 
залівы. Глыбіні і рэльеф дна. Тэмпература 
і салёнасць паверхневых вод. Акіянічныя 
цячэнні. Мінеральныя і біялагічныя рэ-
сурсы акіяна, іх значэнне для чалавека. 
Транспартныя зносіны ў акіянах, марскія 
парты. Экалагічныя праблемы

§ 25
Пытанне 1, с. 98

29 Паўночны Ледавіты 
акіян.
Практычная работа 
№ 3.
Складанне апісання пры- 
родных рэсурсаў з дапа-
могай тэматычных карт, 
тэксту вучэбнага дапа-
можніка і дадатковых 
крыніц на прыкладзе 
аднаго з акіянаў

Асаблівасці геаграфічнага становішча, 
памеры. Зрэзанасць берагавой лініі, моры, 
залівы. Глыбіні і рэльеф дна. Тэмпература 
і салёнасць паверхневых вод. Акіянічныя 
цячэнні. Мінеральныя і біялагічныя рэ-
сурсы акіяна, іх значэнне для чалавека. 
Транспартныя зносіны ў акіянах і марскія 
парты. Экалагічныя праблемы

§ 26
Пытанні 1, 2, с. 100

Тэма 4. Афрыка (10 г)

30 Геаграфічнае станові-
шча, адкрыцці і дасле-
даванні мацерыка. Ге-
алагічная будова, рэль- 
еф, карысныя выкапні

Геаграфічнае становішча. Геаграфічныя ад-
крыцці і даследаванні мацерыка (М. Радзі-
віл, Д. Лівінгстан, В. Юнкер, М. Вавілаў). 
Геалагічная будова. Разломы зямной кары. 
Асаблівасці рэльефу. Карысныя выкапні

§ 27
Пытанні 1, 2, с. 105

1
1

Працяг

1 2 3 4 5

31 Практычная рабо-
та № 4*.
Характарыстыка геагра- 
фічнага становішча Аф-
рыкі і нанясенне на кон-
турную карту яго эле-
ментаў

Характарыстыка геаграфічнага становішча 
мацерыка

Паўтарыць § 27, с. 101, 
102

32 Клімат Клімат. Афрыка — самы гарачы мацярык. 
Кліматычныя паясы і тыпы клімату. Уплыў 
клімату на гаспадарчую дзейнасць насель-
ніцтва

§ 28 
Пытанні 1, 2, с. 108

33 Унутраныя воды Паверхневыя і падземныя воды. Буйныя 
рачныя сістэмы, азёры, вадаспады. Уплыў 
унутраных вод на жыццё і дзейнасць лю-
дзей

§ 29
Пытанні 1, 2, с. 111

34 Прыродныя зоны Афрыка — мацярык саваннаў. Прыро-
дныя зоны: вільготныя экватарыяльныя 
лясы, субэкватарыяльныя пераменна-віль - 
готныя лясы, саванны і рэдкалессі, трапіч-
ныя паўпустыні і пустыні, трапічныя ві-
льготныя лясы, субтрапічныя паўпустыні 
і апустыненыя стэпы, субтрапічныя вечна-
зялёныя цвердалістыя лясы і хмызнякі

§ 30
Пытанне 1, с. 117

35 Насельніцтва. Паліты-
чная карта

Насельніцтва, яго дынаміка. Сацыяльна- 
дэмаграфічныя праблемы Афрыкі. Этнічны 
і рэлігійны склад. Геаграфія матэрыяльнай

§ 31
Пытанні 1, 2, с. 120
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Працяг

1 2 3 4 5

і духоўнай культуры народаў мацерыка. 
Палітычная карта Афрыкі. Найменш раз-
вітыя краіны свету

36 Гаспадарка Асаблівасці структуры ўнутранага валаво-
га прадукту краін Афрыкі. Вядучая роля 
сферы паслуг і прамысловасці. Краіны мо-
накультурнай гаспадаркі. Прамысловасць: 
арыентацыя на здабычу мінеральна-сыра-
вінных рэсурсаў. Транспарт

§ 32 
Пытанне 1, с. 123

37 Паўднёва-Афрыка-
нская Рэспубліка

Комплексная характарыстыка краіны. Геа-
графічнае становішча. Прыродныя ўмовы 
і рэсурсы. Насельніцтва. Гарады. Прамы-
словасць. Сельская гаспадарка. Транспарт

§ 33
Пытанне 1, с. 127

38 Арабская Рэспубліка 
Егіпет

Комплексная характарыстыка краіны. Геа-
графічнае становішча. Прыродныя ўмовы 
і рэсурсы. Насельніцтва. Гарады. Прамы-
словасць. Сельская гаспадарка. Транспарт. 
Турызм

§ 34
Пытанне 1, с. 130

39 Экалагічныя праблемы Экалагічныя праблемы: зона Сахеля. Праб-
лемы ўстойлівага развіцця краін мацеры-
ка. Праблема захавання прыроднай разна-
стайнасці мацерыка. Нацыянальныя паркі 
і запаведнікі

§ 35
Пытанні 1, 2, с. 132
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Тэма 5. Аўстралія і Акіянія (5 г)

40 Аўстралія: геаграфіч-
нае становішча, ад-
крыцці і даследаванні 
мацерыка. Геалагічная 
будова, рэльеф, кары-
сныя выкапні

Аўстралія. Геаграфічнае становішча. Гі-
сторыя адкрыцця і даследавання мацеры-
ка (Д. Кук, А. Тасман, Э. Эйр, Д. Сцюарт). 
Геалагічная будова. Асаблівасці рэльефу. 
Карысныя выкапні

§ 36
Пытанні 1, 2, с. 136

41 Аўстралія: клімат. Уну-
траныя воды

Кліматычныя паясы і тыпы клімату. Самы 
засушлівы мацярык. Уплыў клімату на га-
спадарчую дзейнасць насельніцтва. Уну-
траныя воды. Паверхневыя воды. Крыкі

§ 37
Пытанні 1, 2, с. 139

42 Аўстралія: прыродныя 
зоны. 
Практычная работа 
№ 5.
Параўнальная фізіка- 
геаграфічная характа-
рыстыка Усходняй і За-
ходняй Аўстраліі

Аўстралія — мацярык трапічных пустынь. 
Прыродныя зоны: саванны і рэдкалессі, пу-
стыні і паўпустыні, пераменна-вільготныя 
лясы, сухія цвердалістыя лясы і хмызнякі. 
Экалагічныя праблемы

§ 38
Пытанні 1, 2, с. 144

43 Аўстралійскі Саюз Аўстралійскі Саюз. Насельніцтва. Этнічны 
і рэлігійны склад. Асаблівасці матэрыяль-
най і духоўнай культуры насельніцтва. Га-
спадарка. Прамысловасць. Сельская гаспа-
дарка. Гарады

§ 39 
Пытанні 1, 2, с. 148

44 Акіянія Акіянія. Геаграфічнае становішча. Асаблі-
васці прыроды. Палітычная карта. Гаспа-
дарчая дзейнасць насельніцтва

§ 40 
Пытанні 1, 2, с. 151
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Тэма 6. Антарктыда (3 г)

45 Геаграфічнае стано- 
вішча, адкрыцці і да-
следаванні мацерыка. 
Геалагічная будова, рэ-
льеф

Асаблівасці геаграфічнага становішча 
Антарктыды і Антарктыкі. Памер і берага-
вая лінія. Акіяны і моры, якія абмываюць 
мацярык. Адкрыццё Антарктыды рускімі 
мараплаўцамі (Ф. Белінсгаўзен, М. Лаза-
раў). Даследаванні мацерыка (Р. Амундсен, 
Р. Скот). Геалагічная будова і рэльеф. Леда-
віковае покрыва, покрыўныя і шэльфавыя 
ледавікі

§ 41
Пытанні 1, 2, с. 156

46 Асноўныя рысы пры-
роды

Асноўныя рысы прыроды. Асаблівасці клі-
мату. Полюс холаду. Кліматычныя паясы. 
Арганічны свет

§ 42
Пытанне 1, с. 159

47 Сучасныя даследаван- 
ні. Ахова прыроды

Сучасныя даследаванні. Роля беларускіх 
вучоных у даследаваннях мацерыка. Уплыў 
Антарктыды на прыроду Зямлі. Ахова пры - 
роды. Праблема азонавых дзірак

§ 43
Пытанні 1, 2, с. 162

48 Абагульняльнае паўта-
рэнне

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па 
тэмах 3—6

Пытанні рубрыкі «Аба-
гульняем», с. 100, 132, 
151, 162

Тэма 7. Паўднёвая Амерыка (9 г)

49 Геаграфічнае станові-
шча. Геаграфічныя ад-
крыцці і даследаванні 
мацерыка

Амерыка — адна частка свету і два маце-
рыка. Геаграфічнае становішча Паўднё-
вай Амерыкі. Гісторыя адкрыцця і геагра-
фічныя даследаванні (А. Веспучы, А. Гум -

§ 44
Пытанні 1, 2, с. 165
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бальт, М. Вавілаў). Уклад выхадцаў з Бе-
ларусі ў даследаванні прыроды мацерыка 
(І. Дамейка, К. Ельскі)

50 Геалагічная будова, рэль-
еф, карысныя выкапні

Геалагічная будова і асаблівасці рэльефу. 
Карысныя выкапні. Горы Анды — самы пра-
цяглы горны ланцуг на сушы. Пласкагор’і 
і раўніны. Вулканы і землетрасенні

§ 45
Пытанні 1, 2, с. 168

51 Клімат Агульныя рысы клімату. Самы вільготны 
мацярык. Кліматычныя паясы: экватары-
яльны, субэкватарыяльны, трапічны, суб-
трапічны, умераны. Уплыў клімату на га-
спадарчую дзейнасць насельніцтва

§ 46
Пытанні 1, 2, с. 171

52 Унутраныя воды.
Практычная работа 
№ 6.
Параўнальная характа-
рыстыка рэк Амазонкі 
і Ніла па плане. Асаблі- 
васці выкарыстання рэк 
у гаспадарчай дзейнасці

Унутраныя воды. Забяспечанасць водны-
мі рэсурсамі. Асноўныя рачныя басейны. 
Галоўныя рэкі і азёры, вадаспады. Амазо-
нка — самая паўнаводная рака Зямлі

§ 47
Пытанні 1, 2, с. 174

53 Прыродныя зоны Паўднёвая Амерыка — мацярык вільготных 
трапічных лясоў. Прыродныя зоны: вільго-
тныя экватарыяльныя лясы, пераменна-ві-
льготныя лясы, саванны і рэдкалессі, субтра-
пічныя стэпы, паўпустыні і пустыні, сухія 
цвердалістыя лясы і хмызнякі, вільготныя 
вечназялёныя і змешаныя лясы. Вышынная 
пояснасць Анд

§ 48
Пытанні 1, 2, с. 179
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54 Насельніцтва. Паліты-
чная карта

Насельніцтва. Расы і расавыя групы. Этні-
чны склад. Рэлігіі. Асаблівасці матэры-
яльнай і духоўнай культуры насельніцтва. 
Размяшчэн не насельніцтва. Гарады і агла-
мерацыі. Праблемы «ілжывай урбанізацыі». 
Палітычная карта мацерыка

§ 49
Пытанні 1, 2, с. 182

55 Гаспадарка. Экалагі-
чныя праблемы

Гаспадарка. Краіны Паўднёвай Амерыкі ў су - 
часным свеце. Асаблівасці структуры ва- 
ла вога ўнутранага прадукту. Сфера паслуг. 
Прамысловасць. Паскоранае развіццё 
апрацоўчай прамысловасці. Сельская га-
спадарка. Экалагічныя праблемы

§ 50
Пытанне 1, с. 185

56 Аргенцінская Рэспуб- 
ліка, Баліварыянская 
Рэспубліка Венесуэла

Комплексная геаграфічная характарысты-
ка краін Аргенціна, Венесуэла. Асабліва-
сці геаграфічнага становішча, прыроды, 
насельніцтва, гаспадаркі, знешніх эканамі-
чных сувязей. Аргенціна — краіна экспарту 
прамысловай і сельскагаспадарчай праду-
кцыі. Венесуэла: асаблівасці эканамічнага 
развіцця

§ 51
Пытанні 1, 2, с. 189

57 Федэратыўная Рэспуб- 
ліка Бразілія.
Практычная работа 
№ 7*.
Комплексная характа-
рыстыка краіны (Бразі-
лія)

Бразілія — лідар сярод краін Паўднёвай 
Амерыкі па велічыні валавога ўнутранага 
прадукту. Геаграфічнае становішча. Насель-
ніцтва. Сфера паслуг. Прамысловасць. Ва-
жная роля здабыўной прамысловасці. Сель - 
ская гаспадарка. Значэнне раслінаводства. 
Транспарт. Знешнія эканамічныя сувязі

§ 52
Пытанні 1, 2, с. 193
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Тэма 8. Паўночная Амерыка (10 г)

58 Геаграфічнае стано- 
вішча. Гісторыя адкры-
цця і геаграфічныя да-
следаванні мацерыка

Геаграфічнае становішча. Гісторыя адкры-
цця і геаграфічныя даследаванні (Эйрык 
Рыжы, Д. Кабат, Р. Шэліхаў)

§ 53
Пытанні 1, 4, с. 196

59 Геалагічная будова, рэ-
льеф, карысныя выка-
пні

Асаблівасці геалагічнай будовы. Паўноч-
на-Амерыканская платформа і складкава-
тыя вобласці. Рэльеф мацерыка. Карысныя 
выкапні

§ 54
Пытанні 1, 4, с. 200

60 Клімат Асаблівасці клімату мацерыка. Кліматы-
чныя паясы: арктычны, субарктычны, уме-
раны, субтрапічны, трапічны, субэкватары-
яльны. Уплыў клімату на гаспадарчую дзей-
насць насельніцтва

§ 55
Пытанні 1, 2, с. 204

61 Унутраныя воды Унутраныя воды. Асаблівасці рэжыму 
і гаспадарчага выкарыстання рэк. Азёры 
і іх тыпы, Вялікія Амерыканскія азёры. 
Гаспадарчае выкарыстанне азёр. Ледавікі. 
Горнае абледзяненне

§ 56
Пытанні 1, 2, с. 207

62 Прыродныя зоны Асаблівасці распасцірання прыродных зон 
з захаду на ўсход. Прыродныя зоны: аркты-
чныя пустыні, тундра, лесатундра, тайга, 
змешаныя і шыракалістыя лясы

§ 57
Пытанні 1, 2, с. 210
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63 Прыродныя зоны. Эка-
лагічныя праблемы

Прыродныя зоны: лесастэпы і стэпы, паў-
пустыні і пустыні, цвердалістыя вечназялё-
ныя лясы і хмызнякі, саванны і рэдкалессі, 
пераменна-вільготныя лясы.
Вобласці вышыннай пояснасці. Экалагіч-
ныя праблемы

§ 58
Пытанне 1, с. 216

64 Насельніцтва. 
Палітыч ная карта

Насельніцтва. Характар размяшчэння насе-
льніцтва. Урбанізацыя. Міграцыя. Этнічны 
і рэлігійны склад насельніцтва. Геаграфія 
матэрыяльнай і духоўнай культуры. Палі-
тычная карта мацерыка. НАФТА

§ 59
Пытанне 1, с. 219

65 Злучаныя Штаты Аме-
рыкі

Злучаныя Штаты Амерыкі. ЗША — пост-
індустрыяльная краіна з вядучай роляй 
сферы паслуг і навукаёмістых відаў прамы-
словай вытворчасці. Спецыялізацыя сель-
скай гаспадаркі краіны. Транспарт і зне-
шнія эканамічныя сувязі ЗША

§ 60
Пытанні 1—4, с. 224

66 Канада Канада — адзін з постіндустрыяльных лі - 
да раў свету. Развіццё горназдабыўной 
пра мыс ловасці, металургічнай і машына-
будаўнічай вытворчасці. Апрацоўка драў-
ніны і цэлюлозна-папяровая вытворчасць. 
Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. 
Транспарт ная сістэма краіны

§ 61
Пытанні 1, 2, с. 227
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67 Мексіканскія Злуча-
ныя Штаты. 
Практычная работа 
№ 8*.
Параўнальная экано- 
міка-геаграфічная ха-
рактарыстыка Мексікі 
і Канады з выкарыста-
ннем дадатковых кры-
ніц ведаў

Мексіка — краіна, якая інтэнсіўна разві-
ваецца. Горназдабыўная прамысловасць 
і развіццё металургіі. Вытворчасць тра-
нспартных сродкаў, машын, абсталяван-
ня. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі 
краіны

§ 62
Пытанні 1—3, с. 230

68 Абагульняльнае паў-
тарэнне

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па 
тэмах 7—8

Рэзервовы час (2 г) — выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка
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Геаграфія мацерыкоў і краін 
9 клас

(35 гадзін на год, 1 гадзіна на тыдзень)

1. Навуменка, Н. У. Геаграфія мацерыкоў і краін. 9 клас / Н. У. Навуменка, М. Л. Страха ; пад рэд. Н. У. Навуменкі. — 
Мінск : Нар. асвета, 2011.

2. Атлас. Геаграфія мацерыкоў і краін. 8—9 класы / пад агул. рэд. П. С. Лопуха. — Мінск : РУП «Белкартаграфія», 2007, 
2008. 

№ 
урока

Дата
правядзення

Тэма раздзела, урока. 
Практычныя работы

Асноўныя пытанні для вывучэння Дамашняе заданне

1 2 3 4 5

РАЗДЗЕЛ II. Рэгіянальны агляд зямнога шара (34 г)

Тэма 9. Еўразія. Агульны агляд (12 г)

1 Геаграфічнае стано- 
вішча. Геаграфічныя да-
следаванні і адкрыцці

Геаграфічнае становішча Еўразіі. Паме-
ры і абрысы. Склад тэрыторыі мацеры-
ка: Еўропа і Азія. Рэгіёны Еўропы і Азіі. 
Геаграфічныя даследаванні і адкрыцці 
ў Еўра зіі. Шлях з «варагаў у грэкі» і «Вя-
лікі шаўковы шлях». Афанасій Нікіцін. 
Уклад П. П. Сямёнава-Цян-Шанскага, 
М. М. Пржавальскага, У. А. Обручава ў да-
следаванне Азіі. Уклад ураджэнцаў Бела-
русі ў даследаванне прыроды Еўразіі. Мі-
калай Радзівіл, Б. І. Дыбоўскі, І. Д. Чэрскі,  
А. І. Вількіцкі, О. Ю. Шміт

§ 1
Пытанні 1, 4, 5, с. 14
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2 Геалагічная будова. Ка-
рысныя выкапні

Геалагічная будова. Платформы і вобласці 
сучаснай складкаватасці. Размяшчэнне ка-
рысных выкапняў

§ 2
Пытанні 1, 3, 4, с. 20

3 Рэльеф Асноўныя формы рэльефу. Роля старажы-
тных мацерыковых абледзяненняў у фа-
рміраванні рэльефу Еўразіі. Карставы 
 рэльеф

§ 3
Пытанні 1—3, с. 25

4 Клімат. 
Практычная работа 
№ 1*.
Супастаўленне кліма- 
тычных характарыстык 
тэрыторыі Еўразіі пад-
час руху з захаду на 
ўсход (па 50-й парале-
лі паўночнай шырыні). 
Тлумачэнне выяўленых 
адрозненняў

Агульная характарыстыка клімату Еўразіі. 
Фактары, што абумоўліваюць разнастай-
насць клімату мацерыка. Уплыў памераў 
тэрыторыі, рэльефу і акіянаў на клімат ма - 
церыка. Кантынентальнасць клімату. Аса-
блівасці фарміравання мусонных тыпаў 
клімату Еўразіі. Кліматычныя паясы і тыпы 
клімату Еўразіі. Уплыў клімату на гаспада-
рчую дзейнасць насельніцтва

§ 4
Пытанні 1—3, с. 35

5 Унутраныя воды. Змя-
ненне стану водных 
аб’ектаў пад уплывам 
гаспадарчай дзейнасці 
насельніцтва

Унутраныя воды. Найбуйнейшыя рачныя 
сіс тэмы Еўразіі. Азёры. Сучаснае абле-
дзяненне. Шматгадовая мерзлата. Змяне-
нне стану водных аб’ектаў пад уплывам га-
спадарчай дзейнасці насельніцтва

§ 5
Пытанні 1, 2, с. 45

6 Прыродныя зоны 
высокіх шырот

Прыродныя зоны Еўразіі. Зоны арктычна-
га, субарктычнага, умеранага, субтрапічна-
га кліматычных паясоў

§ 6
Пытанні 1, 3, с. 51

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



2
2

Працяг

1 2 3 4 5

7 Прыродныя зоны нізкіх 
шырот. Вышынная по-
яснасць

Прыродныя зоны трапічнага, субэквата-
рыяльнага і экватарыяльнага кліматычных 
паясоў. Вышынная пояснасць у Гімалаях 
і Альпах

§ 7
Пытанні 1, 4, 5, с. 60

8 Стыхійныя бедствы. Эка - 
лагічныя праблемы

Стыхійныя бедствы, тэхнагенныя катастро-
фы. Праблемы аховы прыродных комплек-
саў Еўразіі. Нацыянальныя паркі, запаве-
днікі

§ 8
Пытанні 1, 2, с. 66

9 Насельніцтва. Асаблі- 
васці дэмаграфічных 
працэсаў

Насельніцтва мацерыка. Асаблівасці дэ-
маграфічных працэсаў. Дэмаграфічная 
палітыка ў краінах Еўразіі. Дэмаграфічны 
пераход

§ 9
Пытанні 1, 4, с. 71

10 Размяшчэнне насель- 
ніцтва. Урбанізацыя. 
Міграцыя насельніцтва

Нераўнамернасць размяшчэння насель- 
ніцтва на мацерыку. Асаблівасці ўрбаніза-
цыі і мегалаполісы Еўразіі. Сацыяльныя 
і этнічныя праблемы развіцця гарадоў. 
«Несапраўдная ўрбанізацыя» ў краінах 
Азіі. Асаблівасці развіцця сельскіх тэры-
торый Еўразіі. Міграцыя насельніцтва на 
мацерыку

§ 10
Пытанні 1, 4—6, с. 75, 76

11 Палітычная карта Палітычная карта Еўразіі і асаблівасці этні-
чнага і рэлігійнага складу насельніцтва. 
Палітычныя і этнарэлігійныя канфлікты. 
Інтэграцыйныя групоўкі краін Еўразіі: ЕС, 
СНД, АСЕАН

§ 11
Пытанні 1, 5, с. 81
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12 Тыпы краін. Асаблі- 
васці размяшчэння су-
часнай гаспадаркі на 
мацерыку

Тыпы краін Еўразіі па ўзроўні сацыяльна- 
эканамічнага развіцця. Новыя індустры-
яльныя краіны. Краіны-нафтаэкспарцёры 
(АПЭК). Краіны БРІКС. Асаблівасці раз-
мяшчэння сучаснай гаспадаркі на маце-
рыку. Асноўныя прамысловыя раёны. Еў-
рапейская вось развіцця. Канцэнтрацыя 
прамысловай вытворчасці ў прыбярэжных 
раёнах і фарміраванне партовых зон

§ 12
Пытанні 1—3, с. 85

13 Абагульняльнае паў-
тарэнне

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме 9

Тэма 10. Еўропа (4 г)

14 Германія Германія. Насельніцтва. Структура валавога 
ўнутранага прадукту. Сфера паслуг, прамы-
словасць і іх месца ў эканоміцы дзяржавы. 
Турызм — адзін з вядучых відаў эканамі-
чнай дзейнасці. Вытворчасць транспартных 
сродкаў, машын і абсталявання і хімічная 
прадукцыя як галоўныя прадукты экспарту. 
Сельская гаспадарка

§ 14
Пытанні 1—4, с. 102

15 Вялікабрытанія і Фра-
нцыя.
Практычная работа 
№ 2.
Пабудова параўнальнай 
дыяграмы «Структура

Вялікабрытанія і Францыя: параўнальная 
комплексная геаграфічная характарысты-
ка. Урбанізацыя і яе праяўленні ў краінах. 
Шматвідавы характар эканомікі Францыі 
і Вялікабрытаніі. Роля складанага і наву-
каёмістага машынабудавання і хімічнай

§ 13
Пытанні 1, 2, 4, с. 94, 95
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валавога ўнутранага 
прадукту Францыі і Вя - 
лікабрытаніі». Тлума-
чэнне рыс падабенства 
і адрозненняў

вытворчасці ў гаспадарцы краін. Сельская 
гаспадарка Вялікабрытаніі і Францыі: ад-
розненні ў спецыялізацыі. Транспарт. Ма-
рскія парты. Еўратунель. Развіццё турызму

16 Краіны Паўночнай Еў-
ропы

Краіны Паўночнай Еўропы. Геаграфічнае 
становішча. Склад тэрыторыі. Фенаскан-
дыя. Лапландыя. Фізіка-геаграфічныя ўмо-
вы тэрыторыі. Геалагічная будова і рэльеф. 
Карысныя выкапні. Кліматычныя ўмо-
вы і ўнутраныя воды. Уплыў прыродна- 
сыравіннай базы на галіновую структу-
ру гаспадаркі Фінляндыі, Швецыі, Даніі, 
Ісландыі, Нарвегіі. Спецыялізацыя прамы-
словасці краін. Прыродна-рэсурсны патэ-
нцыял мораў. Развіццё нафтаздабычы. Ры-
балоўства. Сельская гаспадарка. Развіццё 
турызму. Знешнеэканамічныя сувязі краін 
рэгіёна

§ 15
Пытанні 1—4, с. 111

17 Краіны Паўднёвай 
Еўропы

Краіны Паўднёвай Еўропы. Геаграфі-
чнае становішча і склад тэрыторыі. Насе-
льніцтва. Асаблівасці міграцыі насель-
ніцтва. Падабенства і адрозненні ў спе - 
цыялізацыі гаспадаркі краін. Турысты-
чна-рэкрэацыйны патэнцыял краін рэгі-
ёна і яго выкарыстанне. Італія — краіна

§ 16
Пытанні 1—4, с. 120

2
5

Працяг

1 2 3 4 5

«вялікай сямёркі». Вядучая роля машына-
будаўнічай і хімічнай вытворчасці ў стру-
ктуры прамысловасці Італіі. Развіццё і раз-
мяшчэнне тэкстыльнай і швейнай вытво-
рчасці, вытворчасці харчовых прадуктаў і іх 
месца ў структуры італьянскага экспарту

Тэма 11. Азія (5 г)

18 Японія Японія. Асаблівасці геаграфічнага станові-
шча. Прыродна-сыравінны патэнцыял кра-
іны. Насельніцтва Японіі і асаблівасці яго 
размяшчэння. Асаблівасці матэрыяльнай 
і духоўнай культуры насельніцтва. Стру-
ктура валавога ўнутранага прадукту краіны. 
Найважнейшыя тавары экспарту: аўтамабі-
лі, электронныя мікрасхемы, камп’ютары, 
станкі і абсталяванне, марскія судны, мо-
рапрадукты. Высокаінтэнсіўная сельская 
гаспадарка. Развіццё аквакультуры (мары-
культура). Ціхаакіянскі прамысловы пояс

§ 17
Пытанні 1, 2, 5, с. 129

19 Кітай Кітай. Тэрыторыя, прыродныя ўмовы і рэ - 
сурсы. Кітай — найбуйнейшая па коль-
касці насельніцтва дзяржава свету. Інду-
стрыяльна-аграрны характар эканомікі 
краіны. Спецыялізацыя ў рамках міжна-
роднага падзелу працы. Сельская гаспада-
рка. Нераўнамернасць тэрытарыяльнага

§ 18
Пытанні 1—5, с. 138
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развіцця. Сацыяльна-эканамічная адста-
ласць унутраных раёнаў. Роля ўсходняй 
часткі Кітая ў гаспадарцы краіны

20 Індыя Індыя. Прыродныя кантрасты і разнастай-
насць прыродных умоў. Насельніцтва. Шмат - 
нацыянальны склад насельніцтва. Рэлігійны 
склад. Нераўнамернасць размяшчэння насе-
льніцтва. Урбанізацыя і сацыяльныя прабле-
мы агламерацый. Індыя — індуст рыяльна-
аграрная краіна. Асаблівасці развіцця і раз-
мяшчэння прамысловасці. Спецыялі зацыя 
сельскай гаспадаркі. Тэрытарыяльныя 
праблемы развіцця басейна ракі Дамадар

§ 19
Пытанні 1, 2, 5, с. 146

21 Дзяржавы Цэнтральнай 
Азіі: Казахстан, Узбекіс - 
тан, Таджыкістан, Турк-
меністан, Кыргызстан. 
Практычная работа 
№ 3*.
Ацэнка рэсурсазабяс- 
печанасці дзяржаў 
Цэнт ральнай Азіі (Каза-
хстана, Узбекістана, Та-
джыкістана, Туркмені-
стана, Кыргызстана) 
з дапамогай карт і ста-
тыстычных паказчыкаў

Дзяржавы Цэнтральнай Азіі: Казахстан, 
Узбекістан, Таджыкістан, Туркменістан, 
Кыргызстан. Разнастайнасць ландшафтаў 
і багацце прыродных рэсурсаў. Праблема 
асваення прыродна-рэсурснага патэнцыялу 
Каспійскага мора. Насельніцтва. Асабліва-
сці спецыялізацыі гаспадаркі краін. Тра-
дыцыйныя сферы заняткаў насельніцтва, 
выраб дываноў. Адрозненні ў спецыяліза-
цыі сельскай гаспадаркі. Праблема арашэ-
ння сельскагаспадарчых угоддзяў. Багарнае 
земляробства. Праблемы сацыяльна-эка-
намічнага і экалагічнага развіцця рэгіёна 
Аральскага мора

§ 20
Пытанні 1—4, с. 153
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22 Дзяржавы Закаўказзя Дзяржавы Закаўказзя. Склад тэрыторыі: 
Грузія, Арменія, Азербайджан. Прыродныя 
ўмовы і рэсурсы. Геалагічная будова і рэ-
льеф. Мінеральныя рэсурсы. Разнастай-
насць кліматычных умоў. Размяшчэнне 
насельніцтва і гарадоў рэгіёна. Этнапалі-
тычныя праблемы краін Закаўказзя. Аса-
блівасці спецыялізацыі гаспадаркі краін  
рэгіёна. Асаблівасці спецыялізацыі сель-
скай гаспадаркі. Бальнеалагічныя курорты  
Закаўказзя

§ 21
Пытанні 1—3, с. 159

Тэма 12. Краіны Беларускага памежжа (11 г)

23 Польшча Польшча. Геаграфічнае становішча. Пры-
родныя ўмовы і рэсурсы. Тэрыторыі, якія 
ахоўваюцца. Насельніцтва. Характар нату-
ральных дэмаграфічных працэсаў. Геагра-
фія беларускай дыяспары. Урбанізацыя. 
Міжнародная спецыялізацыя гаспадаркі. 
Здабыча вугалю, развіццё электраэнерге-
тыкі, каляровай і чорнай металургіі, хімі-
чнай вытворчасці (мінеральныя ўгнаенні 
і фармацэўтычныя тавары), вытворчасці 
машын і абсталявання, тэкстыльнай і швей-
най вытворчасці. Спецыялізацыя сельскай 
гаспадаркі краіны. Развіццё турызму

§ 22
Пытанні 1, 2, 4, 5, с. 167
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24 Дзяржавы Балтыі Дзяржавы Балтыі: Літва, Латвія, Эстонія. 
Агульнасць геаграфічнага становішча. Роля 
Балтыйскага мора ў фарміраванні прыро-
дных умоў і гаспадарчай дзейнасці насель-
ніцтва. Рэльеф тэрыторыі, карысныя вы - 
капні. Кліматычныя ўмовы. Рэкі і азёры. На - 
сельніцтва і характар аднаўленчых працэ-
саў. Міжнародная спецыялізацыя гаспа-
даркі. Вытворчасць харчовых прадуктаў, 
транспартных сродкаў і абсталявання, 
вырабаў з дрэва, тэкстыльная і швейная 
вытворчасць, электраэнергетыка. Сельская 
гаспадарка краін

§ 23
Пытанні 1, 4, с. 172

25 Украіна. Прырода. 
Насельніцтва

Украіна. Тэрыторыя і геаграфічнае станові-
шча. Прыродна-рэсурсны патэнцыял. Геа-
лагічная будова і рэльеф краіны. Мінера-
льна-сыравінныя рэсурсы. Кліматычныя 
ўмовы. Унутраныя воды. Пераважныя 
тыпы прыродных комплексаў (лесастэпа-
выя і стэпавыя). Насельніцтва

§ 24 
Пытанні 1, 3, с. 178

26 Украіна. Гаспадарка Украіна — індустрыяльна-аграрная кра-
іна. Міжнародная спецыялізацыя. Мета-
лургічная вытворчасць, здабыча вугалю 
і электраэнергетыка, вытворчасць машын 
і абсталявання, транспартных сродкаў, хімі-
чная вытворчасць, вытворчасць харчовых

§ 25
Пытанні 1, 3, с. 184
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прадуктаў, уключаючы напоі. Сельская га-
спадарка Украіны. Занальная спецыяліза-
цыя раслінаводства. Транспарт. Марскія 
парты. Развіццё турызму

27 Расійская Федэрацыя. 
Тэрыторыя і геаграфіч- 
нае становішча

Расійская Федэрацыя. Тэрыторыя і геагра-
фічнае становішча Расіі. Адміністрацый-
на-тэрытарыяльны падзел Расійскай Фе-
дэрацыі. Расія на палітычнай карце свету. 
Роля Расіі ў глабальнай палітыцы і экано-
міцы. Геаграфічныя перадумовы развіцця 
міждзяржаўных зносін паміж Рэспублікай 
Беларусь і Расійскай Федэрацыяй

§ 26
Пытанні 1, 3, с. 188

28 Расія. Геалагічная бу-
дова, рэльеф, карысныя 
выкапні.
Практычная работа 
№ 4.
Устанаўленне сувязі па- 
між тэктанічнымі струк- 
турамі, формамі рэльефу 
і карыснымі выкапнямі 
па тэктаніч най і фізі-
чнай картах Расіі

Прыродныя ўмовы і рэсурсы краіны. Геа-
лагічная будова. Буйныя формы рэльефу 
Расіі і іх размяшчэнне. Карысныя выкапні

§ 27
Пытанні 1, 2, 4, 5, с. 196

29 Расія. Клімат. Унутра-
ныя воды. Ландшафты

Клімат. Унутраныя воды і водныя рэсурсы. 
Глебы і зямельныя рэсурсы Расіі

§ 28
Пытанні 1, 3—5, с. 204
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30 Расія. Насельніцтва Насельніцтва Расіі. Дынаміка колькасці 
і натуральнага прыросту насельніцтва. Уз-
ростава-палавая структура насельніцтва 
Расіі. Нацыянальны і рэлігійны склад 
насельніцтва.  Размяшчэнне насельніцтва 
Расіі. Асноўная зона рассялення (і гаспа-
дарчага асваення). Гарадское і сельскае 
насельніцтва. Гарады-мільянеры. Мігра-
цыя насельніцтва

§ 29
Пытанне 1, с. 208

31 Расія. Гаспадарка. 
Прамысловасць 

Структура валавога ўнутранага прадукту 
і размяшчэнне гаспадаркі Расіі. Прамыс-
ловасць — асноўны від эканамічнай дзей-
насці. Горназдабыўная прамысловасць. 
Здабыча карысных выкапняў (паліўна- 
энергетычных, металічных руд і інш.). 
Апрацоўчая прамысловасць. Вядучыя 
віды апрацоўчай прамысловасці і іх геа-
графія. Вытворчасць і размеркаванне эле-
ктраэнергіі, газу і вады. Прынцыпы ка-
мбінавання і кааперавання вытворчасці

§ 30
Пытанні 1, 3, 4, с. 215

32 Расія. Сельская гаспа-
дарка. Транспарт.
Практычная работа 
№ 5*.
Характарыстыка чы-
гуначнай магістралі

Сельская гаспадарка: асаблівасці развіцця 
і размяшчэння. Асноўныя віды раслін, якія 
вырошчваюць, і іх размяшчэнне. Геаграфія 
развядзення жывёл (буйной рагатай жывё-
лы, свіней, авечак і інш.). Занальная спецы-
ялізацыя сельскай гаспадаркі. Транспарт. 

§ 31
Пытанні 1, 4, с. 221

3
1

Заканчэнне

1 2 3 4 5

(транскантынентальнага 
кан тэйнернага моста) 
Брэст — Масква — Ула-
дзівасток) па тыпавым 
плане

Асаблівасці развіцця і размяшчэння тра-
нспартнай сеткі

33 Геаграфічныя асаблі- 
васці буйных рэгіёнаў 
Расіі.
Практычная работа 
№ 6.
Параўнальная компле-
ксная характарыстыка 
Еўрапейскай і Азіяцкай 
частак Расіі

Геаграфічныя асаблівасці буйных рэгіёнаў 
Расіі. Прыродныя ўмовы, рэсурсы і раз-
мяшчэнне гаспадаркі Еўрапейскай і Азі-
яцкай частак Расіі

§ 32
Пытанні 1, 2, с. 225

34 Абагульняльнае паў-
тарэнне

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэмах 10—12

Рэзервовы час (1 г) — выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка
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Геаграфія Беларусі 
10 клас (базавы ўзровень)

(70 гадзін на год, 2 гадзіны на тыдзень)

1. Брылеўскі, М. М. Геаграфія Беларусі. 10 клас / М. М. Брылеўскі, Г. С. Смалякоў. — Мінск : Нар. асвета, 2012.
2. Атлас. Геаграфія Беларусі. 10 клас / навук. кір. Р. А. Жмайдзяк. — Мінск : РУП «Белкартаграфія», 2009.

№
урока, 
дата 
пра-

вядзе-
ння

Тэма ўрока
Колькасць 

гадзін
Мэты вывучэння тэмы

Рекамендаваныя асноўныя віды 
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці 

вучняў

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 г)

1 Уводзіны 1 Фарміраваць веды пра месца 
геаг рафіі Беларусі ў развіцці 
геаг рафічных ведаў пра Зямлю. 
Фарміраваць уменне паказваць 
краіны, з якімі мяжуе Беларусь

Называюць месца геаграфіі Бела - 
русі ў развіцці геаграфічных ве-
даў, выказваюць меркаванні пра 
варыянты яе далейшага развіцця. 
Называюць асаблівасці геаграфі-
чнага становішча Беларусі. Хара-
ктарызуюць становішча Белару-
сі ў Еўропе, паказваюць краіны, 
з якімі мяжуе Беларусь

С. 5—7

Тэма 1. Геаграфічнае становішча і даследаванні Беларусі (5 г)

2 Велічыня і кан- 
фігурацыя тэры- 
торыі.

1 Фарміраваць веданне азначэн-
няў: «фізіка-геаграфічнае ста-
новішча», «глыбіня тэрыторыі», 

Называюць азначэнні тэрмі- 
наў:  «фізіка-геаграфічнае стано- 
вішча», «глыбіня тэрыторыі», 

§ 1
Пытанні 1, 
3—6, с. 14

3
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

Практычная 
работа № 1.
Ацэнка геагра- 
фічнага стано- 
вішча Рэспуб- 
лікі Беларусь

«геаграфічны цэнтр»; веды пра 
асаблівасці геаграфічнага ста-
новішча  Беларусі, плошчы, пра-
цягласці тэрыторыі з поўначы на 
поўдзень і з захаду на ўсход.
Фарміраваць уменне характары-
заваць становішча Беларусі ў Еў-
ропе, характарызаваць дзяржаў-
ныя межы. 
Фарміраваць навыкі ацэньван-
ня фізіка- і эканамічна-геагра-
фічнага становішча Рэспублікі 
Беларусь. 
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

«геаграфічны цэнтр»; характары-
зуюць паняцці. Называюць пло-
шчу і працягласць тэрыторыі 
Беларусі з поўначы на поўдзень 
і з захаду на ўсход. Характарызу-
юць асаблівасці дзяржаўных ме-
жаў з суседнімі краінамі.
Выконваюць практычную рабо-
ты, робяць высновы

Атлас, 
с. 3—7

3 Фарміраванне 
тэрыторыі, ад-
міністра- 
цыйна-тэры-
тарыяльнае 
дзяленне

1 Фарміраваць веды пра гісторыю 
фарміравання тэрыторыі Бела- 
русі.
Фарміраваць уменне называць 
cучаснае адміністрацыйна-тэры-
тарыяльнае дзяленне Беларусі.
Працягваць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Працуюць з рознымі літара- 
турнымі крыніцамі з мэтай выву-
чэння адміністрацыйна-тэры-
тарыяльнага фарміравання тэ-
рыторыі Беларусі. Называюць 
сучаснае адміністрацыйна-тэры-
тарыяльное дзяленне Беларусі. 
Называюць і паказваюць на ка-
рце вобласці і адміністрацыйныя 
раё ны Беларусі

§ 2
Пытанні 1, 
2, 4, с. 19
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Працяг

1 2 3 4 5 6

4 Геаграфічныя 
даследаван-
ні Беларусі 
да 1918 г.

1 Фарміраваць веды пра экспе-
дыцыйнае вывучэнне Беларусі, 
працы А. Кіркора і інш.
Называць і характарызаваць асноў - 
ныя этапы развіцця геаграфіі 
ў Бе ларусі, геаграфічныя да сле-
даван ні на дарэвалюцыйным эта-
пе (да 1918 г.).
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Характарызуюць асноўныя эта-
пы развіцця геаграфіі ў Беларусі. 
Называюць геаграфічныя дасле-
даванні на дарэвалюцыйным эта-
пе (да 1918 г.).
Называюць і паказваюць на кар-
це раёны экспедыцыйных дасле-
даванняў

§ 3
Пытанні 
1—3, с. 23

5 Геаграфічныя 
даследаванні 
Беларусі 1919–
1941 гг.
Сучасныя да-
следаванні

1 Фарміраваць веды пра геаграфіч-
ныя даследаванні на даваенным 
этапе (1919—1941 гг.), працы 
А. Смоліча, іх значэнне для раз-
віцця геаграфіі.
Фарміраваць уменне называць 
і характарызаваць напрамкі геа-
графічных даследаванняў на су-
часным этапе, ролю геаграфіі 
ў ра шэнні сучасных гаспадарчых 
задач

Называюць асноўныя этапы раз-
віцця геаграфіі ў Беларусі.
Характарызуюць найважней-
шыя кі рункі геаграфічных дасле-
даван няў на сучасным этапе, ро-
лю геаграфіі ў рашэнні сучас ных 
гаспадарчых задач.
Называюць імёны вучоных — да-
след чыкаў краіны, характары зу-
юць ук лад у геаграфічныя да сле-
да ван ні вядучых вучоных Бе ла ру сі

§ 4
Пытанні 1, 
3, с. 27

6 Геаграфічныя 
назвы Беларусі

1 Фарміраваць веданне разна- 
стайнасці геаграфічных назваў 
Беларусі, тапонімаў.
Фарміраваць уменне групіраваць 
назвы рэк і азёраў, населеных 
пун ктаў і іншых геаграфічных 
аб’ектаў

Вылучаюць і групіруюць назвы 
рэк і азёр, населеных пунктаў 
і іншых геаграфічных аб’ектаў. 
Называюць тыповыя для Бела-
русі тапонімы

§ 6
Пытанне 1, 
с. 36

3
5

Працяг

1 2 3 4 5 6

Тэма 2. Прыродныя ўмовы і рэсурсы Беларусі (17 г)

7 Геалагічная бу-
дова

1 Фарміраваць веданне паняццяў: 
«антэ кліза», «сінекліза», «пра-
гін», «упадзіна»; веды пра геа-
храналагічную шкалу, найбуй-
нейшыя тэк танічныя структуры 
і фар мі раванне крышталічнага 
фун дамента.
Фарміраваць уменне вылучаць 
найбуйнейшыя тэктанічныя стру - 
ктуры, вызначаць на карце іх уз-
рост.
Фарміраваць уменне характары-
заваць тэктанічныя структуры

Даюць азначэнні тэрмінаў: «антэ-
кліза», «сінекліза», «прагін», 
«упа дзіна»; характарызуюць па-
няцці.
Называюць і паказваюць на карце 
Рускую пліту, Валына-Азоў скую 
пліту, Украінскі шчыт, Варо неж - 
скую антэклізу, Аршанскую ўпа - 
дзіну, Прыпяцкі прагін, Латвій-
скую седлавіну, Жлобінскую сед-
лавіну, Брагінска-Лоеўскую се-
длавіну, Палескую седлавіну, Мі-
кашэвіцка-Жыткавіцкі выступ.
Характарызуюць найбуйнейшыя 
тэк танічныя структуры.
Працуюць з тэктанічнай картай, 
вызначаюць па карце ўзрост тэк-
танічных структур

§7
Пытанні 1, 
2, с. 42

8 Фарміраванне 
платформавага 
чахла

1 Фарміраваць веданне паняцця: 
«геахраналагічная шкала»; веды 
пра фарміраванне платформа-
вага чахла. 
Фарміраваць уменне адрозні-
ваць на карце адклады верхняга 
пратэразою, палеазою, мезазою 
і кайназою

Называюць азначэнне тэрміна 
«геахраналагічная шкала»; ха-
рактарызуюць паняцце.
Працуюць з тэктанічнай картай, 
вылучаюць адклады верхняга 
пратэразою, палеазою, мезазою, 
і кайназою

§ 8
Пытанні 1, 
3, с. 46
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Працяг

1 2 3 4 5 6

9 Фарміраванне 
тэрыторыі ў ча-
цвярцічным 
перыядзе

1 Фарміраваць веданне паняццяў  
«міжледавікоўе», «генетычны 
тып рэльефу», «марэна»; веды 
пра мацерыковыя зледзяненні 
і міжледавікоўе.
Фарміраваць уменне вылучаць 
асноўныя генетычныя тыпы ча-
цвярцічных адкладаў, марэнныя 
і водна-ледавіковыя, сучасныя 
алювіяльныя і балотныя, азёрна- 
ледавіковыя і азёрна-алювіяль-
ныя адклады.
Фарміраваць уменне вызначаць 
залежнасць фарміравання пла-
тформавага чахла ад тэктанічнай 
будовы

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«міжледавікоўе», «генетычны 
тып рэльефу», «марэна»; хара-
ктарызуюць паняцці.
Называюць асноўныя генеты-
чныя тыпы чацвярцічных ад-
кладаў. 
Называюць і характарызуюць за-
лежнасць фарміравання платфо-
рмавага чахла ад тэктанічнай бу-
довы

§ 9
Пытанні 1, 
2, с. 49

10 Карысныя 
выкапні.
Практычная 
работа № 2.
Вызначэнне 
ўзаемасувязі 
паміж геалагі-
чнай будовай, 
карыснымі 
выкапнямі і рэ-
льефам

1 Фарміраваць веды пра мінераль- 
ныя рэсурсы.
Фарміраваць уменне вызначаць 
узаемасувязі паміж геалагічнай 
будовай, рэльефам і карыснымі 
выкапнямі, характарызаваць тэ-
рыторыю на аснове супастаўлен-
ня розных тыпаў карт.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай і паказваць 
найбуйнейшыя радовішчы кары-
сных выкапняў Беларусі.

Называюць і паказваюць на кар-
це найбуйнейшыя радовішчы 
карысных выкапняў Беларусі, 
выконваюць практычную работу.
Называюць і паказваюць на ка-
рце радовішчы карысных выка-
пняў: нафты — Рэчыцкае; бура-
га вугалю — Жыткавіцкае; жа - 
лезных руд — Аколаўскае; калій-
ных солей — Старобінскае, Пет-
рыкаўскае; каменнай солі — Ма-
зырскае, Давыдаўскае, Старобін-

§ 10
Пытанні 
1–4, с. 55

3
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

Фарміраваць навыкі выяўляць 
заканамернасці размяшчэння 
радовішчаў карысных выкапняў, 
геалагічнай і тэктанічнай будовы

скае; даламітаў — Руба; мелу і мер- 
гелю — Камунарскае; глін — Гай-
дукоўка; будаўнічага каменю — 
Мікашэвіцкае.
Працуюць з картамі атласа: фі-
зічнай, тэктанічнай, геалагічнай 
і картай карысных выкапняў; 
вызначаюць заканамернасці і вы - 
лучаюць узаемазалежнасць па- 
між геалагічнай будовай, рэль-
ефам і карыснымі выкапнямі. 
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

11 Рэльеф 
Беларусі

1 Фарміраваць веданне паняцця  
«мацярынская парода»; веды пра 
фактары фарміравання рэльефу.
Фарміраваць уменне вызначаць 
генетычныя тыпы рэльефу.
Фарміраваць уменне называць 
гаспадарчае значэнне рэльефу 
і характарызаваць уплыў дзей-
насці чалавека на змены рэльефу.
Працягваць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Называюць азначэнне тэрміна  
«мацярынская парода»; характа-
рызуюць паняцце.
Называюць і паказваюць на ка-
рце элементы рэльефу: Белару-
ская, Браслаўскія, Свянцянскія 
грады; Аршанскае, Ашмянскае, 
Мінскае, Новагрудскае ўзвыш-
шы; Аршанска- Магілёўская, 
Цэнтральна бярэ зін ская, Нара-
чана-Вілейская раўніны; Нёман-
ская, Палеская нізіны.
Называюць генетычныя тыпы 
рэльефу і яго гаспадарчае зна-

§ 11
Пытанне 1, 
с. 6
§ 12
Пытанні 1, 
2, с. 64
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Працяг

1 2 3 4 5 6

чэнне. Характарызуюць уплыў 
дзейнасці чалавека на змяненні 
рэльефу.
Называюць і паказваюць на ка-
рце асноўныя ўзвышшы, раўніны 
і нізіны, называюць умовы ўтва-
рэння, характарызуюць іх

12 Практычная 
работа № 3.
Пабудова гі-
псаметрычнага 
профілю

1 Замацаваць веды пра формы  рэ-
льефу і яго будову.
Фарміраваць уменне чытаць ге-
алагічную карту, вызначаць між-
кампанентныя і тэрытарыяль-
ныя сувязі.
Фарміраваць уменне пабудовы 
гіпсаметрычнага профілю на 
аснове дадзеных атласа. 
Фарміраваць навыкі выканання 
разлікова-графічных і картаме-
трычных работ

Характарызуюць забяспечанасць 
тэрыторыі Беларусі мінеральны-
мі рэсурсамі.
Працуюць з геалагічнай картай, 
выяўляюць міжкампанентныя 
і тэрытарыяльныя сувязі. Буду-
юць гіпсаметрычны профіль на 
аснове дадзеных атласа. Выко-
нваюць практычную работу, ро-
бяць высновы

§ 12
Атлас, 
с. 6—7

13 Клімат 1 Фарміраваць веданне паняццяў: 
«прамая, рассеяная і сумарная 
сонечная радыяцыя», «вегета-
цыйны перыяд», «агракліматы-
чныя рэсурсы»; веды пра агуль-
ныя рысы клімату Беларусі.
Фарміраваць уменне  характары-
заваць асноўныя кліматычныя

Даюць азначэнні тэрмінаў 
«прамая, рассеяная і сумарная 
сонечная радыяцыя», «вегета-
цыйны перыяд», «агракліматы-
чныя рэсурсы»; характарызуюць 
паняцці.
Характарызуюць асноўныя клі-
матычныя элементы.

§ 13
Пытанні 
2—4, с. 68
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элементы, называць паказчыкі 
сонечнай радыяцыі тэрыторыі.
Фарміраваць уменне вызначаць 
і характарызаваць тыпы паветра-
ных мас, цыркуляцыю, цеплавы 
рэжым, вільготнасць паветра, во-
блачнасць, ападкі.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Працуюць з кліматычнымі ка-
ртамі, называюць паказчыкі со-
нечнай радыяцыі, вызначаюць 
і характарызуюць тыпы паветра-
ных мас, цыркуляцыю, цеплавы 
рэжым, вільготнасць паветра, во-
блачнасць, ападкі

14 Кліматычныя 
рэсурсы і поры 
года

1 Фарміраваць веды пра кліма- 
тычныя рэсурсы Беларусі.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
змены кліматычных элементаў.
Фарміраваць уменне характары-
заваць сучасныя змены клімату

Характарызуюць сучасныя зме-
ны клімату.
Тлумачаць змены асноўных клі-
матычных элементаў у залеж- 
насці ад геаграфічных фактараў.
Называюць кліматычныя паказ- 
чыкі, характарызуюць асабліва-
сці пор года

§ 14
Пытанні 1, 
3, с. 73

15 Практычная 
работа № 4*.
Пабудова клі-
матычных ды-
яграм, графікаў, 
ружы вятроў 
для найбліжэй-
шай да вашага

1 Фарміраваць уменне разлічваць 
каэфіцыент увільгатнення, гада-
вую амплітуду тэмператур.
Фарміраваць уменне  аналізаваць 
кліматычныя паказчыкі сваёй 
мясцовасці.
Фарміраваць навыкі выканання 
раз лікова-графічных работ праз 
па будову графіка ходу асноўных 
клі матычных паказчыкаў і ружы 
вят роў

Разлічваюць каэфіцыент увіль-
гатнення, гадавую амплітуду тэ-
мператур.
Будуюць графік ходу асноўных 
кліматычных паказчыкаў і ружу 
вятроў для свайго населенага пу-
нкта, метэаралагічнай станцыі, 
аналізуюць іх.

§ 14
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населенага пу-
нкта метэарала-
гічнай станцыі 
і іх аналіз

Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

16 Паверхневыя 
і падземныя 
воды

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«гушчыня рачной сеткі»; веды 
пра паверхневыя і падземныя 
воды Беларусі.
Фарміраваць уменне называць 
і прыводзіць прыклады тыпаў 
жыўлення рэк.
Фарміраваць уменне характары-
заваць асаблівасці размеркаван-
ня і выкарыстання паверхневых 
і падземных вод.
Фарміраваць уменне тлума-
чыць залежнасць гідралагічных 
паказчыкаў ад клімату, рэльефу 
мясцовасці

Даюць азначэнне тэрміна «гу-
шчыня рачной сеткі»; характа-
рызуюць паняцце.
Называюць і прыводзяць пры-
клады тыпаў жыўлення рэк.
Называюць і паказваюць на ка-
рце рэкі: Дняпро, Бярэзіну, За-
ходнюю Дзвіну, Заходні Буг, Нё-
ман, Прыпяць, Сож, Вілію, Пціч, 
Шчару, Ясельду, Свіслач.
Характарызуюць асаблівасці 
размеркавання і выкарыстання 
паверхневых і падземных вод.
Тлумачаць залежнасць гідралагі-
чных паказчыкаў ад клімату і рэ-
льефу мясцовасці

§ 15
Пытанне 1, 
с. 78

17 Азёры і вада-
сховішчы. 
Балоты

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«сажалка»; веды пра азёры, вада-
сховішчы, балоты і іх размяшчэ-
нне.
Фарміраваць уменне характары-
заваць тыпы азёрных катлавін па

Даюць азначэнне тэрміна «сажа-
лка»; характарызуюць паняцце. 
Называюць і паказваюць на кар-
це азёры: Нарач, Асвейскае, Чы-
рвонае, Лукомскае, Доўгае; вада-
сховішчы: Вілейскае, Заслаўскае, 

§ 16
Пытанні 1, 
2, с. 83
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паходжанні і прыводзіць пры-
клады адпаведных азёр.
Фарміраваць уменне параў- 
ноўваць колькасныя паказчыкі 
запасаў водных рэсурсаў Бела-
русі з сусветнымі запасамі

Любанскае; каналы: Дняпроўска-
Бугскі, Агінскі, Аўгустоўскі; Ві-
лейска-Мінскую водную сістэму.
Характарызуюць тыпы азёрных 
катлавін па паходжанні, пры-
водзяць прыклады адпаведных 
азёр. Параўноўваюць колька-
сныя паказчыкі запасаў водных 
рэсурсаў Беларусі з сусветнымі

18 Глебавае покры-
ва Беларусі

1 Фарміраваць веды пра тыпы гле-
бавага покрыва Беларусі і антра-
пагенныя глебы.
Фарміраваць уменне называць 
фактары і характарызаваць пра-
цэсы глебаўтварэння асноўных 
тыпаў глеб Беларусі і іх уласці-
васці.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Называюць фактары і характа-
рызуюць працэсы глебаўтварэн-
ня тыпаў глеб Беларусі, называ-
юць і тлумачаць іх уласцівасці.
Называюць і паказваюць на кар-
це распаўсюджанне асноўных 
тыпаў глеб Беларусі

§ 17
Пытанні 1, 
3, с. 88

19 Зямельныя рэ-
сурсы і іх выка-
рыстанне

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«працэс эрозіі», «сельскагаспада-
рчыя ўгоддзі»; веды пра зямель-
ныя рэсурсы, іх структуру і вы-
карыстанне.
Фарміраваць уменне паказваць 
на карце тэрытарыяльнае рас-

Даюць азначэнні тэрмінаў «пра-
цэс эрозіі», «сельскагаспадарчыя 
ўгоддзі»; характарызуюць паняцці.
Характарызуюць структуру зя-
мельных рэсурсаў.
Характарызуюць забяспечанасць 
тэрыторыі зямельнымі рэсурсамі

§ 18
Пытанні 1, 
2, с. 92
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паўсюджанне меліярацыі глеб 
і тлумачыць сутнасць працэсу.
Фарміраваць уменне характары-
заваць забяспечанасць зямель-
нымі рэсурсамі

20 Расліннасць 1 Фарміраваць веданне паняц- 
цяў «тып расліннасці», «інтра- 
дуцыраваная расліна»; веды пра 
асаблівасці расліннага покрыва 
і сучасны склад флоры.
Фарміраваць уменне называць 
і характарызаваць асноўныя ты-
пы расліннасці.
Фарміраваць уменне прыводзіць 
прыклады занальнай і азаналь-
най расліннасці

Даюць азначэнні тэрмінаў «тып 
расліннасці», «інтрадуцырава-
ная расліна»; характарызуюць 
паняцці.
Называюць і характарызуюць 
асноўныя тыпы расліннасці, ха-
рактарызуюць асаблівасці іх раз-
мяшчэння на тэрыторыі Бела-
русі.
Прыводзяць прыклады заналь-
най і азанальнай расліннасці

§ 19, с. 92—
95
Пытанне 1, 
с. 98

21 Лясная раслін-
насць

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«лясістасць»; веды пра асноўныя 
тыпы лесу, размяшчэнне і відавы 
склад.
Фарміраваць уменне характары-
заваць лясістасць тэрыторыі і яе 
змены

Даюць азначэнне тэрміна «лясіс-
тасць».
Характарызуюць лясістасць сва-
ёй мясцовасці, тлумачаць яе змены

§ 19, с. 95—
98
Пытанне 2, 
с. 98

22 Лугавая, балот-
ная, хмызняко-
вая і водная 
расліннасць

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«поймавы і пазапоймавы луг», 
«сухадольны луг», «верхавое, ні-
зіннае і пераходнае балота»; веды

Даюць азначэнні тэрмінаў «пой-
мавы і пазапоймавы луг», «суха-
дольны луг», «верхавое, нізіннае 
і пераходнае балота».

§ 20
Пытанні 1, 
4, с. 102
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пра лугавую, балотную і хмыз-
няковую расліннасць, поймавыя 
і пазапоймавыя лугі, расліннасць 
вадаёмаў. 
Фарміраваць уменне характары-
заваць размяшчэнне і гаспада-
рчае значэнне асноўных тыпаў 
расліннасці. 
Фарміраваць уменне вылучаць 
гаспадарчае выкарыстанне, ха-
рактарызаваць меры па ахове 
раслінных супольнасцей

Характарызуюць размяшчэнне 
і гаспадарчае значэнне асноўных 
тыпаў расліннасці. Называюць 
кірункі гаспадарчага выкарыс-
тання

23 Жывёльны свет 1 Фарміраваць веды пра сучасны 
склад фаўны і асноўныя фаўні-
стычныя комплексы.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць жывёльны свет лясоў, 
палёў і лугоў, балот, вадаёмаў і іх 
узбярэжжаў, паселішч чалавека.
Фарміраваць уменне вылучаць 
гаспадарчае выкарыстанне жы-
вёльнага свету на пэўнай тэры-
торыі

Называюць і характарызуюць су-
часны склад фаўны.
Характарызуюць забяспечанасць 
тэрыторыі сваёй мясцовас ці 
агракліматычнымі і біялагіч нымі 
рэсурсамі.
Называюць кірункі гаспадарчага 
выкарыстання жывёльнага свету 
на пэўнай тэрыторыі

§ 21
Пытанні 1, 
3, с. 107

24 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэмах 1—2
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Тэма 3. Геаграфічныя ландшафты. Экалагічныя праблемы (5 г)

25 Геаграфічныя 
ландшафты

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«тып», «падтып», «род ландша-
фту»; веды пра геаграфічныя ла-
ндшафты Беларусі, узаемасувязі 
прыродных кампанентаў і фармі-
раванне прыродных комплексаў. 
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць распаўсюджанне пры-
родных ландшафтаў, называць 
асноўныя роды ландшафтаў 
Беларусі.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце распаў-
сюджане антрапагенных ла-
ндшафтаў, прыводзіць прыкла-
ды антрапагенных ландшафтаў: 
сельскагаспадарчых, лесагаспа-
дарчых, водагаспадарчых, пра-
мыс ловых, рэкрэацыйных. 
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Даюць азначэнні тэрмінаў «тып», 
«падтып» і «род» ландшафту; ха-
рактарызуюць паняцці.
Характарызуюць распаўсюджан-
не прыродных ландшафтаў. На-
зываюць і паказваюць на кар-
це распаўсюджанне прырод ных 
і антрапагенных ландшаф таў.
Прыводзяць прыклады антра-
пагенных ландшафтаў: сельска-
гаспадарчых, лесагаспадарчых, 
водагаспадарчых, прамысловых, 
рэкрэацыйных

§ 22
Пытанні 2, 
3, с. 115

26 Асваенне тэры-
торыі

1 Фарміраваць веды пра асваен-
не тэрыторыі і яго віды: прамы-
словае, сельскагаспадарчае, тра-
нспартнае і рэкрэацыйнае.

Называюць і тлумачаць значэнне 
ёмістасці тэрыторыі і відаў асва-
ення. Характарызуюць прыродна- 
рэсурсны патэнцыял.

§ 23
Пытанне 1, 
с. 119
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Фарміраваць уменне характары-
заваць ёмістасць тэрыторыі, пры-
родна-рэсурсны патэнцыял

Называюць і вылучаюць тэрыта-
рыяльна віды асваення: прамы-
словае, сельскагаспадарчае, тра-
нспартнае і рэкрэацыйнае

27 Прыродаахоў- 
ныя тэрыторыі.
Практычная 
работа № 5*.
Параўнальная 
характары-
стыка асаблі-
ва ахоўваемых 
прыродных тэ-
рыторый Бела-
русі (на пры-
кладзе 2–3)

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«помнік прыроды»; ведаў пра 
асабліва ахоўваемыя тэрыторыі 
Беларусі.
Фарміраваць уменне апісваць 
прыродаахоўныя тэрыторыі, 
знаходзіць прычынна-выніко-
выя сувязі паміж кампанентамі.
Развіваць аналітычныя здоль- 
насці, фарміраваць навыкі параў-
ноўваць і характарызаваць пры-
родныя аб’екты на прыкладзе 
ахоўваемых тэрыторый

Даюць азначэнне тэрміна «по-
мнік прыроды»; характарызуюць 
паняцці.
Называюць і паказваюць на ка-
рце запаведнікі: Бярэзінскі бія-
сферны, Палескі радыяцыйна- 
экалагічны; нацыянальныя паркі: 
Белавежская пушча, Браслаў-
скія азёры, Нарачанскі, Пры - 
пяцкі; заказнікі: Асвейскі, Ель-
ня, Каз’янскі, Налібоцкі, Выгана-
шчанскае, Свіцязянскі. 
Называюць тыпы прыродаахоў-
ных тэрыторый, знаходзяць пры-
чынна-выніковыя сувязі паміж 
кампанентамі.
Характарызуюць прыродныя  
аб’екты на прыкладзе асабліва 
ахоўваемых прыродных тэрыто-
рый, якія параўноўваюцца.
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

§ 25
Пытанні 1, 
2, с. 130
Атлас, с. 26
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28 Рэкрэацыйныя 
рэсурсы

1 Фарміраваць веды пра рэкрэ-
ацыйныя рэсурсы і іх ацэньва-
нне.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць зоны адпачынку і ку-
рорты, турыстычныя комплексы 
і маршруты.
Фарміраваць уменне называць 
і характарызаваць перспектывы 
выкарыстання рэкрэацыйных 
рэсурсаў

Даюць азначэнні тэрмінаў: «зона 
адпачынку», «турыстычны комп-
лекс», характарызуюць паняцці.
Называюць рэкрэацыйныя аб’-
екты сваёй мясцовасці.
Называюць і паказваюць на ка-
рце зоны адпачынку і курорты, 
турыстычныя комплексы і марш-
руты.
Характарызуюць перспектывы 
выкарыстання рэкрэацыйных 
рэсурсаў

§ 24
Пытанні 1, 
2, с. 124

29 Антрапаген-
нае ўздзеянне 
на навакольнае 
асяроддзе

1 Фарміраваць веданне паняц-
цяў «антрапагенны ландшафт», 
«эканамічна актыўная тэрыто-
рыя», «ёмістасць тэрыторыі»; 
веды пра антрапагеннае ўздзе-
янне на навакольнае асяроддзе, 
асноўныя экалагічныя праблемы 
Беларусі.
Фарміраваць уменне працаваць 
з картай забруджвання Беларусі 
і характарызаваць забруджванне 
тэрыторыі радыенуклідамі.
Называць і характарызаваць 
праблемы Палесся, Салігорска-
га горнапрамысловага раёна. 

Даюць азначэнні тэрмінаў «ант-
рапагенны ландшафт», «эканамі-
чна актыўная тэрыторыя», «ёмі-
стасць тэрыторыі»; характарызу-
юць паняцці.
Працуюць з картай забруджван-
ня тэрыторыі Беларусі, характа-
рызуюць забруджванне тэрыто-
рыі радыенуклідамі.
Называюць і характарызуюць 
лакальныя праблемы Палесся, 
Салігорскага горнапрамысловага 
раёна.
Вылучаюць і характарызуюць 
лакальныя праблемы забрудж-

§ 26
Пытанне 1, 
с. 137
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Фарміраваць уменне вылучаць 
і характарызаваць лакальныя 
праблемы

вання паветра, паверхневых вод, 
глеб і іх дэградацыі, назапашва-
ння адходаў.
Тлумачаць сутнасць геаэкала- 
гічных праблем

30 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме 3

Тэма 4. Прыроднае раяніраванне Беларусі (4 г) 

31 Прыроднае ра-
яніраванне

1 Фарміраваць веданне паняц- 
цяў «прыроднае раяніраванне», 
«фізіка-геаграфічнае раяніра- 
ванне», «правінцыя», «акруга», 
«фізіка-геаграфічны раён»; веды 
пра прыроднае раяніраванне 
і яго віды: геамарфалагічнае, аг- 
ракліматычнае, гідралагічнае, 
геабатанічнае, глебава-геагра- 
фічнае.
Фарміраваць уменне называць  
і паказваць на карце фізіка-ге-
аграфічныя адзінкі раяніраван-
ня Беларусі: правінцыі, акругі, 
раёны

Даюць азначэнні тэрмінаў «пры-
роднае раяніраванне», «фізі-
ка-геаграфічнае раяніраванне», 
«правінцыя», «акруга», «фізіка- 
геаграфічны раён»; характарызу-
юць паняцці.
Называюць віды прыроднага ра-
яніравання.
Называюць і паказваюць на кар - 
це асноўныя адзінкі фізіка-геа-
графічнага раяніравання: праві-
нцыі, акругі, раёны (правін цыі: 
Беларуская Паазерская, Усход-
не- Беларуская, Заходне-Белару-
ская, Перадпалеская, Палеская).
Тлумачаць сутнасць прыроднага 
раяніравання, называюць падста-
вы для вылучэння правінцый

§ 27
Пытанні 1, 
2, с. 141
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32 Беларуская Па-
азерская праві-
нцыя.
Практычная 
работа № 6*.
Фізіка-геагра-
фічная хара-
ктарыстыка 
прыроды сваёй 
мясцовасці

1 Фарміраваць веды пра геагра- 
фічнае становішча і асабліва-
сці прыроды Беларускай Паазе-
рскай правінцыі.
Фарміраваць уменне апісваць 
уплыў апошняга ледавіка на 
фар міраванне прыродных ко-
мплексаў правінцыі, вылучаць 
азёрнасць тэрыторыі.
Фарміраваць навыкі складання 
фізіка-геаграфічных характары-
стык і апісання прыроды, яе ка-
мпанентаў

Характарызуюць асаблівасці 
прыроды Беларускай Паазернай 
правінцыі і акруг па прапанава-
ным настаўнікам плане.
Называюць крытэрыі, пакладзе-
ныя ў аснову вылучэння фізіка- 
геаграфічных адзінак рознага 
рангу.
Апісваюць уплыў апошняга ле-
давіка на фарміраванне пры-
родных комплексаў правінцыі, 
вылучаюць азёрнасць тэрыторыі. 
Складаюць фізіка-геаграфічную 
характарыстыку прыроды сваёй 
мясцовасці на аснове краязнаў-
чых матэрыялаў і іншых крыніц. 
Выконваюць практычную рабо-
ту,  робяць высновы

§ 28
Пытанні 
1—4, с. 146
Атлас, с. 25

33 Заходне-
Беларуская 
правінцыя. Ус-
ходне-Белару-
ская правінцыя

1 Фарміраваць веды пра геагра- 
фічнае становішча і асаблівасці 
прыроды Заходне-Беларускай 
і Усходне-Беларускай правін цый, 
прыродаахоўных тэрыторый.
Фарміраваць уменне апісваць 
асаблівасці клімату, глеб, раслі-
ннасці

Характарызуюць асаблівасці 
Заходне-Беларускай і Усходне- 
Беларускай правінцый і акруг 
па прапанаваным настаўнікам 
плане.
Апісваюць асаблівасці клімату, 
глеб і расліннасці

§ 29
Пытанні 1, 
2, с. 150
§ 30
Пытанні 1, 
2, с. 154
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34 Перадпале-
ская праві-
нцыя. Палеская 
правінцыя

1 Фарміраваць веды пра геагра- 
фічнае становішча і асаблівасці 
прыроды Перадпалескай і Пале-
скай правінцый.
Фарміраваць уменне апісваць 
характар паверхні тэрыторыі, 
вылучаць экалагічныя прабле-
мы рэгіёна

Характарызуюць асаблівасці 
прыроды Перадпалескай і Пале-
скай правінцый і акруг па прапа-
наваным настаўнікам плане.
Апісваюць характар паверхні 
тэрыторыі. Вылучаюць экала- 
гічныя праблемы рэгіёна

§ 31
Пытанне 1, 
с. 158
§ 32
Пытанні 
1, 2, с. 161

Тэма 5. Насельніцтва (5 г) 

35 Дынаміка коль- 
касці насельні-
ц тва і яго ўзро-
става-полавая 
структура.
Практычная 
работа № 7.
Пабудова дыя- 
грамы (пірамі- 
ды) узростава- 
палавой струк- 
туры насельні- 
цтва Беларусі 
і яе аналіз

1 Фарміраваць веды пра дынаміку 
колькасці насельніцтва. 
Фарміраваць уменне характары-
заваць узростава-палавую стру-
ктуру насельніцтва.
Фарміраваць уменне вызначаць 
тып узроставай структуры насе-
льніцтва тэрыторыі або населе-
нага пункта.
Фарміраваць навыкі выканання 
разлікова-графічных работ праз 
пабудову дыяграмы (піраміды) 
узростава-палавой структуры 
насельніцтва Беларусі

Характарызуюць асаблівасці 
ўзростава-палавой структуры 
насельніцтва.
Выконваюць разлікова-графіч- 
ныя работы, будуюць дыяграму 
(піраміду) узростава-палавой 
структуры насельніцтва Бела-
русі.
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

§ 33
Пытанні 1, 
3, с. 167

36 Натуральны  
рух насельніцт- 
ва. Этнічны і рэ- 
лігійны склад

1 Фарміраваць веды пра натураль-
ны рух насельніцтва.
Фарміраваць уменне называць 
прычыну і характарызаваць міг-

Называюць прычыну і характа-
рызуюць міграцыйныя патокі, 
асаблівасці этнічнага і рэлігій-
нага складу.

§ 34
Пытанні 1, 
4, с. 171
Атлас, с. 30
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рацыйныя патокі, асаблівасці 
этнічнага і рэлігійнага складу.
Фарміраваць уменне  характары-
заваць асноўныя элементы матэ-
рыяльнай і духоўнай культуры

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння насельніцтва.
Прагназуюць асноўныя кірункі 
дэмаграфічнага развіцця краіны.
Характарызуюць асноўныя эле-
менты матэрыяльнай і духоўнай 
культуры

37 Працоўныя рэ-
сурсы

1 Фарміраваць веданне паняццяў  
«эканамічна актыўнае насельні- 
цтва», «узровень беспрацоўя»; 
веды пра працоўныя рэсурсы і за-
нятасць насельніцтва.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць праблемы занятасці 
працоўных рэсурсаў, асаблівасці 
натуральнага і механічнага руху 
насельніцтва Беларусі

Даюць азначэнні тэрмінаў «эка-
намічна актыўнае насельніцтва», 
«узровень беспрацоўя»; характа-
рызуюць паняцці.
Характарызуюць асаблівасці на - 
туральнага і механічнага руху 
насельніцтва Беларусі.
Называюць і характарызуюць 
праблемы занятасці працоўных 
рэсурсаў

§ 35
Пытанні 1, 
2, с. 175

38 Размяшчэнне 
насельніцтва

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«горад-спадарожнік», «аграга-
радок»; веды пра размяшчэнне 
насельніцтва па тэрыторыі кра-
іны, перспектывы развіцця буй-
ных гарадоў, функцыянальныя 
тыпы гарадскіх паселішчаў.
Фарміраваць уменне працаваць 
з картай насельніцтва, вызначаць 
шчыльнасць насельніцтва.

Даюць азначэнні тэрмінаў «го-
рад-спадарожнік», «аграгара-
док»; характарызуюць паняцці.
Называюць тыпы рассялення: га-
радское і сельскае.
Называюць і паказваюць на ка-
рце Брэст, Баранавічы, Пінск, 
Кобрын, Віцебск, Наваполацк, 
Полацк, Оршу, Гомель, Мазыр, 
Жлобін, Рэчыцу, Светлагорск,

§ 37
с. 178—182
Пытанні 1, 
2, с. 184
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Фарміраваць уменне характа-
рызаваць працэсы ўрбанізацыі 
і ролю гарадоў у сістэме рас-
сялення

Гродна, Ліду, Слонім, Магілёў, 
Бабруйск, Мінск, Барысаў, Са-
лігорск, Жодзіна, Маладзечна, 
Слуцк.
Разлічваюць па статыстычных 
даных сярэднюю шчыльнасць 
насельніцтва

39 Сельскае рас-
сяленне

1 Фарміраваць веды пра праблемы 
малых і сярэдніх гарадоў.
Фарміраваць уменне называць 
і характарызаваць сучасныя ка-
тэгорыі сельскіх пасяленняў і іх 
трансфармацыю, уплыў аварыі 
на Чарнобыльскай АЭС на рас-
сяленне насельніцтва 

Называюць і характарызуюць 
сучасныя катэгорыі сельскіх па-
сяленняў і іх трансфармацыю.
Тлумачаць уплыў аварыі на Чар-
нобыльскай АЭС на рассяленне 
насельніцтва, паказваюць на ка-
рце раёны адсялення

§ 37
с. 182—184
Пытанне 3, 
с. 184

Тэма 6. Агульная характарыстыка гаспадаркі (2 г)

40 Фактары раз-
мяшчэння 
вытворчасці.
Структура 
і спецыяліза-
цыя гаспадаркі 
Беларусі

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«структура гаспадаркі»; веды пра 
фактары размяшчэння вытвор-
часці.
Фарміраваць уменне выяўляць 
і прыводзіць прыклады факта- 
раў размяшчэння вытворча-
сці: тэрытарыяльныя, прыро-
дна-рэсурсныя, эканоміка-геа-
графічныя, працоўнага патэн-

Даюць азначэнне тэрміна «стру-
ктура гаспадаркі»; характарызу-
юць паняцце.
Выяўляюць і прыводзяць пры-
клады фактараў размяшчэння 
вытворчасці.
Характарызуюць сучасную струк-
туру гаспадаркі краіны, называ-
юць сферы вытворчасці і спецы-
ялізацыю гаспадаркі.

§ 38
Пытанні 
1—3, с. 187
§ 39
Пытанні 1, 
2, с. 191
(інфарма- 
цыя на На- 
цыянальным 
адукацый-
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цыялу, транспартнай сеткі і г. д.
Фарміраваць уменне характары-
заваць сучасную структуру га-
спадаркі краіны, называць сфе-
ры вытворчасці і спецыялізацыю 
гаспадаркі

Тлумачаць прычыны з’яўлення 
праблем развіцця і размяшчэння 
прадпрыемстваў сферы вытво-
рчасці.
Прагназуюць змены ў размяшчэн-
ні прадпрыемстваў сферы вы т-
ворчасці

ным парта-
ле; публіка-
цыя ў часо-
пісе «Геа-
графiя», 
2015, № 1) 

41 Тэрытарыяль-
ная структура 
гаспадаркі

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«від эканамічнай дзейнасці», 
«спецыялізацыя», «эканамічны 
раён»; веды пра тэрытарыяльную 
структуру гаспадаркі.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць структуру гаспадаркі 
па відах эканамічнай дзейна-
сці, адміністрацыйныя вобласці 
і г. Мінск як найбуйнейшыя тэ-
рытарыяльныя часткі гаспадаркі 
Беларусі.
Фарміраваць уменне будаваць  
дыяграму структуры гаспада-
ркі, разлічваць асноўныя экана- 
мічныя паказчыкі

Даюць азначэнні тэрмінаў «від 
эканамічнай дзейнасці», «спецы-
ялізацыя», «эканамічны раён»; 
характарызуюць паняцці.
Называюць розныя формы ўлас-
насці. 
Будуюць дыяграму структуры гас- 
падаркі і аналізуюць яе, разліч ва - 
юць асноўныя эканамічныя па каз- 
чыкі, прапанаваныя настаўнікам. 
Характарызуюць структуру гас-
падаркі па відах эканамічнай 
дзейнасці, адміністрацыйныя во-
бласці і г. Мінск як найбуйней-
шыя тэрытарыяльныя часткі га-
спадаркі Беларусі

§ 40
Пытанні 
1—4, с. 194
(інфарма- 
цыя на На-
цыяналь ным 
адукацый-
ным парта-
ле; публіка - 
цыя ў часо-
пісе «Геа-
графiя», 
2015, № 1)

Тэма 7. Геаграфія сферы вытворчасці (13 г)

42 Прамысловасць.
Горназдабыўная 
прамысловасць

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«горназдабыўная прамысло-
васць», веды пра горназдабыў -

Даюць азначэнне тэрміна «го-
рназдабыўная прамысловасць»; 
характарызуюць паняцце.

§ 41, с 195, 
196
Пытанне 2, 
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ную прамысловасць, яе склад, 
ролю ў структуры гаспадаркі і па - 
казчыкі развіцця.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце раёны і ра-
довішчы здабычы нафты, спада-
рожнага газу і торфу.
Фарміраваць уменне характары-
заваць геаграфію здабычы ка-
рысных выкапняў для хімічнай 
вытворчасці і вытворчасці міне-
ральных угнаенняў, геаграфію 
здабычы солі і карысных выкап-
няў для вытворчасці будаўнічых 
матэрыялаў і будаўніцтва

Называюць і паказваюць на ка-
рце раёны і радовішчы здабычы 
нафты, спадарожнага газу і то-
рфу.
Характарызуюць геаграфію зда-
бычы карысных выкапняў для 
хімічнай вытворчасці і вытво-
рчасці мінеральных угнаенняў, 
геаграфію здабычы солі і кары-
сных выкапняў для вытворчасці 
будаўнічых матэрыялаў і будаў-
ніцтва

с. 199
§ 45, с. 217
(інфарма- 
цыя на На- 
цыянальным 
адукацый- 
ным парта-
ле; публіка-
цыя ў часо-
пісе «Геа-
г рафiя», 
2015, № 1)

43 Практычная 
работа № 8.
Пабудова кар- 
тасхемы «Фак- 
тары размяшчэ-
ння і геаграфія 
прамысловай вы- 
творчасці» і яе 
аналіз (на вы- 
бар па адным  
з відаў экана-

1 Фарміраваць веды пра фактары 
размяшчэння і геаграфію прамы-
словай вытворчасці.
Фарміраваць уменне абагуль-
няць картаграфічную інфарма-
цыю і пераносіць яе ў картасхему.
Фарміраваць навыкі выканання 
разлікова-графічных работ праз 
пабудову картасхемы і яе аналіз

Абагульняюць картаграфічную 
інфармацыю і пераносяць у ка-
ртасхему.
Выконваюць разлікова-графіч-
ныя работы.
Будуюць картасхему «Фактары 
размяшчэння і геаграфія прамы-
словай вытворчасці» і право-
дзяць яе аналіз (на выбар па ад-
ным з відаў эканамічнай дзейна-
сці).

§ 46 
Атлас, 
с. 35—39
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мічнай дзей- 
насці)

Выконваюць практычную рабо-
ту, аналізуюць картасхему, ро-
бяць высновы

44 Вытворчасць 
і размеркаван-
не электраэне-
ргіі

1 Фарміраваць веды пра фактары 
размяшчэння, умовы развіцця, 
геаграфію вытворчасці і разме-
ркавання электраэнергіі, цепла-
выя і гідраўлічныя электраста-
нцыі, лініі электраперадачы.
Фарміраваць уменне называць 
і характарызаваць нетрадыцый-
ныя і альтэрнатыўныя крыніцы 
электраэнергіі, праблемы і перс- 
пектывы іх выкарыстання ў бе- 
ларускай энергетыцы, размерка-
ванне газападобнага паліва.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя газаправоды Беларусі

Называюць і характарызуюць 
нетрадыцыйныя і альтэрнатыў-
ныя крыніцы электраэнергіі, 
праблемы і перспектывы іх выка-
рыстання ў беларускай энерге-
тыцы, размеркаванне газападо-
бнага паліва.
Называюць і паказваюць на ка-
рце найбуйнейшыя газаправоды 
Беларусі

§ 42
Пытанне 2, 
с. 204
§ 41, 
с. 197—198
(інфарма- 
цыя на На- 
цыянальным 
адукацый- 
ным парта-
ле; публіка- 
цыя ў часо- 
пісе «Геа-
графiя», 
2015, № 2)

45 Апрацоўчая 
прамысловасць. 
Металургічная 
вытворчасць

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«апрацоўчая прамысловасць»; 
веды пра апрацоўчую прамы-
словасць, яе склад, асаблівасці 
развіцця і размяшчэння.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць фактары размяшчэння і сы - 
равінную базу металургічнай

Даюць азначэнне тэрміна «апра-
цоўчая прамысловасць»; харак-
тарызуюць паняцце.
Характарызуюць фактары раз-
мяшчэння і сыравінную базу ме-
талургічнай вытворчасці і вытво-
рчасці гатовых металічных выра-
баў.

§ 43
Пытанні 1, 
2, с. 207
(інфарма- 
цыя на На-
цыяналь-
ным адука-
цыйным
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вытворчасці і вытворчасці гато-
вых металічных вырабаў.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце геаграфію 
прадпрыемстваў металургічнай 
вытворчасці і вытворчасці мета-
лічных вырабаў

Называюць і паказваюць на кар-
це геаграфію прадпрыемстваў 
металургічнай вытворчасці і вы-
творчасці металічных вырабаў

партале;
публікацыя 
ў часопісе 
«Геагра-
фiя», 2015, 
№ 1)

46 Вытворчасць 
транспартных 
сродкаў

1 Фарміраваць веды пра геаграфію 
вытворчасці транспартных сро-
дкаў (аўтамабіляў і аўтамабіль-
най тэхнікі, суднаў, чыгуначнага 
рухомага саставу, авіяцыйнай тэ-
хнікі, матацыклаў і веласіпедаў).
Фарміраваць уменне называць 
і характарызаваць фактары і ўмо- 
вы размяшчэння прадпрыемст-
ваў, вытворчасці электраабста-
лявання, электроннага і аптыч-
нага абсталявання. 
Фарміраваць уменне паказваць 
на карце цэнтры вытворчасці ма-
шын і абсталявання для сельскай 
і лясной гаспадаркі

Характарызуюць фактары і ўмо- 
вы размяшчэння прадпрыемст-
ваў, вытворчасці транспартных 
сродкаў, вытворчасці электра-
абсталявання, электроннага і ап-
тычнага абсталявання.
Паказваюць на карце цэнтры 
вытворчасці машын і абсталява-
ння для сельскай і лясной гаспа-
даркі

§ 44
Пытанні 
1, 4, с. 215
(інфарма- 
цыя на 
Нацыяна-
льным аду-
кацыйным 
партале; 
публікацыя 
ў часопісе 
«Геагра-
фiя», 2015, 
№ 1)

47 Вытворчасць 
нафтапраду-
ктаў. Хімічная 
вытворчасць

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«паліўна-энергетычны баланс», 
«малатанажная хімія»; веды пра 
геаграфію размяшчэння вытвор-

Даюць азначэнні тэрмінаў «па-
ліўна-энергетычны баланс», «ма-
латанажная хімія»; характарызу-
юць паняцці.

§ 41, с. 196, 
197
§ 45
Пытанні
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часці нафтапрадуктаў, мінераль-
ных угнаенняў, штучных і сінтэ-
тычных валокнаў, пластмас, сін-
тэтычнага каўчуку, фарбаў і ла - 
каў, мыла і мыйных сродкаў, сро-
дкаў для чысткі і паліроўкі, сро-
дкаў парфумерыі і касметыкі, 
фармацэўтычнай прадукцыі, гу-
мавых і пластмасавых вырабаў.
Фарміраваць уменне характары-
заваць хімічную вытворчасць, яе 
склад, сыравінную базу, назы-
ваць фактары размяшчэння.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце цэнтры 
нафтаперапрацоўкі

Характарызуюць хімічную вы-
творчасць, яе склад, сыравінную 
базу, называюць фактары раз-
мяшчэння.
Называюць і паказваюць на ка-
рце цэнтры нафтаперапрацоўкі  
і хімічнай вытворчасці

2, 3, с. 220
(інфарма- 
цыя на  
Нацыяна-
льным аду-
кацыйным 
партале; 
публікацыя 
ў часопісе 
«Геагра-
фiя», 2015, 
№ 2)

48 Вытворчасць 
шкла, керамі-
чных вырабаў, 
будаўнічых 
матэрыялаў. 
Будаўніцтва

1 Фарміраваць веды пра геаграфію 
вытворчасці шкла і вырабаў са 
шкла, керамічных вырабаў, цэмен- 
ту, вапны і гіпсу, вырабаў з бетону.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць геаграфію вытворча-
сці шкла, керамічных вырабаў, 
будаўнічых матэрыялаў, прамы-
словага і грамадзянскага будаў-
ніцтва.

Характарызуюць геаграфію вы-
творчасці шкла, керамічных вы-
рабаў, будаўнічых матэрыялаў, 
прамысловага і грамадзянскага 
будаўніцтва.
Называюць і паказваюць на ка-
рце цэнтры вытворчасці шкла, 
ке рамічных вырабаў, будаўнічых
матэрыялаў, найбуйнейшыя но-
вабудоўлі Беларусі

§ 47
(інфарма- 
цыя на 
Нацыяна-
льным аду-
кацыйным 
партале; 
публікацыя 
ў часопісе 
«Геаграфiя»,
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Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя новабудоўлі Беларусі

2015, № 2, 
3)

49 Апрацоў-
ка драўніны, 
вытворчасць 
вырабаў з дрэва

1 Фарміраваць веды пра геагра-
фію апрацоўкі драўніны, вытво-
рчасць вырабаў з дрэва, вытво-
рчасць мэблі.
Фарміраваць уменне характары-
заваць фактары размяшчэння цэ-
нтраў вытворчасці мэблі.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя цэнтры дрэваапрацоўкі 
і вытворчасці фанеры, пліт, драў-
ляных канструкцый і сталярных 
вырабаў, асноўныя цэнтры цэ-
люлозна-папяровай вытворчасці 
і выдавецкай дзейнасці

Называюць і характарызуюць 
фактары размяшчэння цэнтраў 
вытворчасці мэблі.
Называюць і паказваюць на ка-
рце найбуйнейшыя цэнтры дрэ-
ваапрацоўкі і вытворчасці фане-
ры, пліт, драўляных канструкцый 
і сталярных вырабаў, асноў ныя 
цэнтры цэлюлозна-папяровай 
вытворчасці і выдавецкай дзей-
насці

§ 46, 
с. 222—224
Пытанне 3, 
с. 224
(інфарма- 
цыя на 
Нацыяна-
льным аду-
кацыйным 
партале; 
публікацыя 
ў часопісе 
«Геагра-
фiя», 2015, 
№ 2)

50 Тэкстыль-
ная і швейная 
вытворчасць.
Вытворчасць 
скуры і выра-
баў са скуры

1 Фарміраваць веды пра структуру 
і сыравінную базу тэкстыльнай 
і швейнай вытворчасці.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць геаграфію вытворча-
сці тканін, адзення, трыката-
жных і панчошна-шкарпэткавых

Характарызуюць геаграфію вы-
творчасці тканін, адзення, тры-
катажных і панчошна-шкарпэ-
ткавых вырабаў, называюць 
сыравінную базу і фактары раз-
мяшчэння гарбарнай вытворча-
сці, вырабаў са скуры і абутку.

§ 48
Пытанне 1, 
с. 231
(інфарма- 
цыя на  
Нацыяналь-
ным аду-
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вырабаў, называць сыравінную 
базу і фактары размяшчэння га-
рбарнай вытворчасці, вырабаў са 
скуры і абутку.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя цэнтры  гарбарнай і абутко-
вай вытворчасці

Называюць і паказваюць на ка-
рце цэнтры гарбарнай і абутко-
вай вытворчасці

кацыйным 
партале; 
публікацыя 
ў часопісе 
«Геагра-
фiя», 2015, 
№ 2)

51 Вытворчасць 
харчовых 
прадуктаў

1 Фарміраваць веды пра геагра-
фію вытворчасці мяса і мяса-
прадуктаў, малочных прадуктаў, 
рыбы і рыбных прадуктаў, раслі-
нных алеяў і тлушчаў, прадуктаў 
мукамольна-крупяной прамы-
словасці, цукру.
Фарміраваць уменне характары-
заваць фактары размяшчэння 
вытворчасці харчовых прадуктаў

Называюць і характарызуюць  
фактары размяшчэння вытвор- 
часці харчовых прадуктаў

§ 49
Пытанне 1, 
с. 236
(інфарма- 
цыя на На-
цыянальным 
адукацый- 
ным парта-
ле; публіка- 
цыя ў часо-
пісе «Геа-
графiя», 
2015, № 2)

52 Сельская гаспа-
дарка, паляван-
не і лясная га-
спадарка.

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«структура зямельных угоддзяў»; 
веды пра структуру і размяшчэн-
не зямельных угоддзяў, пра геа-
графію раслінаводства (збож-

Даюць азначэнне тэрміна «стру-
ктура зямельных угоддзяў»; ха-
рактарызуюць паняцце.
Характарызуюць ролю сельскай 
гаспадаркі ў эканоміцы краіны,

§ 50
Пытанні 1, 
3, 4, с. 242
Атлас, с. 42
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Практычная 
работа № 9.
Нанясенне 
на контурную 
карту раёнаў 
вырошчван-
ня лёну і цу-
кровых бура-
коў і аналіз 
размяшчэння 
вытворчасці 
льновалакна 
і цукру

жавай гаспадаркі, бульбаводства, 
агародніцтва, садоўніцтва, выро-
шчвання тэхнічных культур).
Фарміраваць уменне характары-
заваць ролю сельскай гаспадаркі 
ў эканоміцы краіны, адлюстроў-
ваць на контурнай карце раёны 
вырошчвання лёну і цукровых 
буракоў.
Фарміраваць навык работы з кар-
тай і тлумачыць узаемазалеж- 
насць вырошчвання культуры 
і размяшчэння вытворчасці

наносяць на контурную карту 
раёны вырошчвання лёну і цу-
кровых буракоў.
Працуюць з картай, тлумачаць 
узаемазалежнасць вырошчвання 
культуры і размяшчэння вытво-
рчасці.
Аналізуюць размяшчэнне вытво-
рчасці льновалакна і цукру.
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

53 Геаграфія жы-
вёлагадоўлі. 
Рыбалоўства 
і рыбаводства

1 Фарміраваць веды пра геаграфію 
жывёлагадоўлі (гадоўлі буйной 
рагатай жывёлы, свінагадоўлі, 
авечкагадоўлі, конегадоўлі, пту-
шкагадоўлі, зверагадоўлі, пча-
лярства), рыбалоўства і рыбаво-
дства.
Фарміраваць уменне характары-
заваць геаграфію жывёлагадоўлі.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя рыбныя гаспадаркі на тэры-
торыі Беларусі

Характарызуюць геаграфію жы-
вёлагадоўлі.
Называюць і паказваюць на ка-
рце найбуйнейшыя рыбныя га-
спадаркі на тэрыторыі Беларусі

§ 51
Пытанне 1, 
с. 246
(інфарма- 
цыя на На- 
цыянальным
адукацый- 
ным парта-
ле; публіка- 
цыя ў часо- 
пісе «Геа-
графiя», 
2015, № 3)
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54 Лясная гаспа-
дарка.
Паляванне 
і развядзенне 
дзічыны

Фарміраванне ведаў пра стру-
ктуру і ролю лясной гаспадаркі 
ў эканоміцы краіны (лесаво-
дства і лесанарыхтоўкі, збор дзі-
карослых грыбоў, ягад і лекавых 
траў), пра паляванне і развядзе-
нне дзічыны.
Фарміраваць уменне характары-
заваць геаграфію лесанарыхто-
вак.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя паляўнічыя ўгоддзі краіны

Характарызуюць геаграфію леса-
нарыхтовак.
Называюць і паказваюць на ка-
рце найбуйнейшыя паляўнічыя 
ўгоддзі краіны

§ 46, 
с. 221—222
(інфарма- 
цыя на  
Нацыяна-
льным аду-
кацыйным 
партале; 
публікацыя 
ў часопісе 
«Геагра-
фiя», 2015, 
№  3)

55 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэмах 4—7

Тэма 8. Геаграфія сферы паслуг (2 г)

56 Сфера паслуг 1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«транспартная сетка», «транспа-
ртны вузел»; веды пра структуру 
сферы паслуг, яе ролю ў экано-
міцы краіны.
Фарміраваць уменне характары-
заваць узровень развіцця сферы 
паслуг як індыкатара эканамі-
чнага развіцця краіны.
Фарміраваць уменне вызначаць 
паказчыкі і асаблівасці развіцця

Даюць азначэнні тэрмінаў «тра-
нспартная сетка», «транспартны 
вузел»; характарызуюць паняцці.
Называюць і паказваюць на кар це 
гарады — найбуйнейшыя транс - 
партныя вузлы, фінансавыя цэн-
тры.
Характарызуюць узровень разві-
цця сферы паслуг як індыкатар 
эканамічнага развіцця краіны, 
працу асобных відаў эканамічнай

§ 53, с. 252
Пытанне 1, 
с. 255 
§ 52
Пытанне 2, 
с. 251
(інфарма- 
цыя на 
Нацыяналь-
ным адука-
цыйным
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і размяшчэння найважнейшых 
відаў эканамічнай дзейнасці  
сферы паслуг. 
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

дзейнасці сферы паслуг.
Вызначаюць паказчыкі і асаб- 
лівасці развіцця і размяшчэння 
найважнейшых відаў эканамі-
чнай дзейнасці сферы паслуг

партале; 
публікацыя 
ў часопісе 
«Геагра-
фiя», 2015, 
№ 3)

57 Віды эканамі-
чнай дзейнасці, 
якія ўтвараюць 
сферу паслуг

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«прадуктаправод», «сувязь», «фі - 
нансавая дзейнасць», «гандаль», 
«адукацыя», «ахова здароўя»; 
веды пра асаблівасці развіцця 
асобных відаў эканамічнай дзей-
насці, якія ўтвараюць сферу 
паслуг, — транспарту і сувязі, фі-
нансавай дзейнасці, гандлю, аду-
кацыі, турызму.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць фактары размяшчэн-
ня асобных відаў эканамічнай 
дзейнасці, якія ўтвараюць сферу 
паслуг.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Даюць азначэнні тэрмінаў «пра-
дуктаправод», «сувязь», «фінан-
савая дзейнасць», «гандаль», 
«аду кацыя», «ахова здароўя»; ха-
рак та рызуюць паняцці.
Называюць і паказваюць на ка-
рце гарады, дзе знаходзяцца 
ўстановы вышэйшай адукацыі 
(універсітэты, акадэміі, інсты-
туты).
Характарызуюць фактары раз-
мяшчэння асобных відаў экана-
мічнай дзейнасці, якія ўтвараюць 
сферу паслуг, — транспарту і су-
вязі, фінансавай дзейнасці, га-
ндлю, адукацыі, аховы здароўя, 
турызму.
Тлумачаць прычыны тэрытары-
яльных адрозненняў ва ўзроўні 
развіцця сферы паслуг

§ 52
Пытанне 1, 
с. 251
§ 53, с. 253, 
254
Пытанне 3, 
с. 255 
§ 54
Пытанні 
1, 2, с. 260
(інфарма- 
цыя на  
Нацыяна-
льным аду-
кацыйным 
партале; 
публікацыя 
ў часопісе 
«Геагра-
фiя», 2015, 
№ 3)
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Тэма 9. Беларусь у сусветнай супольнасці (3 г) 

58 Беларусь 
на палітычнай 
карце свету

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«адзіная эканамічная прастора» 
(АЭП); веды пра Беларусь на 
палітычнай і эканоміка-геагра-
фічнай картах свету. 
Фарміраваць уменне называць 
і характарызаваць удзел Бела-
русі ў міжнародных палітычных, 
эканамічных арганізацыях і інтэ-
грацыйных аб’яднаннях

Даюць азначэнне тэрміна «адзі ная 
эканамічная прастора» (АЭП); 
характарызуюць паняцце.
Называюць найважнейшыя між-
народныя арганізацыі, у працы 
якіх бярэ ўдзел Беларусь.
Характарызуюць удзел Беларусі 
ў міжнародных палітычных, эка-
намічных арганізацыях і інтэгра-
цыйных аб’яднаннях

§ 55
Пытанне 1, 
с. 264

59 Міжнародны 
падзел працы

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«міжнародны падзел працы», 
«свабодная эканамічная зона», 
«сумеснае прадпрыемства»; веды 
пра месца краіны ў міжнародным 
падзеле працы.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць геаграфію знешняга ган длю

Даюць азначэнне тэрмінаў «між-
народны падзел працы», «свабо-
дная эканамічная зона», «суме-
снае прадпрыемства»; характа-
рызуюць паняцці.
Характарызуюць геаграфію зне-
шняга гандлю

§ 56
Пытанне 2, 
с. 268

60 Геаграфія інвес- 
тыцыйнай дзей- 
насці.
Практычная 
работа № 10.
Нанясенне на 
контурную кар - 

1 Фарміраваць веданне паняцця  
«інвестыцыя»; веды пра заме-
жныя інвестыцыі і іх ролю ў раз-
віцці краіны.
Фарміраваць уменне называць 
і ха рактарызаваць свабодныя 
эка намічныя зоны, сумесныя і за-

Даюць азначэнне тэрміна «інве-
стыцыя»; характарызуюць па-
няцце.
Называюць і паказваюць на ка-
рце свабодныя эканамічныя зоны 
Беларусі: «Мінск», «Гомель- 
Ратон», «Віцебск», «Магілёў», 

§ 57
Пытанні 2, 
3, с. 270
Атлас, с. 36, 
45
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ту: а) свабодных 
эканамічных 
зон; б) транс-
еўрапейскіх 
транспартных 
камунікацый 
(чыгункі, 
нафта- і газа-
праводы, лініі 
электраперада-
чы)

межныя прадпрыемствы на тэ-
рыторыі Беларусі.
Фарміраваць навыкі работы 
з кон турнай картай, уменне тлу-
мачыць узаемазалежнасць раз-
мяшчэння свабодных эканамі-
чных зон і трансеўрапейскіх тра-
нспартных камунікацый. 
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

«Гроднаінвест», «Брэст»; краіны 
СНД.
Характарызуюць магчымыя 
перспектывы беларуска-расій-
скіх гаспадарчых праграм.
Вызначаюць галоўныя кірункі 
знешняга гандлю. Наносяць на 
контурную карту: а) свабодныя 
эканамічныя зоны; б) трансеў-
рапейскія транспартныя каму-
нікацыі (чыгункі, нафта- і газа-
праводы, лініі электраперадачы). 
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

Тэма 10. Вобласці і горад Мінск (7 г) 

61 Брэсцкая во-
бласць

1 Фарміраваць веды пра прыро-
дныя ўмовы і рэсурсы.
Фарміраваць уменне называць 
і характарызаваць колькасць 
насельніцтва і яго нацыяналь-
ны склад, асвоенасць тэрыторыі, 
структуру прамысловасці і сель-
скай гаспадаркі, асаблівасці іх 
размяшчэння.
Фарміраваць уменне вызначаць 
спецыялізацыю гаспадаркі.

Характарызуюць колькасць на-
сельніцтва і яго нацыянальны 
склад, асвоенасць тэрыторыі, 
структуру прамысловасці і сель-
скай гаспадаркі, асаблівасці іх 
размяшчэння.
Вызначаюць і называюць спецыя - 
лізацыю гаспадаркі Брэсцкай во-
бласці.
Называюць і паказваюць на кар-
це найбуйнейшыя прамысло выя
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Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя прамысловыя і культурныя 
цэнтры вобласці: Брэст, Барана-
вічы, Пінск, Кобрын, Лунінец

і культурныя цэнтры вобласці: 
Брэст, Баранавічы, Пінск, Ко-
брын, Лунінец.
Апісваюць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё Брэсцкай вобласці

62 Віцебская 
вобласць

1 Фарміраваць веды пра прырод-
ныя ўмовы і рэсурсы Віцебскай 
вобласці.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць насельніцтва і яго 
рассяленне, структуру прамы-
словасці і сельскай гаспадаркі, 
асаблівасці іх размяшчэння.
Фарміраваць уменне вызначаць 
спецыялізацыю гаспадаркі, рэ-
крэацыйны патэнцыял вобласці.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя прамысловыя і культурныя 
цэнтры вобласці: Віцебск, Оршу, 
Наваполацк, Полацк, Паставы

Характарызуюць насельніцтва 
і яго рассяленне, структуру пра- 
мысловасці і сельскай гаспада-
ркі, асаблівасці іх размяшчэння.
Вызначаюць і называюць спецы-
ялізацыю гаспадаркі, рэкрэацый-
ны патэнцыял вобласці.
Называюць і паказваюць на 
карце найбуйнейшыя прамы-
словыя і культурныя цэнтры во-
бласці: Віцебск, Оршу, Навапо-
лацк, Полацк, Паставы. 
Апісваюць сацыяльна-экана- 
мічнае развіццё Віцебскай во-
бласці

§ 59
Пытанні 
1, 4,  
с. 279

63 Гомельская 
вобласць

1 Фарміраваць веды пра размяшчэ-
нне тэрыторыі ў межах Палескай 
нізіны і асаблівасці прыроды Го-
мельскай вобласці.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць мінеральныя і лясныя

Характарызуюць мінеральныя 
і лясныя рэсурсы вобласці, насе-
льніцтва і асаблівасці рассялен-
ня, экалагічныя праблемы (у су-
вязі з аварыяй на Чарнобыль-
скай АЭС, меліярацыяй зямель,

§ 60
Пытанне 2, 
с. 283
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рэсурсы вобласці, насельніцтва 
і асаблівасці рассялення, экала-
гічныя праблемы (у сувязі з ава-
рыяй на Чарнобыльскай АЭС, 
меліярацыяй зямель, здабычай 
карысных выкапняў), структуру 
прамысловасці і сельскай гаспа-
даркі, асаблівасці іх размяшчэн-
ня. 
Фарміраваць уменне вызначаць 
спецыялізацыю гаспадаркі.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя прамысловыя і культурныя 
цэнтры вобласці: Гомель, Мазыр, 
Жлобін, Рэчыцу, Светлагорск, 
Калінкавічы, Рагачоў

здабычай карысных выкапняў), 
структуру прамысловасці і се-
льскай гаспадаркі, асаблівасці іх 
размяшчэння.
Вызначаюць і называюць спе-
цыялізацыю гаспадаркі Гомель-
скай вобласці. Называюць і пака-
зваюць на карце найбуйнейшыя 
прамысловыя і культурныя цэ-
нтры вобласці:  Гомель, Мазыр, 
Жлобін, Рэчыцу, Светлагорск, 
Калінкавічы, Рагачоў.
Апісваюць сацыяльна-экана- 
мічнае развіццё Гомельскай во-
бласці

64 Гродзенская 
вобласць

1 Фарміраваць веды пра прыро-
дныя ўмовы і рэсурсы Гродзен-
скай вобласці.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць насельніцтва і яго на-
цыянальны склад, структуру пра - 
мысловасці і сельскай гаспада-
ркі, асаблівасці іх размяшчэння, 
развіццё атамнай энергетыкі.

Характарызуюць насельніцтва 
і яго нацыянальны склад, стру-
ктуру прамысловасці і сельскай 
гаспадаркі, асаблівасці іх раз-
мяшчэння, развіццё атамнай эне-
ргетыкі.
Вызначаюць і называюць спе-
цыялізацыю гаспадаркі Гродзен-
скай вобласці.

§ 61
Пытанне 1, 
с. 287
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Фарміраваць уменне вызначаць 
спецыялізацыю гаспадаркі.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя прамысловыя і культурныя 
цэнтры вобласці: Гродна, Ліду, 
Слонім, Ваўкавыск, Смаргонь, 
Навагрудак

Называюць і паказваюць на кар- 
це найбуйнейшыя прамысловыя 
і культурныя цэнтры вобласці: 
Гродна, Ліду, Слонім, Ваўкавыск, 
Смаргонь, Навагрудак.
Апісваюць сацыяльна-эканаміч- 
нае развіццё Гродзенскай вобла-
сці

65 Магілёўская 
вобласць

1 Фарміраваць веды пра прыро-
дныя ўмовы і рэсурсы Магілёў-
скай вобласці.
Фарміраваць уменне характары-
заваць насельніцтва, структуру 
прамысловасці і сельскай гаспа-
даркі, асаблівасці іх размяшчэння.
Фарміраваць уменне вызначаць 
спецыялізацыю гаспадаркі.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя прамысловыя і культурныя 
цэнтры вобласці: Магілёў, Баб-
руйск, Асіповічы, Крычаў, Бы-
хаў, Горкі

Характарызуюць насельніцтва,  
структуру прамысловасці і се-
льскай гаспадаркі, асаблівасці іх 
размяшчэння.
Вызначаюць і называюць спецы-
ялізацыю гаспадаркі Магілёў- 
скай вобласці.
Называюць і паказваюць на 
карце найбуйнейшыя прамы-
словыя і культурныя цэнтры во-
бласці: Магілёў, Бабруйск, Асіпо-
вічы, Крычаў, Быхаў, Горкі.
Апісваюць сацыяльна-эканаміч-
нае развіццё Магілёўскай вобла-
сці

§ 62
Пытанні 2, 
3, с. 291

66 Мінская во-
бласць

1 Фарміраваць веды пра прыро-
дныя ўмовы і рэсурсы Мінскай 
вобласці.

Характарызуюць насельніцтва 
і асаблівасці яго рассялення, 
структуру прамысловасці і се-

§ 63
Пытанні 1, 
2, с. 296
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Фарміраваць уменне характары-
заваць насельніцтва і асаблівасці 
яго рассялення, структуру пра- 
мысловасці і сельскай гаспада-
ркі, асаблівасці іх размяш чэння.
Фарміраваць уменне вызначаць 
спецыялізацыю гаспадаркі.
Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце найбуйней-
шыя прамысловыя і культурныя 
цэнтры вобласці: Барысаў, Салі-
горск, Маладзечна, Слуцк, Жо-
дзіна, Вілейку

льскай гаспадаркі, асаблівасці іх 
размяшчэння.
Вызначаюць і называюць спе-
цыялізацыю гаспадаркі Мінс- 
кай вобласці. 
Называюць і паказваюць на кар- 
це найбуйнейшыя прамысловыя 
і культурныя цэнтры вобласці: 
Барысаў, Салігорск, Маладзечна, 
Слуцк, Жодзіна, Вілейку. 
Апісваюць сацыяльна-эканаміч-
нае развіццё Мінскай вобласці

67 Мінск — сталі-
ца Беларусі.
Практычная  
работа № 11*. 
Характарысты-
ка свайго адмі-
ністра- 
цыйнага раёна 
(населенага пу-
нкта) 

1 Фарміраваць веды пра прыро-
дныя ўмовы і рэсурсы горада 
Мінска.
Фарміраваць уменне характары-
заваць праблемы развіцця Мін-
скай агламерацыі, свой раён, го-
рад, асаблівасці геаграфічнага 
становішча, насельніцтва і асво-
енасць тэрыторыі, гаспадарку ра-
ёна (горада), славутыя мясціны 
населеных пунктаў або мясцо-
васцей.
Фарміраваць уменне вызначаць 
спецыялізацыю гаспадаркі, назы-

Характарызуюць праблемы раз-
віцця Мінскай агламерацыі, свой 
раён, горад, асаблівасці геаграфі-
чнага становішча, насельніцтва 
і асвоенасць тэрыторыі, гаспа-
дарку раёна (горада), славутыя 
мясціны  населеных пунктаў або 
мясцовасцей.
Называюць і паказваюць на 
карце найбуйнейшыя прамы-
словыя прадпрыемствы.
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

Тэматы-
чныя карты 
атласа
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ваць і паказваць на карце най-
буйнейшыя прамысловыя прад-
прыемствы.
Фарміраваць навыкі аналіза-
ваць тэматычныя карты атласа, 
дыяграмы падручніка і складаць 
комплексную характарыстыку 
раёна, фармуляваць высновы

68 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэмах 8—10

Рэзервовы час (2 г) — выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка

6
9

Геаграфія. Сусветная гаспадарка і глабальныя праблемы чалавецтва 
11 клас (базавы ўзровень)

(35 гадзін на год, 1 гадзіна на тыдзень)

1. Геаграфія. Сусветная гаспадарка і глабальныя праблемы чалавецтва. 11 клас / А. М. Вітчанка [і інш.]. — Мінск : 
Адукацыя і выхаванне, 2016.

2. Атлас. Агульная геаграфія. 11 клас / В. С. Аношка, Т. А. Федарцова. — Мінск : РУП «Белкартаграфія», 2011—2012.

№ 
урока, 

дата пра-
вядзення

Тэма ўрока Колькасць 
гадзін Мэты вывучэння тэмы

Рэкамендаваныя асноўныя віды 
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці 

вучняў

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 г)

1 Роля геаграфіі 
ў вырашэнні гла-
бальных праблем 
чалавецтва

1 Фарміраваць веды пра ролю ге-
аграфіі ў вырашэнні глабальных 
праблем чалавецтва

Называюць і паказваюць на кар-
це Еўрапейскі саюз.
Называюць глабальныя прабле-
мы чалавецтва

Уводзіны

РАЗДЗЕЛ I. Геаграфія сусветнай гаспадаркі (15 г)

Тэма 1. Фактары развіцця сусветнай гаспадаркі (6 г)

2 Сусветная гаспа-
дарка як глабаль-
ная эканамічная 
сістэма

1 Фарміраваць веды пра асноўныя 
этапы развіцця геаграфіі сусве-
тнай гаспадаркі.
Фарміраваць уменне характары-
заваць галіновую структуру су-
светнай гаспадаркі.
Працягваць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, паказваць на 
карце лідараў экспарту і імпарту 
тавараў

Характарызуюць галіновую 
структуру сусветнай гаспадаркі.
Называюць і паказваюць на ка-
рце: тры дзяржавы — лідары па 
аб’ёмах экспарту тавараў і долі 
ў сусветным экспарце тавараў 
(Кітай, ЗША, Германія); тры 
дзяржавы — лідары па аб’ёмах 
і долі ў сусветным імпарце та-
вараў (ЗША, Кітай, Японія)

§ 1
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3 Міжнародны геа-
графічны падзел 
працы

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«міжнародны геаграфічны па-
дзел працы»; веды пра прасто-
равыя ўзроўні міжнароднага па-
дзелу працы, асноўныя формы 
падзелу працы.
Фарміраваць уменне характары-
заваць фактары міжнароднага 
геа графічнага падзелу працы.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, паказваць на 
карце лідараў экспарту і імпарту 
паслуг

Даюць азначэнне тэрміна «між-
народны геаграфічны падзел 
працы»; характарызуюць па-
няцце.
Называюць і паказваюць на кар-
це: тры дзяржавы — лідары па 
аб’ёмах экспарту паслуг і долі 
ў сусветным экспарце паслуг 
(ЗША, Вялікабрытанія, Герма-
нія); тры дзяржавы — лідары 
па аб’ёмах імпарту паслуг і долі 
ў сусветным імпарце паслуг 
(ЗША, Германія, Вялікабрыта-
нія)

§ 2

4 Інтэрнацыяна- 
лізацыя і трансна- 
цыяналізацыя 
сусветнай гаспа-
даркі.
Практычная 
работа № 1.
Параўнальная 
характарысты-
ка найбуйней-
шых ТНК свету 
(на прыкладзе 
трох кампаній — 
па выбары)

1 Фарміраваць веданне паняц-
цяў «спецыялізацыя», «каапе-
раванне», «інтэрнацыяналіза-
цыя», «транснацыяналізацыя», 
«транснацыянальныя кампаніі 
(ТНК)»; веды пра перадумовы 
працэсу інтэрнацыяналізацыі, 
фактары транснацыяналізацыі, 
вядучых ТНК свету.
Фарміраваць уменне характары-
заваць ТНК.
Фарміраваць навыкі параўналь- 
най характарыстыкі найбуйней-
шых ТНК свету

Даюць азначэнні тэрмінаў «спе-
цыялізацыя», «каапераванне», 
«інтэрнацыяналізацыя», «транс-
нацыяналізацыя», «транснацы-
янальныя кампаніі (ТНК)»; ха-
рактарызуюць паняцці.
Удасканальваюць уменні параў- 
ноўваць і характарызуюць най-
буйнейшыя ТНК свету.
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

§ 3
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5 Міжнародная 
эканамічная інтэ-
грацыя

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«міжнародная эканамічная інтэ-
грацыя», «прэферэнцыяльная 
зона», «зона свабоднага гандлю», 
«мытны саюз», «агульны рынак», 
«эканамічны і валютны саюз», 
«поўная інтэграцыя»; веды пра 
стадыі міжнароднай эканамічнай 
інтэграцыі.
Фарміраваць уменне характары-
заваць стадыі міжнароднай эка-
намічнай інтэграцыі.
Працягваць фарміраваць уме-
нні працаваць з картай, пака-
зваць на карце найбуйнейшыя 
эканаміч ныя інтэграцыі

Даюць азначэнне тэрмінаў «між-
народная эканамічная інтэ-
грацыя», «прэферэнцыяльная 
зона», «зона свабоднага ганд-
лю», «мытны саюз», «агульны 
рынак», «эканамічны і валютны 
саюз», «поўная інтэграцыя»; ха-
рактарызуюць паняцці.
Называюць і паказваюць на ка-
рце НАФТА і МЕРКАСУР

§ 4

6 Навукова-тэхні-
чная рэвалюцыя

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«навукова-тэхнічны прагрэс», 
«навукова-тэхнічная рэвалюцыя»; 
веды пра асноўныя кірункі наву-
кова-тэхнічнай рэвалюцыі.
Фарміраваць уменне вылучаць 
падабенства і адрозненні паняц-
цяў: «навукова-тэхнічная рэва-
люцыя», «навукова-тэхнічны 
прагрэс»

Даюць азначэнні тэрмінаў 
«навукова-тэхнічны прагрэс», 
«навукова-тэхнічная рэва-
люцыя»; характарызуюць па-
няцці.
Вылучаюць падабенства і адро-
зненні паняццяў.
Характарызуюць НТР

§ 5
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7 Міжнародныя 
эканамічныя ад-
носіны

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«сусветны гандаль», «глабаліза-
цыя сусветнай гаспадаркі», «гла-
бальны горад»; веданне формы 
 міжнародных эканамічных адно-
сін, асаблівасці галіновай стру-
ктуры сусветнага экспарту і імпа-
рту, прыкмет глабалізацыі.
Працягваць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, паказваць 
на карце глабальныя гарады

Даюць азначэнні тэрмінаў «су-
светны гандаль», «глабалізацыя 
сусветнай гаспадаркі», «глаба-
льны горад»; характарызуюць 
паняцці.
Называюць і паказваюць на ка-
рце глабальныя гарады (Нью-
Ёрк, Лондан, Парыж)

§ 6

Тэма 2. Геаграфія сектараў сусветнай гаспадаркі (8 г)

8 Геаграфія сель-
скай гаспадаркі 
свету

1 Фарміраваць веды пра структуру 
і асноўныя геаграфічныя тыпы 
сельскай гаспадаркі свету.
Працягваць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, паказваць 
на карце вядучыя краіны па долі 
сельскагаспадарчай прадукцыі, 
па аб’ёмах валавога збору збож-
жавых культур, пагалоўю буйной 
рагатай жывёлы, свіней і авечак

Называюць геаграфічныя тыпы 
сельскай гаспадаркі.
Даюць агульную характарысты-
ку сусветнай сельскай гаспада-
ркі.
Называюць і паказваюць на ка-
рце тры вядучыя краіны: па долі 
сельскагаспадарчай прадукцыі 
ў сусветным валавым прадукце 
(Кітай, Індыя, ЗША); па аб’ёмах 
валавога збору пшаніцы (Кітай, 
Індыя, ЗША), па аб’ёмах вала-
вога збору кукурузы (ЗША, 
Індыя, Інданезія); па пагалоўі 
буйной рагатай жывёлы (Бра-
зілія, Індыя, Кітай); па пагалоўі

§ 7
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свіней (Кітай, ЗША, Бразілія), 
па пагалоўі авечак (Кітай, Аў-
стралія, Індыя)

9 Геаграфія прамы-
словасці свету

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«альтэрнатыўная энергетыка». 
Фарміраваць уменне характары-
заваць сучасную прамысловасць 
свету.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць асаблівасці геаграфіі 
нафтавай, газавай і вугальнай 
прамысловасці, электраэнерге-
тыкі, альтэрнатыўнай энергеты-
кі свету.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, паказваць на 
карце лідараў па аб’ёмах здабычы 
і вытворчасці

Даюць азначэнне тэрміна «аль-
тэрнатыўная энергетыка»; хара-
ктарызуюць паняцце.
Называюць і паказваюць на ка-
рце лідараў па аб’ёмах здабы-
чы нафты (Саудаўская Аравія, 
Расія, ЗША), газу (ЗША, Расія, 
Катар), вугалю (Кітай, ЗША, 
Індыя); па аб’ёмах вытворчасці 
электраэнергіі (ЗША, Кітай, 
Індыя)

§ 8

10 Геаграфія энерге-
тыкі свету.
Практычная 
работа № 2*.
Параўнальная 
характарыстыка 
геаграфіі альтэр-
натыўнай энерге-
тыкі свету

1 Фарміраваць веды пра дынаміку 
паліўна-энергетычнага балансу 
свету.
Фарміраваць уменне даваць хара-
ктарыстыку структуры паліўна- 
энергетычнага балансу свету.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай.
Фарміраваць навыкі параўналь-

Характарызуюць асаблівасці ге-
аграфіі нафтавай, газавай і вуга-
льнай прамысловасці, электра-
энергіі, альтэрнатыўнай энерге-
тыкі свету.
Характарызуюць структуру па-
ліўна-энергетычнага балансу 
свету.
Называюць і паказваюць на

§ 9
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най характарыстыкі геаграфіі аль-
тэрнатыўнай энергетыкі свету

кар це тры найбуйнейшыя ў све- 
це ГЭС (Санься, Ітайпу, Сіло-
ду) і АЭС (Брус, Касівадзакі- 
Карыва, Запарожская); вытвор-
цаў сонечнай (Германія, Іспа-
нія, Японія), ветравой (ЗША, 
Германія, Іспанія) і геатэрмаль- 
най электраэнергіі (ЗША, Філі-
піны, Інданезія). Удасканальва-
юць уменне параўноўваць і ха-
рактарызуюць геаграфію альтэ-
рнатыўнай энергетыкі свету.
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

11 Геаграфія металу-
ргіі свету

1 Фарміраваць веды пра сыравін-
ную базу і галіновую структуру 
чорнай і каляровай металургіі, 
рэгіёны чорнай металургіі, най-
буйнейшыя ТНК металургіі.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць геаграфію чорнай і ка-
ляровай металургіі.
Працягнуць фарміраваць уме-
нне працаваць з картай, пака-
зваць на карце лідараў па аб’ёмах 
вытворчасці

Называюць і паказваюць на ка-
рце лідараў па аб’ёмах вытвор-
часці чыгуну (Кітай, Японія, Ін- 
дыя), сталі (Кітай, Японія, ЗША), 
баксітаў (Аўстралія, Кітай, Бра-
зілія), першаснага алюмінію (Кі-
тай, Расія, Канада), рафінаванай 
медзі (Кітай, Чылі, Японія), 
рафінаванага цынку (Кітай, Ка-
нада, Рэспубліка Карэя), рафі-
наванага свінцу (Кітай, ФРГ, 
ЗША)

§ 10
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12 Геаграфія машы-
набудавання свету

1 Фарміраваць веды пра галіновую 
структуру машынабудавання, 
найбуйнейшыя ТНК аўтамабі-
лебудавання.
Фарміраваць уменне характары-
заваць геаграфію машынабуда-
вання.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, паказваць на 
карце вытворцаў аўтамабіляў

Называюць і паказваюць на ка-
рце вытворцаў марскіх суднаў 
(Рэспубліка Карэя, Японія, 
Кітай), легкавых аўтамабіляў  
(Кітай, ЗША, Японія), станкоў 
(Кітай, Японія, Германія).
Характарызуюць геаграфію ма-
шынабудавання

§ 11

13 Геаграфія хімічнай 
прамысловасці 
свету

1 Фарміраваць веды пра фактары  
размяшчэння хімічных вытворча-
сцей, геаграфію сыравіннай базы 
хімічнай прамысловасці, рэгіёны 
хімічнай прамысловасці свету.
Фарміраваць уменне характары-
заваць геаграфію хімічнай пра-
мыс ловасці. 
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, паказваць 
на карце вытворцаў хімічнай 
прадук цыі

Называюць і паказваюць на ка-
рце вытворцаў калійных (Ка-
нада, Расія, Беларусь), азотных 
(Кітай, Індыя, ЗША) і фосфа-
рных угнаенняў (Кітай, ЗША, 
Індыя), вытворцаў хімічных ва-
локнаў (Кітай, Індыя, Тайвань) 
і фармацэўтычнай прадукцыі 
(ЗША, ФРГ, Японія)

§ 12

14 Лёгкая і харчовая 
прамысловасць 
свету

1 Фарміраваць веды пра галіновую 
структуру, фактары і геаграфіч-
ныя асаблівасці размяшчэння 
лёг кай і харчовай прамысловасці.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, паказваць на

Называюць і паказваюць на 
карце вытворцаў швейнай  
прадукцыі (Кітай, ЗША, Рэспу-
бліка Карэя).
Характарызуюць геаграфію лёг-
кай і харчовай прамысловасці

§ 13
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карце вытворцаў швейнай пра-
дукцыі

15 Геаграфія сферы 
паслуг

1 Фарміраваць веды пра месца 
сферы паслуг у сусветнай гаспа-
дарцы, пра галіновую структуру 
транспартнага комплексу свету, 
асаблівасці геаграфіі відаў тран-
спарту, асаблівасці транспартнай 
сеткі свету, геаграфію міжнарод-
нага турызму.
Фарміраваць уменне характары-
заваць геаграфію відаў транс-
парту (чыгуначнага, аўтамабіль-
нага, воднага, паветранага, 
тру ба праводнага), геаграфію між-
на роднага турызму.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Характарызуюць сферу паслуг  
і транспартную сістэму свету.
Называюць і паказваюць на кар-
це краіны — лідары па коль касці 
турысцкіх прыбыццяў (Фран-
цыя, ЗША, Іспанія) і тры вяду-
чыя марскія парты (Шанхай, 
Сін гапур, Пусан)

§ 14

16 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэмах 1—2

РАЗДЗЕЛ II. Глабальныя праблемы чалавецтва (17 г)

Тэма 3. Геаэкалагічныя праблемы геаграфічнай абалонкі (8 г)

17 Геаэкалагічныя 
праблемы літа-
сферы

1 Фарміраваць веданне паняццяў  
«геаэкалагічныя наступствы», 
«вялікі кругаварот рэчываў»; 
веды пра геаэкалагічныя асаблі-

Даюць азначэнні тэрмінаў «геа-
экалагічныя наступствы», «вялі-
кі кругаварот рэчываў»; характа-
рызуюць паняцці.

§ 15
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васці літасферы і яе асноўныя фу-
нкцыі, вялікі кругаварот рэчываў.
Фарміраваць уменне вызначаць 
значэнне элементаў літасферы 
для розных відаў гаспадарчай 
дзейнасці

Вызначаюць значэнне элеме-
нтаў літасферы для розных ві-
даў гаспадарчай дзейнасці

18 Асноўныя пры-
чыны і насту-
пствы парушэння 
геаэкалачных фу-
нкцый літасферы

1 Фарміраваць веды пра асноўныя 
геаэкалагічныя наступствы ўплы-
ву чалавека на літасферу.
Фарміраваць уменне аналіза-
ваць наступствы антрапагеннага 
ўздзеяння на літасферу

Называюць і аналізуюць наступ-
ствы антрапагеннага ўздзеяння 
на літасферу

§ 16

19 Геаэкалагічныя 
праблемы атма-
сферы

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«кліматычныя рэсурсы», «парні-
ковы эфект»; веды пра экала-
гічныя асаблівасці атмасферы, 
антрапагеннае забруджванне 
атмасферы.
Фарміраваць уменне вызначаць 
значэнне кліматычных умоў, 
умоў надвор’я для розных відаў 
гаспадарчай дзейнасці

Даюць азначэнні тэрмінаў «клі - 
матычныя рэсурсы», «парніко-
вы эфект»; характарызуюць па-
няцці.
Вызначаюць значэнне кліма- 
тычных умоў і ўмоў надвор’я 
для розных відаў гаспадарчай 
дзейнасці

§ 17

20 Магчымыя зме-
ны клімату і іх 
наступ ствы.

1 Фарміраваць уяўленні пра сучас-
ныя тэндэнцыі і геаэкалагічныя 
наступствы змен клімату.
Фарміраваць веды пра ролю клі-

Называюць асноўныя насту-
пствы змен клімату. 
Характарызуюць экстрэмаль-
ныя кліматычныя з’явы.

§ 18
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Практычная 
работа № 3.
Ацэнка кліматыч- 
ных умоў сва-
ёй мясцовасці, іх 
уплыў на чалавека 
і яго гаспадарчую 
дзейнасць

матычных умоў і ўмоў надвор’я 
ў жыцці чалавека і яго гаспадар-
чай дзейнасці.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
прычыны і наступствы антрапа-
геннага ўздзеяння на стан атма-
сферы і клімат.
Фарміраваць навыкі вызначэння 
ўзаемасувязі з’яў, якія вывучаюц-
ца, на розным тэрытарыяльным 
узроўні, аналізу і абагульнення 
інфармацыі з розных крыніц (пра 
кліматычныя ўмовы сваёй мясцо-
васці, іх уплыў на чалавека і яго 
гаспадарчую дзейнасць)

Аналізуюць прычыны і наступ-
ствы антрапагеннага ўздзеяння 
на стан атмасферы і клімат.
Вызначаюць узаемасувязі змен 
клімату на прыкладзе сваёй 
мясцовасці; аналізуюць і абагу-
льняюць інфармацыю з розных 
крыніц (пра кліматычныя ўмо-
вы сваёй мясцовасці, іх уплыў 
на чалавека і яго гаспадарчую 
дзейнасць).
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

21 Геаэкалагічныя 
праблемы гідра-
сферы

1 Фарміраваць веданне паняц- 
цяў «водны баланс», «водная 
гаспадарка»; веды пра геаэка- 
лагічныя асаблівасці гідрасфе-
ры, сучасны геаэкалагічны стан 
яе элементаў і антрапагеннае за-
бруджванне гідрасферы.
Фарміраваць уменне вызначаць 
значэнне элементаў гідрасферы 
для розных відаў гаспадарчай 
дзейнасці

Даюць азначэнні тэрмінаў «во-
дны баланс», «водная гаспада-
рка»; характарызуюць паняцці.
Вызначаюць значэнне элеме-
нтаў гідрасферы для розных ві-
даў гаспадарчай дзейнасці

§ 19
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22 Праблема дэфі-
цыту прэснай 
вады

1 Фарміраваць уяўленні пра ўплыў 
розных відаў гаспадарчай дзейна-
сці на водныя рэсурсы.
Фарміраваць веды пра асноўныя 
кірункі выкарыстання і аховы во-
дных рэсурсаў сушы і Сусветнага 
акіяна.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
прычыны і наступствы антрапа-
геннага ўздзеяння на гідрасферу, 
прычыны і наступствы антрапа-
геннага ўздзеяння на стан нава-
кольнага асяроддзя

Даюць азначэнне тэрміна «вода-
забяспечанасць», характарызу-
юць паняцце.
Аналізуюць прычыны і наступ- 
ствы антрапагеннага ўздзеяння 
на гідрасферу, прычыны і насту-
пствы антрапагеннага ўздзеяння 
на стан навакольнага асяроддзя

§ 20

23 Геаэкалагічныя 
праблемы біясфе-
ры.
Практычная 
работа № 4.
Характарысты-
ка геаэкалагічна-
га стану прыроды 
сваёй мясцовасці 
і меры па яе ахове

1 Фарміраваць уяўленні пра геаэка-
лагічныя наступствы антрапаген-
нага ўздзеяння на біясферу.
Фарміраваць веданне паняццяў 
«дэградацыя зямель», «абязле-
сенне»; веды пра геаэкалагічныя 
асаблівасці біясферы.
Фарміраваць разуменне асаблі-
васцей працэсаў апустыньван-
ня, абязлесення, асноўных кіру-
нкаў рацыянальнага выкарыста-
ння зямельных рэсурсаў, аховы 
натуральных ландшафтаў, біяла-
гічнай і прыроднай разнастайна-
сці Зямлі. 

Даюць азначэнне тэрмінаў «дэ-
градацыя зямель», «абязлесен-
не»; характарызуюць паняцці.
Вызначаюць якасць наваколь-
нага асяроддзя сваёй мясцовасці 
і прапануюць магчымыя шляхі 
яго паляпшэння. 
Характарызуюць геаэкалагіч-
ны стан прыроднага асяроддзя 
на прыкладзе аб’ектаў сваёй 
мясцовасці, называюць меры па 
яго ахове. 
Выконваюць практычную рабо-
ты, робяць высновы

§ 21
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Фарміраваць уменне вызначаць 
якасць навакольнага асяроддзя 
сваёй мясцовасці і прапаноўваць 
магчымыя шляхі яе паляпшэння.
Фарміраваць навыкі ацэньвання 
геаэкалаічнага стану прыроднага 
асяроддзя на розным тэрытары-
яльным узроўні і прапановы мер 
па яе ахове

24 Роля біёты ў бі-
ясферы і гаспа-
дарчай дзейнасці 
чалавека

1 Фарміраваць веды пра значэнне 
біясферы для чалавека і яго га-
спадарчай дзейнасці

Характарызуюць прыродную 
разнастайнасць. 
Называюць значэнне біясферы 
для чалавека і яго гаспадарчай 
дзейнасці

§ 22

Тэма 4. Сацыяльна-эканамічныя глабальныя праблемы (6 г)

25 Дэмаграфічная 
праблема.
Практычная 
работа № 5.
Аналіз дынамікі 
колькасці насель-
ніцтва Зямлі  
ў ХХ стагоддзі

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«дэмаграфічная праблема»; веды  
пра прычыны з’яўлення і насту-
пствы глабальнай дэмаграфічнай 
праблемы.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
карты, графікі і дыяграмы, што 
адлюстроўваюць заканамернасці 
структуры і размяшчэння насель-
ніцтва на планеце Зямля.
Фарміраваць навыкі аналізу ды-
намікі колькасці насельніцтва

Даюць азначэнне тэрміна «дэ-
маграфічная праблема»; харак-
тарызуюць паняцце.
Аналізуюць карты, графікі і ды-
яграмы, што адлюстроўваюць 
заканамернасці структуры і раз-
мяшчэння насельніцтва на пла-
неце Зямля.
Аналізуюць дынаміку колька-
сці насельніцтва Зямлі, рэгіёнаў 
і краін, абагульняюць інфарма-
цыю з розных крыніц і разліч-

§ 23
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Зямлі, рэгіёнаў і краін, абагульне-
ння інфармацыі з розных крыніц, 
навыкі разліку паказчыкаў тэмпаў 
росту і прыросту насельніцтва

ваюць паказчыкі тэмпаў прыро-
сту насельніцтва. Выконваюць 
практычную работу, робяць вы-
сновы

26 Харчовая 
праблема

1 Фарміраваць уменне выяўляць 
і аналізаваць прычыны, фактары 
і наступствы праяўлення глаба-
льнай харчовай праблемы ў кра-
інах рознага сацыяльна-эканамі-
чнага тыпу

Даюць азначэнне тэрміну «хар-
човая бяспека», характарызу-
юць паняцце.
Выяўляюць і аналізуюць пры-
чыны, фактары і наступствы 
праяўлення глабальнай харчо-
вай праблемы ў краінах рознага 
сацыяльна-эканамічнага тыпу

§ 24

27 Мінеральна -рэ-
сурсная праб-
лема.
Практычная 
работа № 6.
Вызначэнне 
узроў ню забяспе-
чанасці краін 
свету асноўнымі 
відамі мінераль-
ных рэсурсаў

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«мінеральна-рэсурсная прабле-
ма»; веды пра прычыны з’яў-
лення, асаблівасці праяўлення 
і наступствы глабальнай харчо-
вай праблемы. 
Фарміраваць уменне тлумачыць 
глабальнасць і адноснаць мінера-
льна-рэсурснай праблемы, шукаць 
шляхі яе вырашэння.
Фарміраваць навыкі аналізу рэсу-
рсазабяспечанасці

Даюць азначэнне тэрміна «мі-
неральна-рэсурсная прабле-
ма»; характарызуюць паняцце. 
Тлумачаць глабальнасць і адно-
снасць мінеральна-рэсурснай 
праблемы, шляхі яе вырашэння.
Аналізуюць рэсурсазабяспеча-
насць краін асноўнымі відамі 
мінеральных рэсурсаў.
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

§ 25
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28 Энергетычная 
праблема

1 Фарміраваць веданне паняцця  
«энергетычная бяспека»; веды пра 
прычыны з’яўлення, асаблівасці 
праяўлення і наступствы глабаль-
най энергетычнай праблемы.
Фарміраваць уменне абгрунтоў- 
ваць рацыянальнасць выкарыста-
ння альтэрнатыўных і аднаўляль-
ных крыніц энергіі ў краінах і рэ-
гіёнах свету

Даюць азначэнне тэрміна «эне-
ргетычная бяспека»; характары-
зуюць паняцце.
Абгрунтоўваюць рацыяналь- 
насць выкарыстання альтэрна- 
тыўных і аднаўляльных крыніц 
энергіі ў краінах і рэгіёнах свету

§ 26

29 Палітычная ге-
аграфія і геапалі-
тыка

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«палітычная геаграфія», «геапа- 
літыка», «геапалітычнае станові-
шча»; веды пра прычыны з’яў-
лення, асаблівасці праяўлення 
і наступствы глабальнай геапалі-
тычнай праблемы.
Фарміраваць уменне характары- 
заваць прычыны і геаграфічныя 
аспекты праяўлення геапалі- 
тычных праблем рэгіянальнага 
і глабальнага характару

Даюць азначэнні тэрмінаў «па-
літычная геаграфія», «геапа-
літыка», «геапалітычнае ста-
новішча»; характарызуюць па-
няцці.
Характарызуюць прычыны і геа-
графічныя аспекты праяўлення 
геапалітычных праблем рэгіяна-
льнага і глабальнага характару

§ 27

30 Сучасныя геапа-
літычныя прабле-
мы і рэгіяналь-
ныя канфлікты.

1 Фарміраваць веды пра змены 
дзяржаўнага і тэрытарыяльнага 
ўладкавання краін і рэгіёнаў, су-
часныя геапалітычныя праблемы 
і рэгіянальныя канфлікты.

Называюць і паказваюць на ка-
рце рэгіёны і зоны сучасных геа-
палітычных канфліктаў.
Характарызуюць геапалітычнае 
становішча краін і рэгіёнаў све-

§ 28
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Практычная 
работа № 7*.
Характарыстыка 
геапалітычнага 
становішча кра-
іны (па выбары)

Фарміраваць уменне называць 
і паказваць на карце рэгіёны 
і зоны сучасных геапалітычных 
канфліктаў.
Фарміраваць навыкі характары-
заваць геапалітычнае становішча 
краін і рэгіёнаў свету, геапаліты-
чныя канфлікты

ту, геапалітычныя канфлікты. 
Выконваюць практычную рабо-
ту, робяць высновы

Тэма 5. Шляхі вырашэння глабальных праблем чалавецтва (2 г)

31 Рацыянальнае 
прыродакарыста-
нне

1 Фарміраваць разуменне ролі ча-
лавека і яго гаспадарчай дзейна-
сці ў зменах прыродных працэсаў.
Фарміраваць веданне паняццяў 
«прыродакарыстанне», «ахова 
навакольнага асяроддзя»; веды 
пра асноўныя геаэкалагічныя 
прынцыпы, правілы, законы пры-
родакарыстання і аховы навако-
льнага асяроддзя.
Фарміраваць уменне вызначаць 
узаемасувязі натуральных і гра-
мадскіх з’яў і працэсаў, абгру-
нтоўваць выкарыстанне прыро-
дных рэсурсаў

Даюць азначэнні тэрмінаў «пры-
родакарыстанне», «ахова нава-
кольнага асяроддзя»; характа-
рызуюць паняцці.
Вызначаюць узаемасувязі на-
ту ральных і грамадскіх з’яў 
і працэсаў, абгрунтоўваюць вы-
карыстанне прыродных рэсур-
саў у залежнасці ад велічыні 
за пасаў, гаспадарчай значна-
сці, патрэбнасці і мэтазгоднасці 
асваення

§ 29

32 Геаграфічныя 
аспекты стратэгіі 
ўстойлівага разві-
цця чалавецтва

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«гуманітарна-экалагічны пады-
ход», «стратэгія ўстойлівага раз-
віцця»; ведаў пра галоўныя пала-

Даюць азначэнні тэрмінаў «гу-
манітарна-экалагічны падыход», 
«стратэгія ўстойлівага развіц-
ця»; характарызуюць паняцці.

§ 30
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жэнні стратэгіі ўстойлівага разві-
цця чалавецтва і Рэспублікі Бела-
русь.
Фарміраваць уменне вызначаць 
узаемасувязі з’яў, якія вывуча-
юцца, на розным тэрытарыяль-
ным узроўні.
Фарміраваць уменне характары-
заваць магчымыя кірункі стра-
тэгіі ўстойлівага развіцця чала-
вецтва

Вызначаюць узаемасувязі з’яў, 
якія вывучаюцца, на розным тэ-
рытарыяльным узроўні.
Характарызуюць магчымыя кі-
рункі стратэгіі ўстойлівага раз-
віцця чалавецтва

33 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэмах 3—5

34 Заключэнне 1 Абагульніць і сістэматызаваць 
веды пра геаграфію ў сучасным 
свеце і перспектывы яе развіцця

Характарызуюць асноўныя гла-
бальныя праблемы чалавецтва, 
прычыны з’яўлення, магчымыя 
наступствы і шляхі вырашэння

Рэзервовы час (1 г) — выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка
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Рэкамендаваная вучэбная літаратура

8 клас

1. Вітчанка, А. М. Геаграфія мацерыкоў і краін. 8 клас : сш. для практ. работ 
і індывід. заданняў / А. М. Вітчанка, Р. Г. Обух, Н. Р. Станкевіч. — Мінск : 
Аверсэв, 2017.

9 клас

2. Вітчанка, А. М. Геаграфія мацерыкоў і краін. 9 клас : сш. для практ. работ 
і індывід. заданняў / А. М. Витченко, Р. Г. Обух, Н. Р. Станкевіч. — Мінск : 
Аверсэв, 2017.

10 клас

3. Витченко, А. Н. География Беларуси. 10 класс : тетр. для практ. работ и ин-
дивид. заданий / А. Н. Витченко, Г. Г. Обух, Н. Г. Станкевич. — Минск : 
Аверсэв, 2017.

11 клас

4. Витченко, А. Н. География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы че-
ловечества. 11 класс : тетр. для практ. работ и индивид. заданий / А. Н. Вит-
ченко, Е. А. Антипова, Н. Г. Станкевич. — Минск : Аверсэв, 2017.
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Змест
Прадмова ........................................................................................................................................3

Геаграфія мацерыкоў і краін.  
8 клас ...............................................................................................................................................4

Геаграфія мацерыкоў і краін. 
9 клас .............................................................................................................................................20

Геаграфія Беларусі. 
10 клас (базавы ўзровень) .....................................................................................................32

Геаграфія. Сусветная гаспадарка і глабальныя праблемы чалавецтва. 
11 клас (базавы ўзровень) .....................................................................................................69

Рэкамендаваная вучэбная літаратура ............................................................................85
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