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П.С. Лопух, Н.Л. Страха, В.У. Сарычава, А.Г. Шандроха. 

У вучэбных матэрыялах выкарыстаны карты, падрыхтаваныя РУП 

«Белкартаграфія» (аўтары спецыяльнага зместу: Г. З. Озем, Л. В. Факеева, 

Л.В. Шкель). 
 

 

 

§ 19. Здабыўная прамысловасць 

Успамінаем. Якімі бываюць карысныя выкапні па паходжанні і якія асаблівасці іх 

размяшчэння? 

Даведаемся. Пра віды дзейнасці, якія ўваходзяць у склад здабыўной прамысловасці, і іх 

гаспадарчым значэнні. Якія спосабы здабычы карысных выкапняў існуюць. Пра геаграфію 

здабычы найважнейшых карысных выкапняў. 

Разважаем. Чаму ўдзельная вага здабыўной прамысловасці ў структуры прамысловай 

вытворчасці паступова памяншаецца? 

19.1. Склад здабыўной прамысловасці. Здабытыя карысныя выкапні 

выкарыстоўваюцца ў далейшым пераважна як сыравіна для апрацоўчай 

прамысловасці. 

У структуры сучаснай сусветнай гаспадаркі на здабыўную прамысловасць 

прыпадае не больш за 10 % кошту вырабленай прадукцыі, а яе ўдзельная вага ў 

прамысловай вытворчасці пастаянна змяншаецца. Асноўная прычына гэтага — 

істотная розніца ў кошце зыходнай сыравіны і атрыманай на аснове яе перапрацоўкі 

гатовай прадукцыі. Акрамя таго, у цяперашні час паўсюдна ўкараняюцца 

рэсурсазберагальныя тэхналогіі, якія дазваляюць затрачваць меншую колькасць 

сыравіны на атрыманне гатовай прадукцыі. 

У складзе здабыўной прамысловасці вылучаюць дзве вялікія групы 

вытворчасці: здабычу паліўна-энергетычных карысных выкапняў і здабычу іншых 

карысных выкапняў. Першая група ўключае здабычу вугалю, торфу, нафты і 

Здабыўная прамысловасць — сукупнасць відаў дзейнасці ў складзе 

прамысловай вытворчасці, якія спецыялізуюцца на здабычы з зямных нетраў 

разнастайных карысных выкапняў. 

ТЭМА 6. ПРАМЫСЛОВАСЦЬ 
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Здабыўная прамысловасць 

Здабыча паліўна-

энергетычных 

карысных 

выкапняў 

Здабыча нярудных 

карысных 

выкапняў 

Здабыча руд чорных і 

каляровых металаў 

Мал. 1. Склад здабыўной прамысловасці 

прыроднага газу, уранавай руды. Усе пералічаныя віды карысных выкапняў у 

далейшым выкарыстоўваюцца як сыравіна для атрымання паліва і розных відаў 

энергіі (цеплавой, электрычнай). 

Склад другой групы здабыўной вытворчасці больш разнастайны. Сюды 

ўваходзіць здабыча рудных і нярудных карысных выкапняў. Здабыча рудных 

карысных выкапняў уключае здабычу руд чорных (жалеза, марганец, хром) і 

каляровых (алюміній, медзь, свінец, цынк, нікель, волава і інш.) металаў. Гэтыя 

руды з’яўляюцца сыравінай, якая выкарыстоўваецца ў чорнай і каляровай металургіі 

для атрымання металаў, іх сплаваў і розных відаў пракату (ліставога пракату, труб, 

дроту і інш.). Здабыча нярудных карысных выкапняў прадстаўлена здабычай 

сыравіны для хімічнай прамысловасці (калійныя солі, фасфарыты, сера) і для 

вытворчасці будаўнічых матэрыялаў (мел, вапняк, пясок, гліна) (мал. 1). 

 

19.2. Спосабы здабычы карысных выкапняў. Існуе два асноўныя спосабы 

здабычы карысных выкапняў — адкрыты (кар’ерны, мал. 2) і закрыты (шахтавы, 

мал. 3). Адкрыты спосаб выкарыстоўваецца 

тады, калі радовішча карыснага выкапня 

знаходзіцца блізка да зямной паверхні. У такім 

выпадку здымаюцца верхнія пласты глебы і 

пустой пароды, якія перакрываюць яго, і 

вядзецца здабыча карыснага выкапня. На месцы 

здабычы ўзнікаюць кар’еры, якія могуць мець Мал. 2. Кар’ер па здабычы меднай руды 

Чукікамата (Чылі, Паўднёвая Амерыка) 
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Адзін з самых буйных кар’ераў у свеце, Чукікамата, знаходзіцца ў Чылі. Тут здабываюць 

медную руду. Кар’ер знаходзіцца на вышыні 2840 м у Цэнтральных Андах і распрацоўваецца 

ўжо 100 гадоў, з 1915 г. За гэты час з яго здабылі больш за 29 млн тон медзі. 

велізарныя памеры. Адкрытым спосабам часцей за ўсё здабываюцца руды чорных і 

каляровых металаў, вугаль, будаўнічая сыравіна (пясок, вапнякі, будаўнічы камень). 

Шахтавы (закрыты) спосаб 

выкарыстоўваецца для здабычы карысных 

выкапняў, якія залягаюць на значных глыбінях 

ад зямной паверхні (ад некалькіх соцень да 1—

3 тыс. м). У гэтым выпадку на зямлі і пад 

зямлёй узводзяцца спецыяльныя збудаванні, 

якія дазваляюць праводзіць здабычу 

карыснага выкапня і яго дастаўку на паверхню. Шахтавым спосабам здабываюцца 

солі, вугаль, руды чорных і каляровых металаў. Для здабычы вадкіх і газападобных 

карысных выкапняў бураць свідравіны. 

19.3. Геаграфія здабычы найважнейшых карысных выкапняў. 

Размяшчэнне прадпрыемстваў здабыўной прамысловасці залежыць ад размяшчэння 

мінеральна-сыравінных рэсурсаў. Пры гэтым варта ведаць, што не заўсёды 

наяўнасць запасаў мінеральна-сыравінных рэсурсаў з’яўляецца дастатковай 

падставай для размяшчэння прадпрыемстваў здабыўной прамысловасці. (Як вы 

думаеце чаму?) Таму не заўсёды тыя краіны, на тэрыторыі якіх засяроджаны 

найбуйнейшыя запасы пэўных карысных выкапняў, з’яўляюцца сусветнымі лідарамі 

па іх здабычы і спажыванні. І наадварот, вельмі часта краіны, якія не валодаюць 

найбольшымі запасамі карысных выкапняў, уваходзяць у лік сусветных лідараў па 

іх здабычы. 

Асноўную частку кошту прадукцыі здабыўной прамысловасці (каля 70 %) 

забяспечвае здабыча паліва (нафты, прыроднага газу і вугалю). (Як вы думаеце 

чаму?) Значны ўклад у кошт прадукцыі здабыўной прамысловасці ўносіць таксама 

здабыча руд чорных і каляровых металаў і сыравіны для хімічнай вытворчасці. 

Мал. 3. У шахце па здабычы калійнай солі 
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(Выкарыстоўваючы даныя табліцы 1, растлумачце, чаму сярод лідараў па здабычы 

розных відаў мінеральнай сыравіны часта знаходзяцца адны і тыя ж краіны?) 

Шматгаліновая здабыўная прамысловасць характэрна для невялікай колькасці 

краін: гэта альбо буйныя па тэрыторыі высокаразвітыя краіны (ЗША, Аўстралія, 

Канада), альбо краіны, якія развіваюцца, і краіны пераходнага тыпу з вялікімі 

памерамі тэрыторыі і буйнымі маштабамі эканомікі (Кітай, Індыя, Бразілія, Расія). 

Таму асноўная частка мінеральнай сыравіны ў свеце здабываецца на тэрыторыі 

некалькіх дзяржаў: ЗША, Расіі, Кітая, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, Канады, 

Аўстраліі, Бразіліі, Саудаўскай Аравіі (гл. табл. 1). Галоўнымі руднымі краінамі 

лічацца Аўстралія, Канада, Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, Кітай, Бразілія. Для 

большасці краін свету характэрна развіццё толькі некаторых вытворчасцей, 

звязаных са здабычай сыравіны. 

Краіны свету — найбуйнейшыя вытворцы асноўных відаў сыравіны 

(2010—2017 гг.) 
Табліца 1 

Аб’ёмы штогадовай 

сусветнай здабычы 

па відах сыравіны 

 

Краіны — найбуйнейшыя вытворцы 

Нафта — каля 4,4 млрд т 
Саудаўская Аравія, ЗША, Расія, Іран, Ірак, Венесуэла, Мексіка, 

Кітай, ААЭ, Кувейт, Канада, Бразілія 

Прыродны газ — звыш  

3,7 трлн м
3 

ЗША, Расія, Канада, Іран, Катар, Кітай, Нарвегія, Саудаўская 

Аравія, Алжыр, Туркменія, Інданезія 

Вугаль — каля 7,7 млрд т 
Кітай, Індыя, ЗША, Аўстралія, Расія, Інданезія, ПАР, ФРГ, 

Польшча, Казахстан  

Калійныя солі — каля 

37 млн т 

Канада, Расія, Беларусь, ФРГ, Кітай, Ізраіль, ЗША 

Фасфарыты — каля 

225 млн т 

Кітай, ЗША, Марока, Расія, Туніс, Іарданія, Бразілія 

Баксіты (алюмініевыя 

руды) — звыш 230 млн т 

Аўстралія, Кітай, Бразілія, Гвінея, Індыя, Ямайка, Казахстан, Расія, 

Венесуэла, Сурынам 

Жалезная руда — каля  

2,4 млрд т  

Кітай, Аўстралія, Бразілія, Індыя, Расія, ЗША, Украіна, Канада, 

ПАР, Іран 

Медныя руды — больш за 

15 млн т 

Чылі, ЗША, Перу, Канада, Кітай, Інданезія, Замбія, Расія, 

Аўстралія, Мексіка, Казахстан, Польшча 

Уранавыя руды — каля  

59 тыс. т 

Казахстан, Канада, Аўстралія, Нігер, Намібія, Расія, ЗША, Кітай, 

Узбекістан, Украіна 
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Узровень развіцця здабыўной прамысловасці ў розных краінах прыкметна 

адрозніваецца і залежыць ад маштабаў здабычы сыравіны і тэхнічнай забяспечанасці 

вытворчасці. Найбольш буйныя і тэхнічна абсталяваныя прадпрыемствы 

спецыялізуюцца на здабычы жалезных руд, баксітаў, медных руд. Размяшчаюцца 

такія прадпрыемствы як у эканамічна развітых краінах (Аўстралія, Канада, ЗША), 

так і ў краінах, якія развіваюцца (Кітай, Бразілія, Мексіка), (мал. 4). У той жа час у 

многіх краінах, якія развіваюцца, існуе вялікая колькасць дробных прадпрыемстваў, 

на якіх здабыча карысных выкапняў вядзецца прымітыўнымі спосабамі. 

Прадукцыя здабыўной прамысловасці ў выглядзе сыравіны ў далейшым можа 

перапрацоўвацца ў тых краінах, дзе вядзецца здабыча, а можа пастаўляцца на 

экспарт. Так, на экспарт адпраўляецца каля 1 млрд т жалезнай руды (каля 40 % ад 

здабычы). Экспартуецца таксама значная частка нафты, баксітаў, вугалю, якія 

здабываюцца ў свеце. Для некаторых краін здабыча і экспарт прадукцыі здабыўной 

прамысловасці з’яўляюцца асновай іх эканамічнага развіцця. Напрыклад, 

Саудаўская Аравія, якая займае першае месца ў свеце па аб’ёмах здабычы нафты 

Мал. 4. Геаграфія здабычы руд металаў 
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(580 млн т за год), таксама з’яўляецца сусветным лідарам і па яе экспарце (460 млн 

або 80 % ад здабычы) (мал. 5). 

Абагульнім і запомнім. Здабыўная прамысловасць — сукупнасць відаў 

дзейнасці ў складзе прамысловай вытворчасці, якія спецыялізуюцца на здабычы з 

зямных нетраў разнастайных карысных выкапняў. Існуе два асноўныя спосабы 

здабычы карысных выкапняў — адкрыты (кар’ерны) і закрыты (шахтавы). 

Шматгаліновая здабыўная прамысловасць характэрна для невялікай колькасці краін: 

гэта альбо буйныя па тэрыторыі высокаразвітыя краіны (ЗША, Аўстралія, Канада), 

альбо краіны, якія развіваюцца, і краіны пераходнага тыпу з вялікімі памерамі 

тэрыторыі і буйнымі маштабамі эканомікі (Кітай, Індыя, Бразілія, Расія). 

Праверым сябе. 1. Што такое здабыўная прамысловасць і якія віды дзейнасці яна ўключае? 

2. Чаму здабыўная прамысловасць значна саступае апрацоўчай па кошце вырабленай прадукцыі? 

3. Якія спосабы здабычы карысных выкапняў існуюць? 4. Якія асаблівасці размяшчэння 

прадпрыемстваў здабыўной прамысловасці? 5. Якія краіны з’яўляюцца сусветнымі лідарамі па 

здабычы асноўных відаў карысных выкапняў? 6. Чаму сярод краін — лідараў па здабычы 

карысных выкапняў прадстаўлены як эканамічна развітыя краіны, так і краіны, якія развіваюцца? 

Мал. 5. Геаграфія здабычы нафты і прыроднага газу 
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Ад тэорыі да практыкі. Уявіце сабе, што на тэрыторыі адной з дзяржаў у Паўднёвай 

Амерыцы геолагі выявілі буйное радовішча нафты. Як вы лічыце, ці з’яўляецца наяўнасць буйнога 

радовішча нафты дастатковай умовай для яго прамысловай распрацоўкі. Якія яшчэ ўмовы 

неабходна ўлічваць, каб пачынаць здабычу нафты з разведанага радовішча? 

Абмяркуем. Як вы лічыце, ці будзе ў найбліжэйшай будучыні адбывацца істотнае 

павелічэнне аб’ёмаў і змяненне геаграфіі здабычы асноўных карысных выкапняў? Адказ 

абгрунтуйце. 

Для цікаўных. У 70—80 гг. ХХ ст. вельмі распаўсюджаным быў пункт гледжання пра хуткае 

вычэрпванне некаторых відаў карысных выкапняў. Так, лічылася, што разведаных запасаў нафты, 

пры існуючых у той час аб’ёмах яе здабычы, чалавецтву хопіць максімум на 20 гадоў. Аднак з таго 

часу прайшло ўжо каля 40 гадоў, а сучасныя прагнозы паказваюць, што чалавецтва можа быць 

забяспечана нафтай яшчэ як мінімум на 20 гадоў. Паспрабуйце растлумачыць, чаму не апраўдаліся 

ранейшыя прагнозы і якая, на ваш погляд, верагоднасць ажыццяўлення цяперашніх прагнозаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

паліўная прамысловасць 

    

Вытворчасць і размеркаванне 

электраэнергіі 

    

ЭНЕРГЕТЫКА 

§ 20. Энергетыка. Вытворчасць электраэнергіі 

Успамінаем. Якія віды прыродных энергетычных рэсурсаў вам вядомыя? Якія карысныя 

выкапні адносяцца да паліўна-энергетычных і чаму яны так называюцца? 

Даведаемся. Што такое энергетыка і якія віды дзейнасці яна ўключае. Пра тое, як 

вырабляецца цеплавая і электрычная энергія і якія тыпы электрастанцый існуюць. Пра 

асаблівасці размяшчэння цеплавой, атамнай і гідраэнергетыкі. Якое ўздзеянне аказвае 

энергетыка на навакольнае асяроддзе.  

Разважаем. У чым адрозненне паміж традыцыйнай і альтэрнатыўнай энергетыкай і чым 

абумоўлена неабходнасць развіцця альтэрнатыўнай энергетыкі? 

20.1. Энергетыка. Склад энергетыкі. З курса фізікі VII класа вы ўжо 

ведаеце, што такое энергія і якія віды энергіі бываюць. Любая гаспадарчая 

дзейнасць чалавека заснавана на выкарыстанні двух асноўных відаў энергіі: 

цеплавой і электрычнай. Вытворчасцю гэтых відаў энергіі для патрэб грамадства і 

займаецца энергетыка. Энергетыка — гэта сукупнасць відаў гаспадарчай дзейнасці, 

якія забяспечваюць вытворчасць, пераўтварэнне і дастаўку спажыўцу розных відаў 

энергіі.  

Вытворчасць цеплавой і электрычнай энергіі заснавана на выкарыстанні 

розных відаў прыроднай энергіі, якія называюцца першаснымі крыніцамі энергіі. 

Гэта можа быць энергія Сонца, ветру, вады, якая рухаецца, энергія хімічных сувязей 

розных арганічных (вуглевадародных) злучэнняў: вугалю, нафты, прыроднага газу, 

драўніны. Задача энергетыкі заключаецца ў тым, каб пераўтварыць энергію, 

сканцэнтраваную ў прыродных крыніцах, у неабходную грамадству цеплавую 

(гарачая вада, пара) і электрычную энергію. 

У складзе сучаснай энергетыкі звычайна вылучаюць дзве асноўныя галіны 

(мал. 1). 

 

Мал. 1. Склад энергетыкі 
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Асноўныя віды мінеральнага паліва, якія выкарыстоўваюцца сучасным грамадствам, — 

вугаль, нафта і прыродны газ. Вугаль і прыродны газ могуць выкарыстоўвацца ў якасці паліва адразу 

пасля здабычы без спецыяльнай перапрацоўкі. Нафта непасрэдна ў якасці паліва не 

выкарыстоўваецца. На нафтаперапрацоўчых заводах (НПЗ) з яе спачатку атрымліваюць бензін, 

дызельнае паліва, газу, топачны мазут, якія ўжо выкарыстоўваюцца ў якасці паліва. Такім жа чынам з 

уранавых руд спачатку атрымліваюць ядзерныя матэрыялы, якія ў далейшым могуць 

выкарыстоўвацца ў якасці паліва на атамных электрастанцыях. 

Першая — гэта паліўная прамысловасць, якая займаецца вытворчасцю 

нафтапрадуктаў, коксу, ядзерных матэрыялаў. Прадукцыя паліўнай прамысловасці 

(бензін, дызельнае паліва, газа) выкарыстоўваецца ў далейшым у якасці паліва для 

рухавікоў унутранага згарання, а таксама ў цеплаэнергетыцы (топачны мазут), 

атамнай энергетыцы (ядзерныя матэрыялы) і металургіі (кокс). 

Другая галіна ў складзе энергетыкі — вытворчасць і размеркаванне 

электраэнергіі, пары і гарачай вады. Яна аб’ядноўвае розныя тыпы прадпрыемстваў, 

якія на аснове выкарыстання прадукцыі паліўнай прамысловасці, а таксама розных 

прыродных крыніц энергіі вырабляюць і размяркоўваюць цеплавую (гарачую ваду, 

пару) і электрычную энергію. 

20.2. Вытворчасць электраэнергіі. Тыпы электрастанцый. Электрычная 

энергія з’яўляецца найбольш распаўсюджаным відам энергіі, якую сучаснае 

грамадства выкарыстоўвае як у побыце, так і ў гаспадарчай дзейнасці. Найбольш 

істотным недахопам электрычнай энергіі як прадукцыі з’яўляецца немагчымасць 

вырабляць яе ў вялікіх аб’ёмах пра запас. Уся вырабленая электрычная энергія 

павінна быць спажыта. Усяго ў свеце ў 2016 г. было выраблена каля 25 000 000 

ГВт/г электраэнергіі. Вядучыя краіны — вытворцы электраэнергіі: ЗША, Кітай, 

Індыя (табл. 1). 

Краіны — лідары па вытворчасці электрычнай энергіі, 2016 г. 

Табліца 1 

Краіна Вытворчасць 

электраэнергіі, ГВт/г 

Краіна Вытворчасць 

электраэнергіі, ГВт/г 

Кітай 6 495 140 Канада 663 000 

ЗША 4 350 800 Германія 648 400 

Індыя 1 400 800 Бразілія 581 700 

Расія 1 091 000 Францыя  553 400 

Японія 999 600 Рэспубліка Карэя 551 200 
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У цяперашні час існуюць розныя тэхналогіі атрымання электрычнай энергіі. 

Тып прадпрыемстваў (электрастанцый), на якіх яе вырабляюць, залежыць ад таго, 

якая крыніца энергіі выкарыстоўваецца для атрымання электрычнай энергіі. Самымі 

распаўсюджанымі ў свеце з’яўляюцца цеплавыя электрастанцыі (ЦЭС) (мал. 2), на 

якіх выпрацоўваецца больш за 60 % усёй электраэнергіі. Пры спальванні 

мінеральнага паліва (вугаль, прыродны газ, мазут) у топцы катла вылучаецца 

цеплавая энергія. Пад яе ўздзеяннем вада, якая знаходзіцца ў катле, награваецца і 

ператвараецца ў пару. Пара пад вялікім ціскам падаецца на лопасці турбіны, 

злучанай з генератарам. У генератарах выпрацоўваецца (генерыруецца) электрычны 

ток. 
 

 

На гідраўлічных электрастанцыях (ГЭС) (мал. 3) для вытворчасці электрычнай 

энергіі выкарыстоўваецца энергія вады, якая рухаецца. Яна прыводзіць у рух 

лопасці турбіны, злучанай з генератарам, у якім выпрацоўваецца электрычны ток. 

Большасць ГЭС будуецца на буйных рэках. Для стварэння перападу ўзроўняў вады, 

з мэтай надання вадзе большай хуткасці, на рэках узводзяцца высокія плаціны. 

Акрамя ГЭС плаціннага тыпу існуюць таксама прыліўныя электрастанцыі. На ГЭС у 

сучасным свеце выпрацоўваецца каля 16 % усёй электраэнергіі. 

   

Мал. 2. Цеплавая 

электрастанцыя (ЦЭС) 

Мал. 3. Гідраўлічная 

электрастанцыя (ГЭС) 

Мал. 4. Атамная электрастанцыя 

(АЭС) 
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Мал. 5. Сусветная структура 

вытворчасці электраэнергіі 

па тыпах электрастанцый (%) 

Трэцім асноўным тыпам 

электрастанцый з’яўляюцца атамныя 

электрастанцыі (АЭС) (мал. 4). На АЭС 

выкарыстоўваецца спецыяльнае ядзернае 

паліва, якое атрымліваюць на аснове 

ўзбагачанага ўрану. У ядзерных рэактарах 

АЭС адбываецца кіруемая рэакцыя распаду 

радыеактыўных элементаў з вылучэннем вялікай колькасці цеплавой энергіі, якая 

выкарыстоўваецца для ператварэння вады ў пару. Далей пара падаецца на лопасці 

турбіны, злучаныя з генератарам, у якім генерыруецца электрычная энергія. АЭС, 

нараўне з ГЭС, таксама адносіцца да ліку найбольш магутных электрастанцый. 

Удзельная вага АЭС у вытворчасці электраэнергіі ў свеце прыкладна такая ж, як і ў 

ГЭС — каля 16 % (мал. 5). 

20.3. Геаграфія цеплавой, атамнай і гідраэнергетыкі. Тэхналагічныя 

асаблівасці вытворчасці электраэнергіі на розных тыпах электрастанцый аказваюць 

вырашальны ўплыў на іх размяшчэнне. Найбольш распаўсюджаным тыпам 

электрастанцый з’яўляюцца ЦЭС (мал. 6). 

Мал. 6. Геаграфія электраэнергетыкі 

60%  16 % 

16 % 

8 % ЦЭС 

ГЭС 

АЭС 

Іншыя 
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Цеплавая энергетыка атрымала развіццё ў большасці краін свету. Паколькі 

мінеральнае паліва можа лёгка транспартавацца на значныя адлегласці, то ЦЭС 

характарызуюцца паўсюднасцю размяшчэння. Цеплавыя станцыі бываюць рознай 

магутнасці: ад невялікіх, разлічаных на забеспячэнне цяплом або электраэнергіяй 

асобных населеных пунктаў або прадпрыемстваў, да вельмі магутных. Найбольш 

буйныя ЦЭС пабудаваны ў раёнах здабычы вугалю (Кітай, ЗША, Расія, Індыя, 

Польшча), а таксама ў асноўных раёнах спажывання энергіі (у буйных населеных 

пунктах, прамысловых цэнтрах). Самая буйная ЦЭС у свеце Tuoketuo знаходзіцца ў 

Кітаі. Яе ўстаноўленая магутнасць складае 6600 МВт. Штогод станцыя вырабляе 

33,317 млрд кВт/г электрычнай энергіі. 

Атамная энергетыка з’яўляецца высокатэхналагічнай вытворчасцю. Толькі 

краіны з высокім узроўнем развіцця навукі і тэхналогій здольны ажыццяўляць 

узбагачэнне ўрану (вырабляць ядзернае паліва), будаваць ядзерныя рэактары, 

утылізаваць адходы ядзернай энергетыкі. Таму большасць АЭС пабудавана ў краінах з 

высокім узроўнем эканамічнага развіцця: ЗША, Японія, Францыя. Значнае развіццё 

атрымала атамная энергетыка ў Расіі і Кітаі. АЭС узводзяцца ў найбольш асвоеных 

раёнах гэтых краін, якія спажываюць вялікія аб’ёмы электраэнергіі. У шэрагу краін 

(Францыя, Бельгія) на АЭС вырабляецца вялікая частка электраэнергіі. АЭС 

з’яўляюцца магутнымі электрастанцыямі, некаторыя з іх уваходзяць у лік 

найбуйнейшых электрастанцый свету. Самая буйная АЭС у свеце — Касівадзакі-

Карыва (Японія) — мае ўстаноўленую магутнасць 8212 МВт. 

Размяшчэнне гідраэнергетыкі вызначаецца наяўнасцю гідраэнергетычных 

рэсурсаў. Найбольшым гідраэнергетычным 

патэнцыялам валодаюць горныя і буйныя паўнаводныя 

рэкі. Таму найбуйнейшыя ГЭС пабудаваны ў тых 

краінах, якія валодаюць такімі ўмовамі: Кітай, Расія, 

ЗША, Бразілія, Уругвай, Нарвегія. У некаторых з гэтых 

краін (Нарвегія, Бразілія) на ГЭС вырабляецца вялікая 

частка электраэнергіі. ГЭС адносяцца да ліку самых Мал. 7. ГЭС «Санься» 

(Тры цясніны) (Кітай) 



119 
 

магутных электрастанцый свету. Найбуйнейшая ГЭС свету — «Санься» (Тры 

цясніны) — размешчана ў маляўнічым раёне трох цяснін на трэцяй па даўжыні ў 

свеце рацэ Янцзы. Яе магутнасць — 22500 МВт, сярэднегадавая выпрацоўка — 98,1 

млрд кВт/г (мал. 7). 

20.4. Уздзеянне энергетыкі на навакольнае асяроддзе. Вытворчасць 

цеплавой і электрычнай энергіі на ЦЭС, а таксама электрычнай энергіі на ГЭС і 

АЭС прынята называць традыцыйнай энергетыкай. Гэтыя тыпы электрастанцый 

існуюць адносна даўно і вырабляюць асноўную частку энергіі, якую спажывае 

сучаснае грамадства. Кожны з іх аказвае пэўнае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. 

Цеплавую энергетыку лічаць адным з асноўных забруджвальнікаў 

атмасфернага паветра. Для выпрацоўкі электраэнергіі на ЦЭС спальваецца 

мінеральнае паліва: вугаль, прыродны газ, мазут. У выніку спальвання ўтвараюцца 

розныя газы (перш за ўсё СО2), якія, трапляючы ў атмасферу, забруджваюць яе. 

Большасць гэтых газаў адносяцца да парніковых газаў. Яны затрымліваюць 

цеплавое выпраменьванне ў паверхні Зямлі і спрыяюць змяненню клімату нашай 

планеты. Найбольш экалагічным з усіх відаў паліва з’яўляецца прыродны газ. (Як вы 

думаеце чаму?) Таму ў шматлікіх краінах свету ЦЭС пераводзяцца з выкарыстання 

вугалю і мазуту на прыродны газ. 

Галоўнай небяспекай развіцця атамнай энергетыкі для навакольнага асяроддзя 

з’яўляецца яе радыяцыйнае забруджванне. Яно можа адбывацца ў выпадку аварый 

на АЭС, а таксама пры ўтылізацыі і захаванні адходаў атамнай энергетыкі. Вынікам 

уздзеяння радыяцыі на жывыя арганізмы з’яўляецца ўзнікненне розных 

захворванняў і гібель. Таму асноўнай задачай у развіцці атамнай энергетыкі 

з’яўляецца забеспячэнне бяспекі функцыянавання АЭС. З-за шэрагу аварый, якія 

адбыліся на АЭС у апошнія дзесяцігоддзі, многія краіны свету адмаўляюцца ад 

развіцця атамнай энергетыкі. 

Уздзеянне гідраэнергетыкі на навакольнае асяроддзе звязана з будаўніцтвам 

плацін і стварэннем перад плацінамі буйных вадасховішчаў. Пры гэтым адбываецца 

затапленне вялікіх тэрыторый, што прыводзіць да знішчэння існуючых там раслін і 

жывёл. З гаспадарчага абароту выбываюць значныя плошчы зямель. (Да якіх яшчэ 
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змяненняў навакольнага асяроддзя, на ваш погляд, прыводзіць будаўніцтва буйных 

ГЭС?) 

У цяперашні час з мэтай памяншэння 

адмоўнага ўздзеяння традыцыйнай энергетыкі на 

навакольнае асяроддзе развіваецца альтэрнатыўная 

энергетыка. Яна заснавана на выкарыстанні для 

вытворчасці электраэнергіі аднаўляльных 

прыродных крыніц энергіі — энергіі Сонца 

(геліяэнергетыкі) (мал. 8) і энергіі ветру 

(ветраэнергетыкі) (мал. 9). 

Найбольш значных маштабаў альтэрнатыўная 

энергетыка дасягнула ў высокаразвітых у 

эканамічных адносінах краінах. Напрыклад, у 

Германіі ветраэнергетыка ў 2018 г. вырабіла 

столькі ж электраэнергіі, колькі ЦЭС, якія працуюць 

на вугалі.  

Абагульнім і запомнім. Энергетыка — гэта сукупнасць відаў дзейнасці, якія 

забяспечваюць вытворчасць (генерыраванне), пераўтварэнне (трансфармацыю) і 

дастаўку розных відаў энергіі спажыўцу. Аснову энергетыкі складаюць паліўная 

прамысловасць і электраэнергетыка, якія вырабляюць цеплавую і электрычную 

энергію. Большая частка электрычнай энергіі ў цяперашні час вырабляецца на ЦЭС, 

ГЭС і АЭС. Для кожнага тыпу электрастанцый характэрныя свае асаблівасці 

размяшчэння і ўздзеяння на навакольнае асяроддзе.  

Праверым сябе. 1. Якія прыродныя крыніцы энергіі вам вядомыя? 2. Што такое энергетыка 

і якія віды гаспадарчай дзейнасці яна ўключае? 3. На якіх тыпах электрастанцый вырабляецца 

асноўная частка цеплавой і электрычнай энергіі? 4. Якія асаблівасці вытворчасці электраэнергіі на 

ЦЭС, ГЭС і АЭС? 5. Які ўплыў аказваюць асаблівасці вытворчасці на размяшчэнне цеплавой, 

атамнай і гідраэнергетыкі? 6. Чым абумоўлена ўздзеянне традыцыйнай энергетыкі на навакольнае 

асяроддзе і якія яго наступствы? 7. У якіх краінах і чаму атрымала развіццё альтэрнатыўная 

Мал. 9. Ветраэнергетыка 

Мал. 8. Геліяэнергетыка 
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энергетыка? 8. Чаму развіццё энергетыкі аказвае вызначальны ўплыў на развіццё ўсіх астатніх 

відаў гаспадарчай дзейнасці людзей? 

Ад тэорыі да практыкі. У Беларусі практычна ўся электраэнергія ў цяперашні час 

выпрацоўваецца на цеплавых электрастанцыях. Улічваючы асаблівасці геаграфічнага становішча 

Беларусі, характар яе прыродных умоў і рэсурсаў, прапануйце варыянты найбольш 

перспектыўных для рэспублікі напрамкаў развіцця альтэрнатыўнай энергетыкі. 

Абмяркуем. Лічыцца, што ў сувязі з пераходам аўтамабільнага транспарту да выкарыстання 

электрарухавікоў замест рухавікоў унутранага згарання, попыт на нафту і прадукты 

нафтаперапрацоўкі ў свеце істотна зменшыцца. Ці згодныя вы з такім меркаваннем? Абгрунтуйце 

свой варыянт адказу. 

Для цікаўных. У цяперашні час у большасці краін свету вытворчасць асноўнай часткі 

цеплавой энергіі для розных мэт адбываецца на цеплавых электрастанцыях. Цеплавую энергію 

можна атрымліваць таксама шляхам пераўтварэння ў яе электрычнай энергіі. Аднак у цэлым 

шэрагу краін, пераважна ў сельскай мясцовасці, для бытавых мэт (гатаванне ежы, абаграванне 

памяшканняў) шырока выкарыстоўваюцца разнастайныя віды так званага бытавога паліва. 

У Беларусі гэта, напрыклад, дровы, торфабрыкеты. Карыстаючыся рознымі крыніцамі інфармацыі, 

вызначыце, што выкарыстоўваецца ў якасці бытавога паліва ў краінах Паўночнай Афрыкі; у Кітаі; 

Індыі; Аўстраліі. 
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Вытворчасць 

транспартных 

сродкаў 

Тэкстыльная 

і швейная 

вытворчасць 

 

Вытворчасць 

харчовых 

прадуктаў 

 

 

Хімічная 

вытворчасць 

 

Цэлюлозна-

папяровая 

вытворчасць, 

выдавецкая 

дзейнасць 
 

Апрацоўчая прамысловасць 

Вытворчасць 

машын і 

абсталявання 

Вытворчасць 

коксу, 

нафтапрадуктаў 

і ядзерных 

матэрыялаў 

 

Вытворчасць 

іншых 

неметалічных 

мінеральных 

прадуктаў 

Металургічная 

вытворчасць і 

вытворчасць 

металічных 

вырабаў 
 

Вытворчасць 

гумовых і 

пластмасавых 

вырабаў 

Вытворчасць 

скуры, 

вырабаў са 

скуры і абутку 

Апрацоўка 

драўніны і 

вытворчасць 

вырабаў з дрэва 

§ 21. Апрацоўчая прамысловасць. Металургія 

Успамінаем. Да якой сферы гаспадарчай дзейнасці адносіцца прамысловасць? Калі і з якой 

мэтай чалавек упершыню пачаў выкарыстоўваць металы? 

Даведаемся. Якія віды дзейнасці ўключае апрацоўчая прамысловасць і якая прадукцыя імі 

вырабляецца. Пра значэнне металургіі і асаблівасці вытворчасці чорных і каляровых металаў. 

Якія фактары ўплываюць на размяшчэнне металургічнай вытворчасці і ў якіх рэгіёнах і краінах 

яна атрымала найбольшае развіццё. 

Разважаем. Чаму металы на працягу доўгага перыяду часу з’яўляюцца для грамадства 

адным з асноўных канструкцыйных матэрыялаў?  

21.1. Апрацоўчая прамысловасць. Вы ўжо ведаеце, што ў складзе 

прамысловасці вылучаюцца здабыўная і апрацоўчая вытворчасці  

 

 

Па асаблівасцях развіцця апрацоўчай прамысловасці ўсе краіны можна 

падзяліць на некалькі груп. Для групы вядучых эканамічна развітых краін свету 

характэрна шматгаліновая апрацоўчая прамысловасць і значныя маштабы 

Мал. 1. Склад апрацоўчай прамысловасці 

Апрацоўчая прамысловасць — сукупнасць відаў прамысловай дзейнасці 

па перапрацоўцы сыравіны, стварэнню разнастайных сродкаў вытворчасці 

(металаў і іх сплаваў, хімічных валокнаў, машын, абсталявання) і 

прадметаў спажывання (адзення, абутку, прадуктаў харчавання) (мал. 1). 
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Апрацоўчая прамысловасць вырабляе каля 1/5 сусветнага ВУП, аднак яе доля ў ВУП 

асобных краін моцна адрозніваецца. Напрыклад, у Японіі яна складае 30 %, а ў Руандзе — 3 %. 

Па кошце прадукцыі апрацоўчай прамысловасці ў свеце лідзіруюць ЗША, Кітай, Японія і 

Германія. 

вытворчасці прадукцыі. Кампаніям гэтых краін належаць шматлікія прадпрыемствы 

апрацоўчай прамысловасці за мяжой. 

Другую групу складаюць малыя высокаразвітыя краіны свету (Аўстрыя, 

Нідэрланды, Швецыя, Бельгія і інш.). Яны, як правіла, маюць некалькі вядучых 

галін у складзе апрацоўчай прамысловасці, прадукцыя якіх прызначана на экспарт. 

Гэтыя краіны з’яўляюцца таксама буйнымі імпарцёрамі прадукцыі апрацоўчай 

прамысловасці. У апрацоўчай прамысловасці эканамічна развітых краін пераважнае 

развіццё атрымала машынабудаванне і хімічная вытворчасць. Сярод краін, якія 

развіваюцца, асаблівае месца займаюць Кітай, Індыя, Бразілія і шэраг іншых 

дзяржаў, якія вылучаюцца маштабамі апрацоўчай прамысловасці. Аднак асноўную 

ролю ў ёй адыгрываюць базавыя галіны — энергетыка, металургія, асноўная хімія, 

транспартнае машынабудаванне. 

Маецца таксама цэлы шэраг найменш развітых дзяржаў свету, дзе апрацоўчая 

прамысловасць практычна не атрымала развіцця (Непал, Эфіопія, Самалі, Уганда 

і інш.) (Як вы думаеце чаму?) 

21.2. Металургія. Вытворчасць чорных і каляровых металаў. У сваім 

паўсядзённым жыцці вы вельмі часта карыстаецеся вырабамі, зробленымі з металаў. 

(Успомніце з курса хіміі, якія элементы адносяцца да металаў.) Вытворчасцю 

металаў, іх сплаваў, а таксама металапракату (ліставога металу, труб, дроту, 

арматуры) займаецца металургія.  

Прадукцыя металургіі з’яўляецца найважнейшым канструкцыйным 

матэрыялам, які шырока выкарыстоўваецца ў машынабудаванні і будаўніцтве, у тым 

ліку для пракладкі магістральных трубаправодаў. У склад металургіі ўваходзяць 

чорная і каляровая металургія. (Узгадайце, якія металы адносяцца да чорных, а якія 

— да каляровых. Якія ўласцівасці металаў абумовілі іх шырокае выкарыстанне ў 

якасці матэрыялаў?) 
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Першасны метал 

вырабляецца з руд, 

другасны метал — за 

кошт пераплаўлення 

лому. 

Сучасная чорная металургія ўяўляе сабой сукупнасць прадпрыемстваў, якія 

выкарыстоўваюць разнастайныя тэхналогіі для вытворчасці прадукцыі з чорных 

металаў, а таксама іх сплаваў з іншымі металамі і пракату чорных металаў. 

Асноўнай прадукцыяй чорнай металургіі з’яўляюцца сплавы жалеза з 

вугляродам — сталь і чыгун. У чыгуне ўтрыманне вугляроду вышэйшае, чым у 

сталі, таму вырабы з чыгуну і сталі адрозніваюцца па сваіх уласцівасцях. 

Напрыклад, чыгун менш пластычны і крохкі, але лепш паддаецца ліццю, а сталь 

больш моцная і лепш паддаецца апрацоўцы (зварцы, рэзцы, пракатцы, коўцы). 

Каляровая металургія аб’ядноўвае шматлікія прамысловыя вытворчасці, 

якія спецыялізуюцца на выпуску каляровых металаў і іх сплаваў. Каляровыя металы 

і іх сплавы шырока выкарыстоўваюцца ў якасці матэрыялаў у машынабудаванні, у 

тым ліку вытворчасці электронікі і электратэхнікі, а таксама ў будаўніцтве. 

У значнай колькасці ў свеце выплаўляецца каля 70 відаў каляровых металаў. 

Поўны або блізкі да яго набор вытворчасці каляровай металургіі маюць толькі 

чатыры краіны — ЗША, Расія, Японія, ФРГ. Большасць жа краін спецыялізуецца на 

вытворчасці аднаго або некалькіх відаў каляровых металаў, часам на пэўнай 

тэхналагічнай стадыі іх вытворчасці (вытворчасць канцэнтратаў, чарнавога металу). 

21.3. Сыравіна і тэхналагічныя асаблівасці вытворчасці металаў. 

Асноўнай сыравінай для чорнай металургіі ў сучасных умовах з’яўляецца жалезная 

руда і лом чорных металаў. Сусветны аб’ём здабычы жалезнай руды перавышае 2 

млрд т. (Успомніце, якія краіны з’яўляюцца сусветнымі 

лідарамі па здабычы жалезнай руды.) У якасці крыніцы 

вугляроду для вытворчасці чыгуну і сталі 

выкарыстоўваюцца кокс, які атрымліваюць з вугалю, або 

прыродны газ. Яны ж адыгрываюць ролю паліва для 

Зыходзячы з аб’ёмаў вытворчасці каляровыя металы можна падзяліць на некалькі груп: 

масавыя металы, з гадавымі аб’ёмамі сусветнай вытворчасці больш за 1 млн т (алюміній, медзь, 

свінец, цынк); «сярэднемаштабныя» металы — ад 100 да 500 тыс. т (нікель, волава, магній); 

рэдкія металы — ад некалькіх дзясяткаў тон да некалькіх дзясяткаў тысяч тон (золата, вальфрам, 

малібдэн, германій і інш.). 
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забеспячэння працэсу выплаўкі металу. Існуе некалькі асноўных спосабаў 

атрымання прадукцыі чорнай металургіі. 

Выплаўка чыгуну ажыццяўляецца ў доменных печах, куды загружаецца 

спецыяльна падрыхтаваная жалезная руда і кокс. Атрыманы доменным спосабам 

вадкі чыгун можа ў далейшым выкарыстоўвацца для атрымання сталі ў 

мартэнаўскіх печах (мартэнаўскі спосаб) або канвертарах (канвертарны спосаб). 

Аднак асноўныя аб’ёмы сталі ў сучасных умовах атрымліваюць спосабам выплаўкі 

ў электрычных печах. Пры гэтым у якасці 

зыходнай сыравіны тут можа выкарыстоўвацца 

не толькі спецыяльна падрыхтаваная жалезная 

руда і чыгун, але і металалом. У далейшым са 

сталі атрымліваюць розныя віды пракату: 

ліставы пракат, трубы, дрот, арматуру (мал. 2). 

Найбуйнейшым вытворцам чыгуну і сталі ў 

свеце з’яўляецца Кітай (каля 50 % сусветнай 

вытворчасці). Са значным адставаннем ад яго ідуць Японія, Індыя, ЗША.  

Раней усю асноўную прадукцыю чорнай 

металургіі паслядоўна атрымлівалі на буйных 

металургічных камбінатах, дзе мелася доменная, 

мартэнаўская або канвертарная і пракатная 

вытворчасць. У цяперашні час найбольш 

якасная прадукцыя вырабляецца пераважна на 

спецыялізаваных прадпрыемствах — 

сталеплавільных заводах (мал. 3). 

Сучасная каляровая металургія, таксама як і чорная, характарызуецца 

выпускам першаснага і другаснага металу. Пры гэтым роля другаснага металу ўсё 

больш узрастае. Сёння з яго выплаўляецца каля 30—40 % медзі і алюмінію, 50 % 

свінцу. 

Мал. 2. Віды пракату 

Мал. 3. У цэху сталеплавільнага завода 
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Вядучы каляровы метал у сучасным свеце — алюміній. Асноўная сыравіна для 

атрымання алюмінію — баксіты (утрымліваюць 56—60 % аксіду алюмінію (Al2O3)). 

Па здабычы баксітаў вылучаецца некалькі вядучых краін, якія адначасова 

з’яўляюцца найбуйнейшымі іх экспарцёрамі. Гэта Аўстралія (да 50 млн т або 50 % 

сусветнага аб’ёму), Гвінея, Ямайка і Бразілія. 

Баксіты перапрацоўваюцца ў вокіс алюмінію (гліназём) на заводах, якія 

выкарыстоўваюць у вялікай колькасці мінеральнае паліва. Гліназём — добра 

транспартабельны прадукт. Ён пастаўляецца для далейшай перапрацоўкі на 

электролізныя прадпрыемствы, дзе з яго атрымліваецца чарнавы алюміній. Гэта 

энергаёмістая вытворчасць, таму арыентуецца на крыніцы таннай энергіі. Расход 

энергіі на 1 т выплаўленага алюмінію ў традыцыйных тэхналогіях дасягае 

19 тыс. кВт г. Аднак новыя тэхналогіі дазваляюць паменшыць расход энергіі ў 3—

5 разоў, а сабекошт алюмінію — у 5—10 разоў. Перадавыя метады атрымання 

алюмінію ўкаранёны ў Францыі, іншых краінах Еўрапейскага саюза. 

Чарнавы алюміній, які атрыманы з гліназёму, змяшчае 99,7 % металічнага 

алюмінію. Такі алюміній прыдатны для продажу, але не для канструкцый. Яго трэба 

ачысціць ад прымесей, ператварыўшы ў рафінаваны метал. Гэта дасягаецца з 

дапамогай метадаў, якія патрабуюць вялікай колькасці электраэнергіі. Таму такая 

вытворчасць канцэнтруецца ў раёнах і краінах з высокім узроўнем 

энергазабяспечанасці (ЗША, Нарвегія, Францыя, Аўстралія, Расія). Чым чысцейшы 

алюміній, тым ён лягчэйшы і мякчэйшы. У залежнасці ад чысціні алюмінію 

вызначаюцца напрамкі яго выкарыстання. Асноўныя спажыўцы алюмінію — 

высокаразвітыя краіны Еўропы, ЗША, Японія, а таксама Кітай. 

Медная прамысловасць — другая па значэнні галіна каляровай металургіі. 

Галоўным фактарам размяшчэння медзеплавільнай прамысловасці з’яўляецца 

наяўнасць сыравіны, хоць ёсць заводы, якія працуюць на другасным метале. На 

першым месцы ў свеце па вытворчасці медных канцэнтратаў знаходзіцца Чылі, 

затым ідуць ЗША і Канада. Значныя маштабы вытворчасці канцэнтрату ў 

афрыканскім медным поясе — Замбіі і Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, а таксама 

Перу, Мексіцы, Расіі і Казахстане. 
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Медныя канцэнтраты даволі транспартабельныя і часткова вывозяцца з 

медзездабыўных краін. Аднак асноўная іх частка перапрацоўваецца на месцы ў 

чарнавую медзь, якая ў далейшым транспартуецца ў раёны спажывання 

(высокаразвітыя краіны). Сусветная вытворчасць медзі трымаецца на ўзроўні 

10 млн т у год. Лідарства ў выплаўцы рафінаванай медзі належыць Кітаю, Чылі, 

Перу, ЗША, у спажыванні — ЗША, Японіі, ФРГ і Кітаю. Амаль 1/5 сусветнай 

выплаўкі медзі прыпадае на выпуск другаснага металу. У Вялікабрытаніі, Францыі, 

ФРГ і Бельгіі ўся медзеплавільная прамысловасць грунтуецца на другасным метале. 

Сярод іншых каляровых металаў заслугоўваюць увагі цынк і свінец, а таксама 

волава. Да ліку перспектыўных металаў адносяцца магній і тытан. Аднак іх 

вытворчасць стрымліваецца вельмі высокай энергаёмістасцю. Магній здабываецца ў 

вялікай колькасці толькі ў некалькіх краінах: з марской вады — у ЗША (да 50 тыс. т 

у год) і Нарвегіі, з адходаў калійнай вытворчасці — у Расіі, а таксама ў Канадзе і 

Ірландыі. 

Вялікае значэнне ў сусветнай вытворчасці і спажыванні каляровых металаў 

маюць высакародныя металы, перш за ўсё золата, плаціна. Запасы золата, а таксама 

яго здабыча маюць шырокую геаграфію, аднак найбуйнейшымі яго вытворцамі 

з’яўляецца невялікая колькасць краін. Сярод іх — ПАР, ЗША, Аўстралія, Канада, 

Кітай, Расія. 

21.4. Фактары размяшчэння і геаграфія металургічнай вытворчасці. 

Галоўнымі фактарамі размяшчэння металургічнай вытворчасці з’яўляюцца 

сыравінны, спажывецкі, паліўны і энергетычны.  

Гістарычна прадпрыемствы чорнай металургіі размяшчаліся паблізу ад 

радовішчаў жалезнай руды (напрыклад, Латарынгія ў Францыі, Урал у Расіі) або 

каксаўных вуглёў (Рур у Германіі, Данбас на Украіне), а таксама на скрыжаванні 

патокаў вугалю і жалезнай руды (у Дэтройце, вакол Чыкага ў ЗША). Такая 

традыцыйная арыентацыя па-ранейшаму захоўваецца ў многіх краінах і рэгіёнах 

свету (Расія, Кітай, ЗША, Украіна). 

Пазней адбылося зрушэнне прадпрыемстваў чорнай металургіі ў бок марскіх 

партоў, куды дастаўлялася танная і якасная імпартная сыравіна. Практычна ўсе 
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заводы Японіі размешчаны паблізу ад марскіх узбярэжжаў. Такі ж характар носяць 

прыпартовыя цэнтры металургіі ў Італіі, ФРГ, новыя заводы ў Францыі (напрыклад, 

паблізу Марсэля). У ЗША самы буйны металургічны завод таксама размешчаны на 

ўзбярэжжы ў Балтымары (мал. 4). 

На сучасным этапе шырокае развіццё атрымала размяшчэнне прадпрыемстваў 

чорнай металургіі ў раёнах спажывання металу — буйных цэнтрах 

машынабудавання. У якасці сыравіны на гэтых прадпрыемствах выкарыстоўваецца 

металалом, з якога выплаўляецца, як правіла, толькі сталь і вырабляецца пракат. 

На размяшчэнне прадпрыемстваў каляровай металургіі вызначальны ўплыў 

аказваюць тэхналагічныя асаблівасці вытворчасці. У сувязі з нізкім утрыманнем 

металаў у рудзе пачатковыя стадыі вытворчасці (узбагачэнне, атрыманне чарнавых 

металаў), як правіла, арыентуюцца на крыніцы сыравіны, а таксама на раёны з 

танным палівам і электраэнергіяй. Канчатковыя жа стадыі вытворчасці (атрыманне 

рафінаваных металаў і пракату) перамяшчаюцца ў раёны спажывання. 

Мал. 4. Геаграфія вытворчасці чорных металаў 



129 
 

Такую асаблівасць размяшчэння каляровай металургіі можна разгледзець на 

прыкладзе вытворчасці алюмінію. У геаграфіі алюмініевай прамысловасці 

назіраюцца значныя тэрытарыяльныя разрывы паміж раёнамі здабычы сыравіны, 

выплаўкі металу і яго спажывання. Аптымальным варыянтам лічыцца размяшчэнне 

прадпрыемстваў па вытворчасці гліназёму і чарнавога алюмінію побач з буйнымі 

ГЭС. (Як вы думаеце чаму?) У свеце звыш за палову электролізных заводаў, якія 

выпускаюць металічны алюміній, размешчаны каля буйных ГЭС. У сувязі з гэтым 

рэзка ўзрасла вытворчасць алюмінію ў такіх краінах, як Бразілія, Канада, Нарвегія, 

якія валодаюць буйнымі рэсурсамі гідраэнэргіі (мал. 5). 

Галоўная глабальная тэндэнцыя — павелічэнне выплаўкі алюмінію ў краінах з 

таннай энергіяй і аб’ёмамі, якія растуць, яго спажываннем (Бразілія, Кітай, Індыя), а 

таксама скарачэнне выплаўкі ў буйных развітых краінах. 

Абагульнім і запомнім. Апрацоўчая прамысловасць аб’ядноўвае віды 

дзейнасці, у якіх на аснове прамысловай перапрацоўкі зыходнай сыравіны 

Мал. 5. Геаграфія вытворчасці каляровых металаў 
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вырабляюцца разнастайныя сродкі вытворчасці (канструкцыйныя матэрыялы, 

машыны, абсталяванне) і прадметы спажывання. Металургія адносіцца да 

апрацоўчай прамысловасці і ўключае віды дзейнасці па вытворчасці чорных і 

каляровых металаў, іх сплаваў і гатовай прадукцыі ў выглядзе пракату. Сыравінай 

для металургічнай вытворчасці з’яўляюцца руды чорных і каляровых металаў, а 

таксама металалом.Тэхналагічны працэс вытворчасці металаў уключае некалькі 

паслядоўных стадый: узбагачэнне руд, атрыманне канцэнтрату, выплаўка металаў, 

атрыманне сплаваў і пракат металаў. Да галоўных фактараў размяшчэння 

металургічнай вытворчасці адносяцца сыравінны, спажывецкі і паліўна-

энергетычны. Найбуйнейшымі вытворцамі і спажыўцамі прадукцыі чорнай 

металургіі з’яўляюцца эканамічна развітыя краіны і краіны, якія развіваюцца, з 

вялікімі маштабамі эканомік. 

Праверым сябе. 1. У чым асноўнае адрозненне апрацоўчай прамысловасці ад здабыўной? 

2. Якія віды дзейнасці ўваходзяць у склад апрацоўчай прамысловасці і якую прадукцыю яны 

вырабляюць? 3. У чым значэнне металургіі і якія вытворчасці ўваходзяць у яе склад? 4. Што 

з’яўляецца сыравінай для металургіі? 5. Якую прадукцыю вырабляе чорная металургія і дзе яна 

выкарыстоўваецца? 6. У чым падабенства і адрозненне тэхналагічных працэсаў у чорнай і 

каляровай металургіі? 7. Якія каляровыя металы з’яўляюцца лідарамі па аб’ёмах вытворчасці і 

чаму? 8. Як асаблівасці тэхналагічных працэсаў уплываюць на размяшчэнне металургічнай 

вытворчасці? 9. Назавіце металургічныя вытворчасці, якія арыентуюцца на фактары: а) сыравінны, 

б) паліўна-энергетычны, в) спажывецкі. 

Ад тэорыі да практыкі. Вы ўжо ведаеце, што сыравінай для вытворчасці прадукцыі 

чорнай металургіі з’яўляюцца не толькі жалезныя руды, але і металалом. У металургіі некаторых 

краін практычна ўся сталь вырабляецца з металалому. Да іх ліку належыць і Беларусь. 

Паспрабуйце растлумачыць, чаму чорная металургія Беларусі заснавана на выкарыстанні 

металалому. Які ўклад у развіццё чорнай металургіі нашай краіны можаце ўнесці вы? Ці выгадна 

Беларусі экспартаваць металалом і ў якія краіны? А імпартаваць? 

Абмяркуем. Як правіла, сусветнымі лідарамі па вытворчасці алюмінію з’яўляюцца краіны, 

якія валодаюць значнымі запасамі баксітаў (Аўстралія, Расія, Індыя). Да буйных вытворцаў 

алюмінію адносяцца таксама краіны, якія маюць магутнае машынабудаванне і развітую 

энергетыку, што спажываюць вялікія аб’ёмы гэтага металу (ЗША, Канада, Кітай). Гэтыя краіны, 

акрамя выкарыстання ўласнай сыравіны, імпартуюць вялікія аб’ёмы баксітаў або гліназёму. Аднак 
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сярод сусветных лідараў па вытворчасці алюмінію маюцца таксама краіны, якія не валодаюць ні 

сыравінай для яго вытворчасці, ні магутным машынабудаваннем: Нарвегія, Аб’яднаныя Арабскія 

Эміраты, Бахрэйн, Ісландыя. Як вы думаеце, чым абумоўлена вытворчасць алюмінію ў гэтых 

краінах? 

Для цікаўных. Доўгі час асноўным металам, які выкарыстоўваўся чалавекам, было жалеза, 

а дакладней яго злучэнні з вугляродам: сталь і чыгун. У другой палове ХХ ст., у сувязі з развіццём 

самалётабудавання і энергетыкі, значна ўзрасла вытворчасць алюмінію (які атрымаў назву 

«крылаты метал») і медзі. У ХХІ ст. з’явіўся попыт на новыя металы, такія як літый, кобальт і 

некаторыя іншыя. Як вы думаеце, чым абумоўлены попыт на гэтыя металы? Выкарыстоўваючы 

дадатковыя крыніцы інфармацыі, вызначце, якія краіны з’яўляюцца або могуць стаць сусветнымі 

лідарамі па іх вытворчасці. 
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§ 22. Машынабудаванне 

Успамінаем. Для якіх мэт выкарыстоўваецца прадукцыя металургіі? 

Даведаемся. Якое значэнне мае машынабудаванне, якія віды вытворчасці яно ўключае. 

Што з’яўляецца сыравінай для вытворчасці машын, якія тэхналагічныя асаблівасці іх 

вытворчасці.  

Пра фактары размяшчэння машынабудавання і геаграфію асноўнай машынабудаўнічай 

вытворчасці. 

Разважаем. Чаму машынабудаванне называюць авангарднай, або перадавой, галіной 

прамысловасці? 

22.1. Машынабудаванне: значэнне і віды вытворчасці. Сучаснае 

машынабудаванне аб’ядноўвае шматлікія віды дзейнасці, прадукцыяй якіх з’яўляюцца 

разнастайныя машыны, тэхнічныя прылады, а таксама абсталяванне да іх.  

Першапачаткова машынай называлася тэхнічная прылада, якая выконвала 

механічныя рухі для пераўтварэння энергіі, матэрыялаў і інфармацыі. У сучасным 

азначэнні, якое з’явілася з развіццём электронікі, машынай з’яўляецца тэхнічны 

аб’ект, які складаецца з узаемазвязаных дэталей, вузлоў, прылад або механізмаў і 

выкарыстоўвае энергію для выканання функцый. У гэтым разуменні машына можа і 

не ўтрымліваць частак, якія механічна рухаюцца. Прыкладам такіх прылад служаць 

камп’ютар, мабільны тэлефон, электрычны трансфарматар і да т. п. 

Машыны выкарыстоўваюцца для выканання пэўных дзеянняў з мэтай 

памяншэння нагрузкі на чалавека або поўнай замены чалавека пры выкананні 

пэўнай задачы. Яны з’яўляюцца асноўным сродкам для павышэння прадукцыйнасці 

працы. Сёння няма ні аднаго віду гаспадарчай дзейнасці, дзе не выкарыстоўваецца 

прадукцыя машынабудавання. (Прывядзіце прыклады выкарыстання прадукцыі 

машынабудавання на транспарце, у гандлі, медыцыне, адукацыі.) Узровень развіцця 

машынабудавання ў той ці іншай краіне самым непасрэдным чынам уплывае на 

ўзровень яе агульнага эканамічнага развіцця. У найбольш развітых у эканамічных 

адносінах краінах машынабудаванне з’яўляецца вядучай галіной апрацоўчай 

прамысловасці. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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У структуры сучаснага машынабудавання вылучаюць тры асноўныя віды 

вытворчасці: вытворчасць машын і абсталявання; вытворчасць транспартных 

сродкаў; вытворчасць электронікі і электратэхнікі (мал. 1). 

 

Найбольш складанай па складзе з’яўляецца вытворчасць машын і 

абсталявання. Яна ўключае вытворчасць машын і абсталявання для сельскай і 

лясной гаспадаркі, розных галін прамысловасці (металургіі, хімічнай, лёгкай, 

харчовай). Сюды ж адносяцца станкабудаванне, вытворчасць бытавых прыбораў і 

многія іншыя вытворчасці. 

Не менш складаны склад мае транспартнае машынабудаванне. Яно ўключае 

аўтамабілебудаванне, суднабудаванне, вытворчасць авіяцыйнай і касмічнай тэхнікі, 

чыгуначных транспартных сродкаў. У кожнай з гэтых 

вытворчасцей таксама вылучаюцца свае напрамкі. 

Напрыклад, суднабудаванне ўключае вытворчасць 

марскіх і рачных суднаў, якія па прызначэнні 

падзяляюцца на пасажырскія і грузавыя (мал. 2).  

Найбольш сучаснай у складзе 

машынабудавання з’яўляецца вытворчасць 

электратэхнікі, электроннага і аптычнага абсталявання. Яна аб’ядноўвае 

вытворчасці па выпуску офіснага абсталявання, камп’ютараў, электрарухавікоў, 

генератараў, трансфарматараў, апаратуры для радыё, тэлебачання і сувязі, аптычных 

прыбораў і шмат іншага. Гэта самая высокатэхналагічная і навукаёмістая прадукцыя 

машынабудавання. Хуткае развіццё гэтых вытворчасцей і высокі кошт вырабленай 

імі прадукцыі абумовілі іх вядучую ролю ў структуры сучаснага машынабудавання. 

Вытворчасць 
транспартных 

сродкаў 
 

Вытворчасць машын 
і абсталявання 

 

Вытворчасць 
электронікі і 

электратэхнікі 

               

Машынабудаванне 

Мал. 2. На суднабудаўнічым 

заводзе 

Мал. 1. Склад машынабудавання 
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22.2. Сыравіна і тэхналагічныя асаблівасці машынабудаўнічай 

вытворчасці. Асноўнай сыравінай для машынабудавання традыцыйна з’яўляецца 

прадукцыя чорнай і каляровай металургіі: металы і іх сплавы. Першапачаткова гэта 

была пераважна сталь, у далейшым у транспартным машынабудаванні шырока стаў 

выкарыстоўвацца алюміній, у вытворчасці энергетычнага абсталявання — медзь. У 

цяперашні час акрамя металаў, у тым ліку такіх, як нікель, ванадый, літый, кадмій і 

інш., шырокае прымяненне ў машынабудаванні знаходзіць прадукцыя хімічнай 

прамысловасці. Перш за ўсё, гэта разнастайныя палімерныя матэрыялы, у тым ліку 

пластмасы. 

На буйным машынабудаўнічым прадпрыемстве (напрыклад, аўтамабільным 

або станкабудаўнічым заводзе) тэхналагічны працэс вытворчасці гатовай прадукцыі 

ўключае некалькі паслядоўных стадый: ліццё дэталей, механічную апрацоўку 

загатовак (коўку, штампоўку), атрыманне гатовых дэталей, афарбоўку і нанясенне 

ахоўных пакрыццяў, зборку. 

Сучасныя машынабудаўнічыя прадпрыемствы характарызуюцца высокім 

узроўнем механізацыі і аўтаматызацыі 

вытворчасці. На іх практычна не 

выкарыстоўваецца ручная праца. Выключэнне 

складае канвеерная зборачная вытворчасць. 

Аднак і тут у найбольш развітых у эканамічных 

адносінах краінах чалавека замяняюць робаты 

(мал. 3). 

22.3. Фактары размяшчэння і геаграфія машынабудавання. На 

пачатковым этапе развіцця машынабудавання найважнейшымі фактарамі, якія 

ўплываюць на яго размяшчэнне, былі сыравінны фактар, фактар працоўных 

рэсурсаў і спажывецкі фактар. Таму найбольш буйныя цэнтры машынабудавання 

ўзнікалі ў густанаселеных прамыслова асвоеных раёнах з высокаразвітай 

металургіяй. Прыкладамі такіх цэнтраў могуць служыць Дэтройт у ЗША, Дортмунд 

у Германіі. 

Мал. 3. Прамысловыя робаты на 

канвееры 
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У цяперашні час сыравінны фактар па-ранейшаму аказвае ўплыў на развіццё 

цэлага шэрагу металаёмістых машынабудаўнічых вытворчасцей: суднабудавання, 

вытворчасці металургічнага абсталявання, чыгуначнай тэхнікі, асобных відаў 

станкоў. Роля фактару працоўных рэсурсаў найбольш значная ў тых вытворчасцях, 

дзе шырока прадстаўлены зборачны працэс 

(вытворчасць складанай бытавой тэхнікі, 

аўтамабілебудаванне, электроніка і электратэхніка). 

Пры гэтым у сучасным машынабудаванні асаблівае 

значэнне набывае высокі ўзровень кваліфікацыі 

працоўных рэсурсаў (мал. 4). (Як вы думаеце чаму?) 

Пераважна на спажыўца арыентуецца ў сваім 

размяшчэнні вытворчасць масавай 

машынабудаўнічай прадукцыі: сельскагаспадарчай 

тэхнікі, бытавой тэхнікі, легкавых аўтамабіляў, персанальных камп’ютараў.  

Найбольш сучасныя машынабудаўнічыя вытворчасці, звязаныя са стварэннем 

авіяцыйнай, ракетна-касмічнай тэхнікі, электронна-вылічальных машын, робатаў, 

з’яўляюцца высокатэхналагічнымі і навукаёмістымі. Таму на іх размяшчэнне 

вызначальны ўплыў аказвае фактар развіцця навукі і тэхналогій. Сусветнымі 

лідарамі па вытворчасці такой прадукцыі з’яўляюцца краіны з высокім узроўнем 

эканамічнага развіцця (ЗША, Японія, Германія).   

У цяперашні час машынабудаванне з’яўляецца вядучай галіной апрацоўчай 

прамысловасці большасці высокаразвітых у эканамічных адносінах краін. Пры 

гэтым найбуйнейшыя эканамічна развітыя краіны, такія як ЗША, Японія, Германія, 

Францыя, Вялікабрытанія, Італія, маюць шматгаліновае машынабудаванне (мал. 5). 

Яно забяспечвае разнастайнай прадукцыяй як унутраныя патрэбы гэтых краін, так і 

пастаўляе яе ў вялікіх аб’ёмах на экспарт. На ЗША прыходзіцца каля 25 % кошту 

машынабудаўнічай прадукцыі свету, Японію — 12 %, Германію — 10 %. 

Мал. 4. На заводзе Samsung 

Electronics (Паўднёвая Карэя) 
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Невялікія эканамічна высокаразвітыя краіны (Аўстрыя, Швейцарыя, 

Нідэрланды) спецыялізуюцца на вытворчасці асобных відаў машынабудаўнічай 

прадукцыі (гадзіннікаў, аптычных прыбораў, медыцынскага абсталявання). Гэта 

прадукцыя прызначаецца пераважна для паставак на экспарт. Сярод краін, якія 

развіваюцца, найбольшых маштабаў машынабудаванне дасягнула ў Кітаі, які 

з’яўляецца сусветным лідарам па вытворчасці аўтамабіляў, марскіх суднаў, многіх 

відаў бытавой тэхнікі. 

Адной з найбольш маштабных галін сучаснага машынабудавання з’яўляецца 

аўтамабілебудаванне. Сусветнае аўтамабілебудаванне засяроджана ў трох асноўных 

рэгіёнах: азіяцкім, амерыканскім і заходнееўрапейскім. Краінамі — лідарамі па 

вытворчасці аўтамабіляў з’яўляюцца Кітай, ЗША, Японія.  

Геаграфія сучаснага сусветнага суднабудавання характарызуецца істотным 

зрухам вытворчасці з развітых дзяржаў Еўропы і Паўночнай Амерыкі ў краіны 

Мал. 5. Геаграфiя машынабудавання. Вытворчасць аўтамабіляў, марскіх і рачных суднаў 
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Усходняй Азіі. Аж да 1940 г. сусветнымі лідарамі ў суднабудаванні былі 

еўрапейскія краіны: Вялікабрытанія, Швецыя, Нідэрланды, Францыя, Германія. У 

цяперашні час больш за 90 % сусветнага суднабудавання засяроджана ў трох 

краінах: Кітаі, Японіі і Рэспубліцы Карэя. (Як вы думаеце, якімі прычынамі быў 

абумоўлены такі тэрытарыяльны зрух у развіцці сусветнага суднабудавання?)  

Сучаснае станкабудаванне прадстаўлена вытворчасцю высокатэхналагічных 

металаапрацоўчых і дрэваапрацоўчых станкоў, 

кавальска-прэсавага і ліцейнага абсталявання, 

прамысловых робатаў (мал. 6). Лідарамі сусветнай 

вытворчасці станкоў з’яўляюцца Кітай, Японія, 

Германія. Значных маштабаў дасягнула 

станкабудаванне ў ЗША, Італіі. У сусветнай 

вытворчасці прамысловых робатаў лідзіруючыя пазіцыі займае Японія (каля 50 % 

сусветнай вытворчасці робатаў).  

Абагульнім і запомнім. Сучаснае машынабудаванне аб’ядноўвае шматлікія 

віды дзейнасці, прадукцыяй якіх з’яўляюцца разнастайныя машыны, тэхнічныя 

прылады, а таксама абсталяванне да іх. У структуры сучаснага машынабудавання 

вылучаюць тры асноўныя віды вытворчасці: вытворчасць машын і абсталявання; 

вытворчасць транспартных сродкаў; вытворчасць электронікі і электраабсталявання. 

Сыравінай для машынабудавання з’яўляецца прадукцыя чорнай і каляровай 

металургіі (металы і іх сплавы), а таксама хімічныя прадукты (палімерныя 

матэрыялы, пластмасы). Галоўнай тэхналагічнай асаблівасцю машынабудаўнічай 

вытворчасці з’яўляецца наяўнасць зборачнага працэсу. На размяшчэнне 

машынабудавання вызначальны ўплыў аказваюць сыравінны фактар, фактар 

працоўных рэсурсаў, спажывецкі фактар, а таксама фактар развіцця навукі і 

тэхналогій. 

Праверым сябе. 1. Якое значэнне мае машынабудаванне ў жыцці і гаспадарчай дзейнасці 

людзей? 2. Якія асноўныя віды вытворчасці ўключае машынабудаванне? 3. Чаму ў сучасным 

машынабудаванні вядучую ролю адыгрывае вытворчасць электроннага і электратэхнічнага 

абсталявання? 4. Што з’яўляецца асноўнай сыравінай для большасці машынабудаўнічых 

Мал. 6. Металаапрацоўчы станок 



138 
 

вытворчасцей? 5. Якія тэхналагічныя асаблівасці вытворчасці машын і абсталявання і які ўплыў 

яны аказваюць на размяшчэнне машынабудавання? 6. Якія фактары з’яўляюцца вызначальнымі ў 

размяшчэнні машынабудавання? 7. Якія краіны з’яўляюцца сусветнымі лідарамі ў вытворчасці 

аўтамабіляў, марскіх суднаў, станкоў і чаму? 

Ад тэорыі да практыкі. Выкарыстоўваючы веды пра фактары размяшчэння 

машынабудавання, паспрабуйце вызначыць, якія прадпрыемствы машынабудавання могуць 

атрымаць развіццё ў горадзе, які з’яўляецца буйным марскім портам. Якія яшчэ ўмовы неабходны 

для іх развіцця? 

Абмяркуем. З моманту атрымання незалежнасці ў 1991 г. у Беларусі неаднаразова 

прадпрымаліся спробы стварыць буйное прадпрыемства па вытворчасці легкавых аўтамабіляў. 

Аднак па-сапраўднаму масавай вытворчасць легкавых аўтамабіляў у нашай рэспубліцы так і не 

стала. Назавіце прычыны, якія стрымліваюць вытворчасць легкавых аўтамабіляў у Беларусі. Пры 

якіх умовах, на ваш погляд, Беларусь магла б стаць адным з цэнтраў сусветнай вытворчасці 

легкавых аўтамабіляў? 

Для цікаўных. Прынята лічыць, што канвеерная вытворчасць з’явілася ў 1914 г. на 

вытворчасці аўтамабіляў на заводзе Генры Форда. Яна зрабіла своеасаблівую тэхналагічную 

рэвалюцыю спачатку ў аўтамабілебудаванні, а потым і ва ўсёй прамысловасці. З сярэдзіны 1980-х 

гг. на шэрагу аўтамабілебудаўнічых заводаў кампаніі «Таёта» ў Японіі з’явіліся рабатызаваныя 

канвееры, якія пераналаджваюцца і перапраграмуюцца. Такая арганізацыя машынабудаўнічай 

вытворчасці атрымала назву «гібкая масавая вытворчасць». Выкарыстоўваючы розныя крыніцы 

інфармацыі, вызначце, на якіх яшчэ машынабудаўнічых вытворчасцях шырока выкарыстоўваюцца 

канвееры. У чым заключаюцца перавагі рабатызаваных канвеераў, якія могуць пераналаджвацца? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

§ 23. Хімічная прамысловасць 

Успамінаем. Якія карысныя выкапні выкарыстоўваюцца як сыравіна для хімічнай 

прамысловасці? Што ўяўляюць сабой хімічныя працэсы? 

Даведаемся. Якія віды дзейнасці ўваходзяць у склад хімічнай прамысловасці, якое значэнне 

вырабленай імі прадукцыі. Што з’яўляецца сыравінай для хімічнай вытворчасці, якія фактары 

ўплываюць на яе размяшчэнне. Якія рэгіёны і краіны з’яўляюцца лідарамі па вытворчасці 

асноўных відаў хімічнай прадукцыі. 

Разважаем. Чаму хімічная прамысловасць, нараўне з машынабудаваннем і энергетыкай, 

лічыцца вядучай галіной апрацоўчай прамысловасці? 

23.1. Хімічная прамысловасць: значэнне і віды дзейнасці. Хімічная 

прамысловасць аб’ядноўвае шматлікія прамысловыя вытворчасці, у якіх з розных 

рэчываў, на аснове выкарыстання хімічных працэсаў і тэхналогій, ствараецца 

неабходная чалавеку прадукцыя.  

Выкарыстанне хімічных працэсаў і тэхналогій дазваляе ператвараць адны 

рэчывы ў другія і атрымліваць разнастайную прадукцыю з неабходнымі чалавеку 

ўласцівасцямі: мінеральныя ўгнаенні, лекавыя прэпараты, ахоўныя пакрыцці, 

палімерныя матэрыялы і інш. Прадукцыя хімічнай прамысловасці знаходзіць 

шырокае прымяненне ў жыцці і гаспадарчай дзейнасці людзей (мал. 1). Значная 

частка яе выкарыстоўваецца ў якасці канструкцыйных матэрыялаў (палімерныя 

матэрыялы, пластмасы), складаючы канкурэнцыю драўніне і металам. Сучасная 

сельская гаспадарка не можа абысціся без мінеральных угнаенняў, якія 

вырабляюцца хімічнай прамысловасцю, без сродкаў барацьбы са шкоднікамі і 

хваробамі жывёлы і раслін. Цяжка ўявіць жыццё сучаснага чалавека без прадукцыі 

бытавой хіміі: мыйных сродкаў, сродкаў асабістай гігіены. 

 

Мал. 1. Прадукцыя хімічнай вытворчасці 
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Мал. 2. Класіфікацыя хімічнай вытворчасці па асаблівасцях выпускаемай прадукцыі і 

прызначэнні 

Існуе некалькі падыходаў да класіфікацыі ўсёй разнастайнасці хімічнай 

вытворчасці. Звычайна іх падзяляюць на дзве групы: традыцыйная неарганічная 

хімія, якая ўключае вытворчасць мінеральных угнаенняў, неарганічных кіслот, 

каўстычнай соды, неарганічных фарбавальнікаў і г. д.; хімія арганічнага сінтэзу, 

якая ўключае вытворчасць сінтэтычных смол, хімічных валокнаў, палімерных 

матэрыялаў, пластмас і г. д. 

Аднак больш распаўсюджанай у цяперашні час з’яўляецца класіфікацыя 

хімічнай вытворчасці па асаблівасцях выпускаемай прадукцыі і яе прызначэнні. Пры 

такім падыходзе вылучаюцца 4 групы хімічнай вытворчасці: базавая хімія 

(выпускае масавую хімічную прадукцыю: хімічныя валокны, палімерныя 

матэрыялы, мінеральныя ўгнаенні, кіслоты і шчолачы); спецыяльная хімія (хімікаты 

для электронікі, прамысловыя газы); хімія жыццезабеспячэння (фармацэўтыка, 

ветэрынарныя прэпараты); спажывецкая хімія (парфумерыя, касметыка) (мал. 2).  

23.2. Сыравіна і фактары размяшчэння хімічнай вытворчасці. Для хімічнай 

прамысловасці характэрна выкарыстанне найбольш разнастайнай сыравіны ў параўнанні 

з іншымі відамі прамысловай вытворчасці. У якасці сыравіны тут могуць 

выкарыстоўвацца: выкапнёвая хімічная сыравіна, якая пастаўляецца здабыўной 

прамысловасцю (фасфатная сыравіна, калійныя солі, кухонная соль, бром і г. д.); 

мінеральная вуглевадародная сыравіна (нафта, прыродны газ, вугаль, сланцы); 

прадукцыя расліннага і жывёльнага паходжання (драўніна, збожжа і інш.); адходы 

вытворчасці каляровай і чорнай металургіі (коксавы газ, доменныя газы і інш.); вада, 

атмасферныя газы і іншыя прыродныя рэчывы. 

Групы хімічнай вытворчасці 

Базавая 
хімія 

Спажывецкая 
хімія 

 

Спецыяльная 
хімія 

 

Хімія 
жыццезабес-

пячэнне 
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Хімічныя тэхналогіі дазваляюць 

вырабляць адзін і той жа прадукт з розных 

крыніц сыравіны і наадварот, выкарыстоўваць 

адну сыравіну для вытворчасці рознай 

прадукцыі. Напрыклад, хімічныя валокны 

можна атрымліваць з нафты, вугалю, драўніны 

(мал. 3). Нафту можна выкарыстоўваць для 

атрымання хімічных валокнаў, палімерных 

матэрыялаў, гумы. 

Галоўнымі фактарамі размяшчэння хімічнай прамысловасці з’яўляюцца 

арыентацыя на сыравіну і энергію. На крыніцы сыравіны арыентуецца вытворчасць 

калійных угнаенняў, палімерных матэрыялаў, лакафарбавых вырабаў. Паблізу 

крыніц энергіі размяшчаецца вытворчасць хімічных валокнаў. 

У шэрагу выпадкаў вырашальнае значэнне пры выбары месца размяшчэння 

хімічных прадпрыемстваў мае наяўнасць значных водных рэсурсаў (вытворчасць 

сінтэтычных валокнаў). Наяўнасць працоўных рэсурсаў у сучаснай 

высокааўтаматызаванай хімічнай вытворчасці адыгрывае меншую ролю. 

У размяшчэнні асобнай высокатэхналагічнай вытворчасці (вытворчасць лекаў, 

фарбавальнікаў, рэактываў, ядахімікатаў) вялікае значэнне маюць наяўнасць 

кваліфікацыі працоўных рэсурсаў і ўзровень развіцця хімічнай навукі (мал. 4). Не 

менш значным (асабліва для вытворчасці мінеральных угнаенняў) з’яўляецца 

спажывецкі фактар.  

Найбольш маштабная і шматгаліновая хімічная 

прамысловасць характэрна для краін з высокім 

узроўнем эканамічнага развіцця. У гэтых краінах 

хімічная прамысловасць з’яўляецца другой па 

значнасці галіной апрацоўчай прамысловасці, пасля 

машынабудавання. Найбуйнейшымі раёнамі хімічнай 

прамысловасці свету з’яўляюцца Паўночная Амерыка Мал. 4. Вытворчасць лекавых 

сродкаў 

Мал. 3. Вытворчасць хімічных 

валокнаў 
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(ЗША), Заходняя Еўропа (Германія) і Усходняя Азія (Японія, Кітай). 

23.3. Вытворчасць гумавых і пластмасавых вырабаў. Найважнейшымі 

матэрыяламі, што вырабляюцца хімічнай прамысловасцю, з’яўляюцца гума і 

пластмасы. Асноўнай сыравінай для іх вытворчасці з’яўляецца нафта. 

Для атрымання гумы з нафты спачатку вырабляюць сінтэтычны каўчук, які 

характарызуецца эластычнасцю, воданепранікальнасцю і электраізаляцыйнымі 

ўласцівасцямі. З каўчуку атрымліваюць гуму, 

якая выкарыстоўваецца для вытворчасці 

аўтамабільных, авіяцыйных і веласіпедных шын 

(мал. 5), гуматэхнічных вырабаў 

(транспарцёрная стужка, прывадныя рамяні), а 

таксама гумавых падлогавых пакрыццяў і 

гумовага абутку. Асноўнымі сусветнымі 

вытворцамі сінтэтычнага каўчуку і гумавых 

вырабаў з’яўляюцца ЗША, Кітай, Японія, Германія, Расія.  

Пластмасы (пластыкі) — арганічныя матэрыялы, асновай якіх з’яўляюцца 

сінтэтычныя або прыродныя высокамалекулярныя злучэнні (палімеры). Выключна 

шырокае ўжыванне атрымалі пластмасы на аснове сінтэтычных палімераў, што 

атрымліваюцца з нафты, вугалю ці прыроднага газу. 

Дзякуючы каштоўным уласцівасцям 

пластмасы і вырабы з пластмас шырока 

прымяняюцца ў машынабудаванні, лёгкай 

прамысловасці, сельскай гаспадарцы, 

медыцыне, у побыце (мал. 6). Сусветнымі 

лідарамі ў вытворчасці пластмас з’яўляюцца 

ЗША, Японія, Германія, Кітай. 

23.4. Вытворчасць мінеральных угнаенняў. Развіццё сучаснай сельскай 

гаспадаркі немагчыма без прымянення вялікіх аб’ёмаў мінеральных угнаенняў, якія 

дазваляюць атрымліваць высокія ўраджаі асноўных сельскагаспадарчых культур. 

Мал. 5. Прадукцыя прадпрыемства 

«Белшына» 

(г. Бабруйск, Рэспубліка Беларусь) 

Мал. 6. Вырабы з пластмасы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
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Хімічная прамысловасць вырабляе тры асноўныя віды мінеральных угнаенняў: 

азотныя, фосфарныя і калійныя 

(мал. 7). Кожная вытворчасць 

характарызуецца спецыфікай 

зыходнай сыравіны, пэўнай 

тэхналогіяй і асаблівасцямі 

размяшчэння. 

Больш за ўсё ў свеце 

вырабляюцца і спажываюцца азотныя ўгнаенні (каля 120 млн т), паколькі злучэнні 

азоту найбольш неабходныя раслінам, асабліва ў перыяд іх росту. Зыходнай 

сыравінай для вытворчасці азотных угнаенняў з’яўляецца прыродны газ (крыніца 

вадароду) і атмасфернае паветра (крыніца азоту). 

Найбуйнейшымі вытворцамі азотных угнаенняў з’яўляюцца краіны з высокім 

узроўнем развіцця сельскай гаспадаркі: Кітай (больш за 30 % сусветнай 

вытворчасці), Індыя, ЗША, Расія, Канада, Інданезія. У апошнія гады ў лік буйных 

вытворцаў увайшлі таксама краіны Персідскага заліва (Саудаўская Аравія, Катар), 

багатыя прыродным газам (мал. 8). 

Сусветная вытворчасць фосфарных угнаенняў (фасфатаў) па аб’ёму значна 

саступае вытворчасці азотных угнаенняў. Для вытворчасці фосфарных угнаенняў 

выкарыстоўваюцца два віды прыроднай сыравіны — фасфарыты і апатыты. 

Вытворчасць фосфарных угнаенняў можа размяшчацца як у тых краінах і раёнах, дзе 

здабываюцца фасфаты, так і ў раёнах спажывання фосфарных угнаенняў. Сярод краін 

сусветнымі лідарамі па вытворчасці фосфарных угнаенняў з’яўляюцца Кітай, ЗША, 

Індыя, Расія, Бразілія, Марока, Туніс, Польшча. (Выкарыстоўваючы тэматычныя 

карты і матэрыял параграфа 19 вызначце, якія з гэтых краін з’яўляюцца сусветнымі 

лідарамі па здабычы апатытаў і фасфарытаў.) 

Сыравінай для атрымання калійных угнаенняў з’яўляюцца калійныя солі 

(мал. 9). Колькасць карыснага кампанента ў іх не перавышае 50 %, таму 

вытворчасць калійных угнаенняў арыентуецца на крыніцы сыравіны. (Як вы 

думаеце чаму?) 

Віды 
мінеральных 

угнаенняў 

Азотныя ўгнаенні 

Фосфарныя ўгнаенні 

Калійныя ўгнаенні 

Мал. 7. Віды мінеральных угнаенняў 
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Мал. 9. Вытворчасць калійных угнаенняў 

Сярод краін лідарамі па вытворчасці калійных угнаенняў з’яўляюцца Канада, 

Беларусь і Расія, якія валодаюць і 

найбуйнейшымі ў свеце запасамі калійных 

солей. У Канадзе яны размешчаны ў 

асноўным у межах правінцыі Саскачэван, у 

Расіі — у Верхнекамскім басейне (Бярэзнікі і 

Салікамск Пермскага краю), у Беларусі — 

Старобінскім радовішчы (г. Салігорск, 

Мінская вобласць). 

 

 

 

 

Па запасах калійных солей Беларусь займае 3 месца ў свеце пасля Канады і Расіі. 

Разведаны Старобінскае (Салігорскі, Слуцкі і Любанскі раёны) і Петрыкаўскае 

(Петрыкаўскі раён) радовішча з сумарнымі запасамі звыш 7,8 млрд т. Беларусь з’яўляецца 

адным з найбуйнейшых у свеце вытворцаў і экспарцёраў калійных угнаенняў. 

Мал. 8. Геаграфія хімічнай прамысловасці 
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Абагульнім і запомнім. Хімічная прамысловасць аб’ядноўвае шматлікія 

прамысловыя вытворчасці, у якіх з розных зыходных рэчываў, на аснове 

выкарыстання хімічных працэсаў і тэхналогій, ствараецца неабходная чалавеку 

прадукцыя. Для хімічнай прамысловасці характэрна выкарыстанне найбольш 

разнастайнай сыравіны, у параўнанні з іншымі відамі прамысловай вытворчасці. 

Галоўнымі фактарамі размяшчэння хімічнай прамысловасці з’яўляюцца арыентацыя 

на сыравіну і энергію. У размяшчэнні асобнай высокатэхналагічнай вытворчасці 

вялікае значэнне маюць наяўнасць кваліфікацыі працоўных рэсурсаў і ўзровень 

развіцця хімічнай навукі. Найбольш маштабная і шматгаліновая хімічная 

прамысловасць характэрна для краін з высокім узроўнем эканамічнага развіцця. У 

гэтых краінах хімічная прамысловасць з’яўляецца другой па значнасці галіной 

апрацоўчай прамысловасці пасля машынабудавання. 

Праверым сябе. 1. Якое значэнне прадукцыі хімічнай прамысловасці ў жыцці і гаспадарчай 

дзейнасці людзей? 2. Якія асноўныя вытворчасці ўваходзяць у склад хімічнай прамысловасці? 

3. Што з’яўляецца сыравінай для хімічнай прамысловасці і якія хімічныя вытворчасці 

арыентуюцца ў сваім размяшчэнні на сыравінны фактар? 4. Якія фактары, акрамя сыравіннага, 

уплываюць на размяшчэнне хімічнай прамысловасці? 5. Назавіце асноўныя тэхналагічныя 

асаблівасці хімічнай вытворчасці. 6. У якіх краінах хімічная прамысловасць дасягнула найбольш 

высокага ўзроўню развіцця і чаму? 7. Чаму вытворчасць мінеральных угнаенняў з’яўляецца адной 

з найбольш маштабных у складзе хімічнай прамысловасці і мае шырокую геаграфію? 8. Якія 

краіны і чаму з’яўляюцца сусветнымі лідарамі ў вытворчасці: а) гумавых і пластмасавых вырабаў; 

б) азотных, фосфарных і калійных угнаенняў? 

Ад тэорыі да практыкі. Вывучыце прадметы інтэр’еру вашай кватэры, бытавую тэхніку, 

якую выкарыстоўваеце, прадметы вашага гардэробу, асабістай гігіены і вызначце, якая частка з іх 

у той ці іншай ступені з’яўляецца прадукцыяй хімічнай прамысловасці. Размяркуйце дадзеныя 

віды прадукцыі па чатырох групах хімічнай вытворчасці. Вызначце, у якой краіне выраблена 

дадзеная прадукцыя. 

Абмяркуем. У структуры апрацоўчай прамысловасці Беларусі ўдзельная вага хімічнай 

прамысловасці складае каля 20 %. Значнае развіццё ў рэспубліцы атрымала вытворчасць 

мінеральных угнаенняў (калійных, азотных, фосфарных), хімічных валокнаў, аўтамабільных шын, 

медыцынскіх прэпаратаў, вырабаў з пластмасы. Паспрабуйце вызначыць фактары, якія паўплывалі 

на размяшчэнне ў нашай рэспублікі пералічанай хімічнай вытворчасці. 
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Для цікаўных. Хімічную прамысловасць лічаць адным з асноўных забруджвальнікаў 

навакольнага прыроднага асяроддзя і віноўнікам узнікнення многіх экалагічных праблем 

сучаснасці. У той жа час існуе меркаванне, што менавіта развіццё хімічнай навукі і хімічных 

тэхналогій дазволіць грамадству вырашаць існуючыя экалагічныя праблемы. Выкарыстоўваючы 

розныя крыніцы інфармацыі, прывядзіце прыклады вырашэння экалагічных праблем з дапамогай 

дасягненняў хімічнай навукі і хімічнай вытворчасці. 
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§ 24. Лясная гаспадарка і лясная прамысловасць 

Успамінаем. Да якога віду прыродных рэсурсаў адносяцца лясныя рэсурсы і якія 

асаблівасці іх размяшчэння ў свеце? 

Даведаемся. Якія віды дзейнасці ўваходзяць у склад лясной гаспадаркі і лясной 

прамысловасці. Што з’яўляецца сыравінай для лясной прамысловасці, якія фактары ўплываюць на 

яе размяшчэнне. Пра маштабы развіцця і асаблівасці размяшчэння ў свеце цэлюлозна-папяровай 

прамысловасці. 

Разважаем. Чаму, нягледзячы на развіццё металургіі і хімічнай прамысловасці, драўніна 

працягвае заставацца найважнейшым канструкцыйным матэрыялам у гаспадарчай дзейнасці 

людзей? 

24.1. Лясная гаспадарка. Лясы заўсёды з’яўляліся для чалавека важнай 

крыніцай разнастайных прыродных рэсурсаў. Асноўнымі відамі лесакарыстання 

з’яўляюцца нарыхтоўка драўніны, збор грыбоў, ягад, лекавых раслін. Лясы 

выкарыстоўваюцца для арганізацыі адпачынку людзей. Актыўнае гаспадарчае 

выкарыстанне прыводзіць да дэградацыі лясоў і іх знішчэння. Таму яны маюць 

патрэбу ў ахове і аднаўленні. Дзейнасцю па ахове лясоў, іх аднаўленні пасля 

пажараў і высечкі (пасадка лесу) займаецца лясная гаспадарка. 

Прадпрыемствы лясной гаспадаркі ажыццяўляюць таксама асобныя віды 

лесанарыхтовак (у тым ліку высечкі лесу). Вылучаюцца некалькі відаў высечак лесу: 

санітарныя з мэтай выразання пашкоджаных дрэў і 

тых, якія захварэлі; высечкі догляду (прарэджванне 

лесапасадак). Аднак найбольш маштабнай 

з’яўляецца высечка лесу з мэтай нарыхтоўкі 

дзелавой драўніны. Дзелавая драўніна з’яўляецца 

асноўнай сыравінай для лясной прамысловасці 

(мал. 1). 

Сусветнымі лідарамі па нарыхтоўцы дзелавой драўніны, якая ідзе на 

прамысловую перапрацоўку, з’яўляюцца ЗША, Расія, Канада, Бразілія і Кітай. 

У свеце нарыхтоўка дзелавой драўніны хвойных парод традыцыйна перавышае 

аб’ёмы нарыхтоўкі драўніны ліставых парод. (Як вы думаеце чаму?) Сярод 

сусветных лідараў па нарыхтоўцы хвойнага круглага лесу такія краіны, як ЗША, 

Канада і Расія. Больш за ўсё драўніны ліставых парод нарыхтоўваюць Бразілія і 

ЗША. Значная частка дзелавой драўніны вывозіцца з раёнаў лесанарыхтовак, 

Мал. 1. Нарыхтоўка дзелавой 

драўніны 
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Віды вытворчасці па апрацоўцы 

і перапрацоўцы драўніны 

Лесапілаванне 

 

Вытворчасць целюлозы, 

паперы і кардону 

 

Вытворчасць вырабаў 

з дрэва 

 

размешчаных у краінах, якія развіваюцца (Бразілія, Інданезія), у іншыя краіны, дзе і 

ажыццяўляецца лесаперапрацоўка. 

24.2. Лясная прамысловасць: значэнне і асноўныя віды вытворчасці. 

У складзе апрацоўчай прамысловасці вылучаецца лясная прамысловасць — група 

вытворчасцей, зыходнай сыравінай для якіх з’яўляецца драўніна. Гэтыя вытворчасці 

займаюцца прамысловай нарыхтоўкай драўніны, а таксама яе апрацоўкай і 

перапрацоўкай. Да ліку вытворчасці па апрацоўцы і перапрацоўцы драўніны 

адносяцца: лесапілаванне, вытворчасць разнастайных вырабаў з дрэва (у тым ліку 

будаўнічых дэталей, фанеры, драўнянавалакністых і драўнянастружкавых пліт, 

запалак), вытворчасць цэлюлозы, паперы, кардону і іншай прадукцыі (мал. 2). 

 

Раней у склад лясной прамысловасці ўключалася таксама вытворчасць мэблі. 

Аднак у сучаснай вытворчасці мэблі, акрамя дрэва, 

шырока выкарыстоўваюцца металы, пластмасы і 

іншыя канструкцыйныя матэрыялы. Таму яна 

вылучаецца як самастойны від прамысловай 

вытворчасці (мал. 3). 

Прадукцыя лясной прамысловасці знаходзіць 

шырокае прымяненне ў гаспадарчай дзейнасці і ў 

побыце сучаснага чалавека. Драўляныя вырабы і 

Мал. 3. У цэху па вытворчасці мэблі 

Мал. 2. Віды вытворчасці па апрацоўцы і перапрацоўцы драўніны 
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канструкцыі выкарыстоўваюцца ў будаўніцтве. Кардон з’яўляецца распаўсюджаным 

матэрыялам для вытворчасці ўпакоўкі. Папяровая прадукцыя незаменная ў 

паліграфічнай прамысловасці і выдавецкай справе. 

24.3. Сыравіна і фактары размяшчэння вытворчасці. Як мы ўжо ведаем, 

асноўнай сыравінай для лясной прамысловасці з’яўляецца драўніна. Аднак 

нягледзячы на тое, што значная частка высечанага лесу нарыхтоўваецца ў краінах, 

якія развіваюцца, апрацоўка драўніны атрымала пераважнае развіццё ў краінах з 

высокім узроўнем эканамічнага развіцця. 

 

 

Асноўная частка дзелавой драўніны перапрацоўваецца ў тых жа краінах, дзе і 

нарыхтоўваецца: ЗША, Канада, Расія, Кітай, Фінляндыя, Швецыя. Пры гэтым 

цэнтры лесанарыхтовак і вытворчасці вырабаў з дрэва не заўсёды супадаюць. 

Буйныя лесапільныя заводы вельмі часта будуюць у месцах скрыжавання 

транспартных шляхоў. (Як вы думаеце чаму?) Некаторыя прадпрыемствы 

дрэваапрацоўчай прамысловасці размяшчаюць у густанаселеных раёнах, 

арыентуючыся на спажыўцоў прадукцыі (вытворчасць фанеры, запалак, бруса для 

будаўніцтва дамоў). 

У многіх сучасных дрэваапрацоўчых вытворчасцях у вялікіх аб’ёмах 

выкарыстоўваецца хімічная прадукцыя. Напрыклад, клеявыя рэчывы ў вытворчасці 

фанеры, серная кіслата ў цэлюлозна-папяровай прамысловасці. Таму размяшчэнне 

некаторых вытворчасцей імкнецца да цэнтраў хімічнай прамысловасці. 

24.4. Цэлюлозна-папяровая вытворчасць. 

Асноўным паказчыкам узроўню развіцця лясной 

прамысловасці з’яўляецца вытворчасць кардону і 

паперы (мал. 4). Гэтая прадукцыя з’яўляецца 

вынікам больш глыбокай перапрацоўкі драўніны з 

выкарыстаннем хімічных тэхналогій, таму кошт яе 

значна вышэйшы, чым кошт прадукцыі 

механічнай апрацоўкі драўніны. 

З 3 млрд м
3
 сусветнага гадавога аб’ёму нарыхтаванай драўніны 50 % ідзе на дровы і 

выкарыстоўваецца як паліва, 30 % выкарыстоўваецца як дзелавая драўніна, 17 % спажываецца 

для вытворчасці кардону і паперы.  
 

Мал. 4. Вытворчасць паперы 
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Перш чым вырабіць кардон і паперу з драўніны, атрымліваюць цэлюлозу — 

прыроднае палімернае злучэнне, якое з’яўляецца складанай часткай клеткавых 

абалонак усіх вышэйшых раслін. Вытворчасць цэлюлозы характарызуецца высокай 

вадаёмістасцю і энергаёмістасцю. Таму размяшчаецца паблізу буйных крыніц вады і 

ў раёнах, добра забяспечаных энергетычнымі рэсурсамі. 

Па выпуску кардону і паперы ў свеце вылучаюцца тры рэгіёны: Паўночная 

Амерыка (асабліва ЗША (каля 75 млн т)), Усходняя Азія (перш за ўсё Кітай і 

Японія), Заходняя Еўропа (са значнай вытворчасцю ў ФРГ і Скандынаўскіх краінах) 

(мал. 5). Сярод краін безумоўным сусветным лідарам па вытворчасці кардону і 

паперы ў цяперашні час з’яўляецца Кітай (каля 100 млн. т), які выпускае масавую, 

менш якасную папяровую прадукцыю. Папера высокай якасці вырабляецца 

пераважна ў эканамічна развітых краінах: Японіі, Канадзе, Германіі, Фінляндыі, 

Швецыі. 

 

Мал. 5. Геаграфія лясной прамысловасці і цэлюлозна-папяровай вытворчасці 
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Абагульнім і запомнім. Лясная гаспадарка ўключае віды дзейнасці па ахове 

лясоў і іх аднаўленні. Лясная прамысловасць аб’ядноўвае вытворчасці па 

нарыхтоўцы дзелавой драўніны, яе апрацоўцы і перапрацоўцы з мэтай атрымання 

разнастайнай прадукцыі: вырабаў з дрэва, запалак, кардону, паперы. Асноўнай 

сыравінай для лясной прамысловасці з’яўляецца драўніна. Шырока 

выкарыстоўваецца таксама разнастайная хімічная прадукцыя: серная кіслата, 

клеючыя рэчывы. Галоўнымі фактарамі размяшчэння лясной прамысловасці 

з’яўляюцца сыравінны, транспартны і спажывецкі. 

Праверым сябе. 1. У чым адрозненне лясной гаспадаркі ад лясной прамысловасці? 2. Якімі 

адрозненнямі характарызуецца выкарыстанне драўніны ў эканамічна развітых краінах і краінах, 

якія развіваюцца? 3. Якія вытворчасці ўваходзяць у склад лясной прамысловасці і якую сыравіну 

яны выкарыстоўваюць? 4. Чаму найважнейшым паказчыкам узроўню развіцця дрэваапрацоўчай 

прамысловасці ў краіне з’яўляецца вытворчасць кардону і паперы? 5. Выкарыстоўваючы тэкст 

вучэбнага дапаможніка і карты атласу, вызначыце галоўныя раёны размяшчэння прадпрыемстваў 

цэлюлозна-папяровай прамысловасці. Якімі фактарамі тлумачыцца такое размяшчэнне? 

Ад тэорыі да практыкі. У Беларусі лясная прамысловасць з’яўляецца адной з галін 

спецыялізацыі ў складзе апрацоўчай прамысловасці. Разнастайныя дрэваапрацоўчыя 

прадпрыемствы пабудаваны і працуюць у большасці буйных гарадоў краіны. Вызначыце фактары, 

якія абумовілі такі характар развіцця і размяшчэння лясной прамысловасці ў нашай рэспубліцы. 

Абмяркуем. У апошні час значэнне друкаваных выданняў як крыніц інфармацыі істотна 

скарачаецца. Як вы думаеце, ці зможа гэта прывесці да істотнага змяншэння аб’ёмаў вытворчасці і 

спажывання паперы ў свеце? 

Для цікаўных. Нягледзячы на дасягненні навукова-тэхнічнага прагрэсу, сучасныя людзі па-

ранейшаму шырока выкарыстоўваюць запалкі ў якасці сродку атрымання агню. Карыстаючыся 

рознымі крыніцамі інфармацыі, вызначыце, з драўніны якіх парод дрэў вырабляюць запалкі. Якія 

яшчэ рэчывы выкарыстоўваюцца для іх вырабу? 
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§ 25. Лёгкая і харчовая прамысловасць 

Успамінаем. Што з’яўляецца прадукцыяй сельскай гаспадаркі і дзе яна 

выкарыстоўваецца? 

Даведаемся. Якія віды дзейнасці ўваходзяць у склад лёгкай і харчовай прамысловасці, якое 

іх значэнне ў жыцці людзей. Пра асаблівасці размяшчэння тэкстыльнай, швейнай прамысловасці, 

вытворчасці скуры і абутку. Пра геаграфію харчовай прамысловасці. 

Разважаем. Чаму асноўным фактарам размяшчэння прадпрыемстваў лёгкай і харчовай 

прамысловасці з’яўляецца спажывецкі? 

25.1. Лёгкая і харчовая прамысловасць: значэнне і віды вытворчасці. 

Разгледжаныя намі раней віды прамысловай дзейнасці вырабляюць або сыравіну 

(здабыўная прамысловасць), або разнастайныя сродкі вытворчасці (металы, тэхніку, 

хімікаты). Прамысловыя вытворчасці, якія вывучаюцца ў дадзеным параграфе, 

выпускаюць пераважна прадметы канчатковага спажывання для людзей (адзенне, 

абутак, харчовыя прадукты). Таму іх аб’ядноўваюць пад назвай «Лёгкая і харчовая 

прамысловасць». 

Галоўнымі вытворчасцямі ў складзе лёгкай прамысловасці з’яўляюцца 

тэкстыльная вытворчасць (уключаючы трыкатажную), швейная вытворчасць, а 

таксама вытворчасць скуры і абутку (мал. 1). Ёсць таксама вялікая колькасць іншых 

вытворчасцей: ювелірная справа, вытворчасць цацак, галантарэйных вырабаў і г. д. 

 

Легкая прамысловасць 

Тэкстыльная 
вытворчасць 

 

 
 

Вытворчасць 
скуры і абутку 

 

 

Швейная  
вытворчасць 

 

 

Мал. 1. Склад лёгкай прамысловасці 
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Сучасная лёгкая прамысловасць развіваецца пераважна на індустрыяльнай 

аснове і мае высокі ўзровень тэхнічнай забяспечанасці. Аднак важнае месца ў ёй 

працягвае займаць саматужная і рамесная вытворчасць, заснаваная на выкарыстанні 

ручной працы (вытворчасць дываноў, разнастайных прадметаў турыстычнага попыту). 

У склад харчовай прамысловасці 

ўваходзяць мясная, малочная, рыбная, 

кандытарская, мукамольная, вытворчасць цукру, 

напіткаў і цэлы шэраг іншых вытворчасцей 

(мал. 2). Усе гэтыя віды дзейнасці 

перапрацоўваюць зыходную сыравіну ў 

разнастайныя прадукты харчавання. Пры гэтым 

неабходна памятаць, што разнастайная 

прадукцыя сельскай гаспадаркі, рыбнай лоўлі 

можа выкарыстоўвацца ў ежу і без прамысловай 

перапрацоўкі. 

25.2. Геаграфія тэкстыльнай і швейнай прамысловасці. Для большасці 

дзяржаў на розных этапах іх гістарычнага развіцця тэкстыльная і швейная 

вытворчасці з’яўляліся асновай апрацоўчай прамысловасці, таму яны атрымалі 

практычна паўсюднае развіццё. Аднак у размяшчэнні гэтых відаў дзейнасці 

адбываюцца значныя змены, звязаныя з іх пераарыентацыяй на танную працу. 

Назіраецца агульны зрух вытворчасці ў краіны з вялікімі рэзервамі 

малакваліфікаванай і таннай працоўнай сілы. 

Такія змены адбываюцца не толькі ў размяшчэнні швейнай і тэкстыльнай 

вытворчасці, засяроджанай у асноўным у Кітаі і іншых краінах, якія развіваюцца, 

але і ў абутковай вытворчасці. Яна таксама перамяшчаецца з ЗША і краін Заходняй 

Еўропы ў Кітай, Індыю, Бразілію, В’етнам, Малайзію. У гэтыя ж краіны 

перамясцілася вытворчасць цацак, спартыўных тавараў, ювелірных вырабаў. 

Сучасная тэкстыльная прамысловасць прадстаўлена вытворчасцю трох 

асноўных відаў тканін: сумесевых (з розных відаў хімічных і натуральных 

валокнаў), чыста баваўняных і трыкатажу (у асноўным з сінтэтычных валокнаў). 

Харчовая 

прамысловасць 

Рыбная 

Кандытарская 

Мукамольная 

Малочная 

Вытворчасць 

цукру 

Мясная 

Вытворчасць 

напіткаў 

Мал. 2. Склад харчовай прамысловасці 
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Трыкатаж адрозніваецца ад тэкстыльнай тканіны 

спосабам вытворчасці. Тэкстыльнае валакно ткуць на 

ткацкіх станках, чаргуючы падоўжныя і папярочныя 

ніткі, а трыкатаж вяжуць, пераплятаючы ніткі паміж 

сабой (мал. 3). 

Акрамя таго, вырабляюцца шарсцяныя, 

ільняныя і шаўковыя тканіны. Аднак аб’ёмы іх вытворчасці ў цяперашні час значна 

скараціліся. (Як вы думаеце чаму?) Штогод у свеце вырабляецца каля 50 млрд м 

сумесевых тканін, 40 млрд м — баваўняных, 3 млрд м — шарсцяных, яшчэ менш — 

ільняных тканін і чыстага шоўку. Вытворчасць трыкатажу дасягае 30 млрд м. 

Акрамя гэтага, існуе вытворчасць ручных тканін. Самая вядомая з іх — індыйская 

тканіна сары, якая выпускаецца штогод у колькасці 5-6 млрд м. 

Асноўная вытворчасць сумесевых тканін засяроджана ў ЗША (каля 10 млрд 

м), Індыі і Японіі. Кітай і Індыя з’яўляюцца галоўнымі вытворцамі баваўняных 

тканін. Далей ідуць ЗША і Японія. Больш дарагія шарсцяныя тканіны вырабляюцца 

пераважна ў Заходняй Еўропе, а таксама ў ЗША і Японіі, у меншай ступені — у 

Кітаі і Індыі. Вытворчасць ільняных тканін цалкам засяроджана ў Еўропе. Акрамя 

Расіі, іх выпускаюць у Францыі, Бельгіі, Нідэрландах, Беларусі, Вялікабрытаніі. 

Натуральны шоўк (дарагія мастацкія тканіны) вырабляецца пераважна ў Кітаі, 

Японіі, Індыі і Італіі. 

Швейная прамысловасць (нараўне з харчовай) 

характарызуецца найбольш шырокай геаграфіяй 

вытворчасці ў свеце і ўсё ў большай ступені 

перамяшчаецца ў краіны з таннай працай (мал. 4). 

Колькасць краін, у якіх пачатак індустрыялізацыі быў 

звязаны са швейнай прамысловасцю і якія ў 

цяперашні час заняты гэтай вытворчасцю ў рамках 

міжнароднага падзелу працы, вылічваецца 

дзясяткамі (ад Мальты да краін Балтыі, не лічачы 

Кітая, Індыі і іншых буйных краін, якія развіваюцца). 

Мал. 3. Трыкатажныя вырабы 

Мал. 4. Швейная вытворчасць у 

Паўднёва-Усходняй Азіі 
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25.3. Вытворчасць скуры і абутку. Важнай 

сыравінай для вытворчасці прадукцыі лёгкай 

прамысловасці з’яўляецца скура жывёл. Для гэтага 

яна праходзіць спецыяльную апрацоўку — выраб 

(мал. 5). Найбуйнейшымі вытворцамі скуры і 

вырабаў з яе з’яўляюцца краіны з буйным пагалоўем 

жывёлы, свіней, авечак. Да іх адносяцца як 

эканамічна развітыя краіны (ЗША, Францыя, Германія, Аўстралія), так і краіны, якія 

развіваюцца (Кітай, Турцыя, Мексіка). Апрацаваная скура выкарыстоўваецца для 

вытворчасці адзення, сумак, рамянёў і іншых вырабаў. Аднак асноўным спажыўцом 

скуры з’яўляецца абутковая прамысловасць. Акрамя вырабленай скуры жывёл у 

якасці сыравіны ў сучаснай абутковай прамысловасці выкарыстоўваецца штучная 

скура, тэкстыль і іншыя матэрыялы. 

У развіцці абутковай прамысловасці назіраюцца тыя ж тэндэнцыі, што і ў 

швейнай. Заканадаўцамі моды застаюцца фірмы еўрапейскіх краін (Італіі, Аўстрыі), 

дзе знаходзяцца галаўныя прадпрыемствы (пастаўшчыкі мадэлей), а масавая 

вытворчасць перамясцілася ў краіны з таннай працай. Сёння на краіны Азіі 

прыпадае больш за 70 % сусветнай вытворчасці абутку, на Заходнюю Еўропу — 

10 %, Паўднёвую Амерыку — 5 % і ЗША — 5 %. Найбуйнейшымі краінамі — 

вытворцамі абутку з’яўляюцца Кітай, Рэспубліка Карэя, Італія, Тайвань, Японія, 

Інданезія, В’етнам, Тайланд і ЗША (мал. 6). 

У эканамічна развітых краінах аб’ёмы вытворчасці швейнай прадукцыі рэзка 

скарачаюцца. Швейная прамысловасць тут спецыялізуецца на вытворчасці модных і 

ўнікальных вырабаў. Найбуйнейшым у свеце цэнтрам па вытворчасці швейных вырабаў па-

ранейшаму застаецца Нью-Ёрк, а Парыж і Рым з’яўляюцца не толькі лідарамі ў вытворчасці 

індывідуальных вырабаў, але і заканадаўцамі моды, якія вызначаюць шляхі яе развіцця ва ўсім 

свеце. У цэлым жа эканамічна развітыя краіны з’яўляюцца пераважна імпарцёрамі прадукцыі 

швейнай прамысловасці. 
 

Мал. 5. Вытворчасць скуры 
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25.4. Геаграфія харчовай прамысловасці. Харчовая прамысловасць 

аб’ядноўвае віды дзейнасці, у якіх на аснове прамысловай перапрацоўкі пераважна 

сельскагаспадарчай прадукцыі (як расліннага, так і жывёльнага паходжання) 

вырабляюцца разнастайныя прадукты харчавання. Яна характарызуецца 

разнастайнасцю вытворчасці, а таксама розным узроўнем яе тэхнічнай 

забяспечанасці. Так, вытворчасць цукру практычна цалкам пастаўлена на 

індустрыяльную аснову (увесь цукар фабрычны), а хлебапячэнне, перапрацоўка 

мяса ў многіх краінах з’яўляюцца доляй хатняй вытворчасці. 

У развіцці і размяшчэнні прадпрыемстваў харчовай прамысловасці выразна 

прасочваюцца дзве асноўныя арыентацыі — на крыніцы сыравіны і спажыўца. Пры 

гэтым назіраюцца істотныя адрозненні паміж развітымі краінамі і краінамі, якія 

развіваюцца, як у структуры вытворчасці і спажывання прадуктаў харчавання, так і 

ў спосабах іх вытворчасці. 

Мал. 6. Геаграфія лёгкай прамысловасці 
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Для эканамічна развітых краін характэрна буйнамаштабная вытворчасць 

разнастайных відаў харчовых прадуктаў, па некаторых з іх гэтыя краіны з’яўляюцца 

вядучымі сусветнымі вытворцамі і экспарцёрамі. Пры гэтым, у сувязі з узмацненнем 

руху за здаровы лад жыцця, у гэтых краінах адбываецца скарачэнне традыцыйнай 

вытворчасці (вінаробства, вытворчасць тытунёвых вырабаў, цукру, жывёльных 

тлушчаў), а таксама «індустрыялізацыя кухні» (нарошчванне вытворчасці 

паўфабрыкатаў з мэтай вызвалення жанчыны ад кухоннай працы). 

У краінах, якія развіваюцца, вялікае значэнне мае хатняя вытворчасць 

прадуктаў харчавання. Такія галіны, як мясная, малочная, развіты вельмі слаба. У 

той жа час тут назіраецца рост вытворчасці тытунёвых вырабаў, піва, цукру і віна. 

Хуткімі тэмпамі развіваецца кансервавая прамысловасць, арыентаваная на рынак 

высокаразвітых краін, куды пастаўляюцца сокі, фруктовыя кансервы, у меншай 

ступені — мясныя і рыбныя вырабы (мал. 7). 

Найбуйнейшай галіной харчовай прамысловасці ў свеце з’яўляецца цукровая. 

З агульнай вытворчасці цукру 2/3 складае трысняговы цукар, а 1/3 — бураковы. 

Мал. 7. Геаграфія харчовай прамысловасці 
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Значная частка цукру паступае на сусветны рынак. Найбуйнейшыя экспарцёры 

трысняговага цукру — Бразілія, Куба, Тайланд, а бураковага — Францыя, 

Нідэрланды і ФРГ. Сярод дзяржаў СНД вытворчасцю бураковага цукру вылучаюцца 

Расія і Украіна. Найбуйнейшымі імпарцёрамі цукру з’яўляюцца ЗША, Японія, 

краіны Заходняй Еўропы. 

Абагульнім і запомнім. Лёгкая і харчовая прамысловасць аб’ядноўваюць 

шматлікія віды прамысловай дзейнасці, у якіх ствараюцца разнастайныя прадметы 

спажывання людзей: адзенне, абутак, прадукты харчавання. Размяшчэнне 

прадпрыемстваў лёгкай і харчовай прамысловасці адбываецца пад уплывам двух 

асноўных фактараў — сыравіннага і спажывецкага. Для шэрага вытворчасцей 

галоўнае значэнне мае фактар танных працоўных рэсурсаў. Асноўнымі вытворцамі 

масавай прадукцыі тэкстыльнай, швейнай і абутковай прамысловасці ў цяперашні 

час з’яўляюцца краіны, якія развіваюцца. У эканамічна развітых краінах 

засяроджана вытворчасць моднай і дарагой прадукцыі. Больш высокі ўзровень 

развіцця харчовай прамысловасці характэрны для эканамічна развітых краін. У 

краінах, якія развіваюцца, асноўная частка прадуктаў харчавання спажываецца ў 

ежу без прамысловай перапрацоўкі. 

Праверым сябе. 1. Што з’яўляецца асноўнай сыравінай для вытворчасці прадукцыі 

тэкстыльнай і харчовай прамысловасці? 2. Чым тлумачыцца шырокая геаграфія размяшчэння 

прадпрыемстваў швейнай і харчовай прамысловасці? 3. Якія змяненні адбыліся ў размяшчэнні 

прадпрыемстваў тэкстыльнай, швейнай і абутковай прамысловасці і чым яны абумоўлены? 

4. Выкарыстоўваючы тэкст параграфа і карты атласу «Лёгкая прамысловасць», «Раслінаводства» і 

«Жывёлагадоўля», супастаўце раёны вырошчвання бавоўніка, гадоўлі коз і авечак з размяшчэннем 

прадпрыемстваў баваўнянай і шарсцяной прамысловасці, зрабіце вывад. 5. Выкарыстоўваючы 

тэкст параграфа і карты атласу «Харчовая прамысловасць» і «Раслінаводства», супастаўце раёны 

вырошчвання цукровых буракоў, сланечніку, агародніцтва і садоўніцтва з размяшчэннем 

адпаведных ім вытворчасцей харчовых прадуктаў, зрабіце вывад. 

Ад тэорыі да практыкі. На падставе розных крыніц інфармацыі вызначыце, якія 

прадпрыемствы харчовай прамысловасці вашага горада (раёна) вырабляюць прадукцыю 

пераважна з мясцовай сыравіны. 
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Абмяркуем. Улічваючы асаблівасці зыходнай сыравіны, магчымасці транспарціроўкі яе на 

вялікія адлегласці, працягласць захоўвання гатовай прадукцыі і маштабы яе спажывання, 

вызначыце, якія з пералічаных вытворчасцей харчовай прамысловасці будуць арыентавацца ў 

сваім размяшчэнні на сыравінны або спажывецкі фактары: вытворчасць цукру, хлебабулачных 

вырабаў, сыру, малака, рыбных кансерваў, сокаў, каўбасных вырабаў, кандытарскіх вырабаў. 

Для цікаўных. Вельмі часта ў сродках масавай інфармацыі, у тым ліку ў інтэрнэце, 

сустракаецца паняцце «індустрыя моды». Паспрабуйце даведацца, што гэта такое, якія напрамкі 

існуюць у індустрыі моды, якія цэнтры індустрыі моды найбольш вядомыя. Ці можа Беларусь 

стаць буйным цэнтрам індустрыі моды і калі гэта так, то ў якім напрамку? 

 


