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ГЕАГРАФІЯ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Мэта вучэбнага	прадмета	«Геаграфія»	—	фарміраваць	у	вучняў	
геаграфічную	культуру	і	сістэму	ведаў	аб	прыродных	і	сацыяльна
эка	на	мічных	працэсах	у	свеце,	асобных	рэгіёнах,	краінах,	Рэспуб
ліцы	Беларусь;	навучыць	вучняў	прымяняць	 геаграфічныя	веды	
ў	паўсядзённым	жыцці;	 развіваць	кампетэнцыі	 вучняў:	 вучэбна	
пазнавальную,	прыярытэту	геагра	фічнай	інфармацыі,	каштоўнасна
сэн	савую,	геаграфічных	дзеянняў,	пра	сторавага	арыентавання	і	ка		
мунікатыўную.

Задачы	навучання	вучэбнаму	прадмету	«Геаграфія»:
zz фарміраванне	 ў	 вучняў	 ведаў	 пра	 геаграфічную	 абалонку	
Зямлі,	 тэрытарыяльную	арганізацыю	 эканамічнага	жыцця	
грамадства,	узаема	дзеянне	паміж	грамадствам	і	прыродным	
асяроддзем;
zz фарміраванне	ўменняў	характарызаваць	фізікагеаграфічныя	
асаб	лівасці	прыроды	мацерыкоў	і	акіянаў,	вылучаць	агульныя	
і	 адметныя	тэрытарыяльныя	асаблівасці,	 эканомікагеагра
фічныя	паказчыкі	асобных	краін,	асаблівасці	геаграфічнага	і	
геапалітычнага	становішча	тэрыторый,	стратэгіі	ўстойлівага	
развіцця	чалавецтва	 і	Рэспублікі	Беларусь;
zz развіццё	здольнасцей	вучняў	бачыць	і	разумець	геаграфічную	
карціну	свету,	усведамляць	сваю	ролю	і	прызначэнне	ў	свеце;	
уменняў	 выбіраць	мэтавыя	 і	 сэнсавыя	ўстаноўкі	 для	 сваіх	
дзеян	няў	 і	ўчынкаў,	прымаць	рашэнні;
zz фарміраванне	ўменняў	працаваць	з	картаграфічнымі	крыні
цамі	інфармацыі:	авалодваць	практычнымі	прыёмамі	работы	
з	 картай,	 асэнсоў	ваць	 змест	 карты,	 развіваць	 прасторавае	
ўяў	ленне;	 выкарыстоўваць	 інфар	мацыю	пра	 геаграфічныя	
пра	цэ	сы	 і	 з’явы	 (графічную,	 статыстычную,	 да	ведачную,	
краяз	наў	чую)	 і	 ажыццяўляць	прастораватэрытарыяльную	
пры	вязку;
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zz развіццё	здольнасцей	вучняў	да	камунікатыўнай	дзейнасці:	
уменняў	геаграфічна	аргументаваць	вынікі	назіранняў	пра
цэсаў,	якія	адбываюцца	ў	прыродзе	і	грамадстве,	выказваць	
іх	рознымі	спосабамі;	умення	выкарыстоўваць	міжасобасныя	
формы	ўзаемадзеяння	 і	зносін	у	працэсе	навучання.

У	цяперашні	час	прыярытэтнымі	напрамкамі,	якія	маюць	прын
цы	повае	 тэарэтычнае	 і	практычнае	 значэнне,	 з’яўляюцца	на	ступ
ныя:	 прыро	дазнаўчы,	 аксіялагічны,	 прастораваарыентацыйны,	
прыкладны.

Аптымальнымі	 і	 эфектыўнымі	падыходамі,	 якія	 вызначаюць	
тэарэ	тычную	 і	метадычную	 базу	 вывучэння	 вучэбнага	 прадмета	
«Геаграфія»,	 з’яўляюцца	наступныя:	 комплексны	 геаграфічны,	
прасторавы,	 сістэмнадзейнасны,	 дэтэрмінісцкі,	 прафесійна
кампетэнтнасны,	культуралагічны,	даследчы	і	каштоўнасны.

Базавы комплексны геаграфічны падыход	прадугледжвае	лагіч
ную	ўзаемасувязь	 і	 ўзаемазалежнасць	прыродных	з’яў,	 сацыяль
ных	структур,	эканамічных	і	палітычных	працэсаў.

Прасторавы падыход	разглядае	развіццё	краін	і	міжнародных	
ад	носін	з	пункту	гледжання	прасторавага	фактару.

Сістэмна-дзейнасны падыход вызначае	 неабходнасць	пасля
доўнага	прадстаўлення	зместу	вучэбнага	матэрыялу	і	вучэбных	за
дач	і	праду	гледжвае	арганізацыю	вучэбнага	супрацоўніцтва	розных	
узроўняў	(на	стаўнік	—	вучань,	вучань	—	вучань,	вучань	—	група).

У	 аснову	дэтэрмінісцкага падыходу	 пакладзена	 адназначная	
ад	паведнасць	прычын	і	вынікаў	прыродных	з’яў	 і	працэсаў.

Прафесійна-кампетэнтнасны падыход	 накіраваны	на	фармі
раванне	ў	вучняў	асноўных	геаграфічных	ведаў	і	развіццё	ўменняў	
і	навыкаў,	якія	маюць	практычную	і	прыкладную	значнасць	у	іх	
жыцці	 і	будучай	пра	фесійнай	дзейнасці.

Культуралагічны падыход	дазваляе	разгледзець	геаграфічнае	
ася	роддзе	праз	прызму	дасягненняў	агульначалавечай	культуры	і	
накіраваны	на	развіццё	духоўнасці,	маралі	і	гуманістычных	якас
цей	асобы	вучня.

Даследчы падыход мае	на	 ўвазе	 пошук,	 даследаванне	 і	 твор
часць	на	вучэбных	занятках.

У	 аснове	каштоўнаснага падыходу	 ляжыць	 арыентацыя	на	
комп	лекс	 каштоўнасцей,	 якія	 прадстаўлены	 агульначалавечымі	
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каш	тоўнасцямі,	а	таксама	паняццямі:	Чалавек	(абсалютная	каш
тоў	насць),	Веды,	Айчына,	Зямля,	Мір.

Кампетэнтнасны	 падыход інтэгруе	 названыя	 падыходы	 і	 за
бя	спеч	вае	комплекснае	 авалоданне	 вучнямі	прадметнымі	 і	мета
прадметнымі	ведамі	і	ўменнямі.	Кожная	з	кампетэнцый	характа
рызуецца	 сваім	 вучэбным	 змес	там	 (тэарэтычным	 і	 практычным),	
а	таксама	асноўнымі	відамі	дзейнасці:

zz вучэбна-пазнавальная кампетэнцыя прадугледжвае	 вало
данне	 ве	дамі	пра	 аб’екты	вывучэння	фізічнай	 і	 сацыяльна
эканамічнай	 геаграфіі	 і	 адпаведнымі	 ўменнямі,	 навыкамі	 і	
спосабамі	дзейнасці;
zz кампетэнцыя прыярытэту геаграфічнай інфармацыі пра
дугледж	вае	фарміраванне	ўменняў	характарызаваць	фізіка	
геаграфічныя	асаб	лівасці	прыроды	мацерыкоў	і	акіянаў;	вы
лучаць	 агульныя	 і	 адметныя	 тэрытарыяльныя	 асаблівасці,	
эканомікагеаграфічныя	паказчыкі	асобных	краін,	асаблівасці	
геаграфічнага	і	геапалітычнага	становішча	тэрыторый,	стра
тэгіі	ўстойлівага	развіцця	чалавецтва	і	Рэспублікі	Беларусь;
zz каштоўнасна-сэнсавая кампетэнцыя прадугледжвае	 раз
віццё	 ўменняў	 выбіраць	мэтавыя	 і	 сэнсавыя	ўстаноўкі	 для	
сваіх	 дзеянняў	 і	 ўчынкаў,	 прымаць	 рашэнні;	 здольнасцей	
вуч	няў	 бачыць	 і	 разумець	 навакольны	 свет,	 усведамляць	
сваю	ролю	і	прызначэнне;
zz кампетэнцыя геаграфічных дзеянняў забяспечвае	 фармі
раванне	вопыту	дзейнасці	па	ўжыванні	геаграфічных	ведаў	
і	ўменняў	у	жыццёвых	сітуацыях;
zz кампетэнцыя прасторавага арыентавання забяспечвае	
фарміра	ванне	ўменняў	працаваць	з	картаграфічнымі	кры	ні
цамі	 інфармацыі,	выка	рыстоўваць	 інфармацыю	пра	геагра
фічныя	працэсы	і	з’явы	і	ажыццяўляць	прастораватэрыта
рыяльную	прывязку;
zz камунікатыўная кампетэнцыя рэалізуецца	пры	дапамозе	
развіцця	здольнасцей	вучняў	да	камунікатыўнай	дзейнасці:	
уменняў	геаграфічна	аргументаваць	вынікі	назіранняў	пра
цэсаў,	якія	адбываюцца	ў	прыродзе	і	грамадстве,	адлюстроў
ваць	іх	рознымі	спосабамі;	умення	выкарыстоўваць	міжасо
бас	ныя	формы	ўзаемадзеяння	і	зносін	у	працэсе	навучання.
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Прынцыпамі	адбору	зместу	навучання	з’яўляюцца:
zz прынцып	развіцця	прыродазнаўчанавуковага	мыслення;
zz прынцып	цэласнага	ўяўлення	пра	свет;
zz прынцып	сувязі	тэорыі	з	практыкай	і	рэалізацыі	праз	прак
тычную	дзейнасць;
zz прынцып	мінімізацыі	тэарэтычных	звестак	з	улікам	іх	знач
нас	ці	ў	паўсядзённым	жыцці;
zz прынцып	узаемасувязі	пачуццёвага	і	лагічнага,	рацыяналь
нага	 і	 ірацыянальнага	ў	працэсе	пазнання	свету.

Змест	вучэбнага	матэрыялу	для	падагульняльнага	паўтарэння	
пла	нуе	настаўнік	на	аснове	ўліку	засвоеных	на	працягу	навучаль
нага	года	ведаў,	уменняў	і	навыкаў	і	сістэматызаванага	тэарэтычна
га	і	практычнага	ма	тэрыялу,	выкладзенага	ў	рубрыцы	«Асноўныя	
па	трабаванні	да	вынікаў	вучэбнай	дзейнасці	вучняў».

Практычныя	 работы	 без	 зорачкі	 з’яўляюцца	 навучальнымі.	
Выніко	выя	практычныя	работы	пазначаны	зорачкай	і	могуць	быць	
выкананы	ў	рамках	тэматычнага	кантролю.

На	вучэбных	занятках	рэкамендуецца	выкарыстоўваць	разна
стайныя	метады	навучання	і	выхавання:	расказ,	тлумачэнне,	сама
стойную	работу,	 наглядныя	метады,	 практычныя	 работы	 і	 інш.		
З	мэтай	актывізацыі	пазна	вальнай	дзейнасці	вучняў	выкары	стоў
ваюцца	метады	праблемнага	наву	чання,	эўрыстычныя,	даслед	чыц
кія	метады,	дыскусіі,	метад	праектаў	 і	 інш.

У	працэсе	навучання	мэтазгодна	спалучаць	формы	навучання,	
якія	прадугледжваюць	арганізацыю	актыўнай	вучэбнапазнаваль
най	дзейнасці	вучняў	па	засваенні	зместу	адукацыі:	франтальныя,	
гру	павыя,	парныя	і	 інды	відуальныя.

Выбар	форм	 і	 метадаў	 навучання	 і	 выхавання	 вызначаецца	
на	стаў	нікам	 самастойна	на	 аснове	мэт	 і	 задач	 вывучэння	пэўнай	
тэмы,	 сфар	муляваных	 у	 вучэбнай	 праграме	 патрабаванняў	 да	
вынікаў	вучэбнай	дзей	насці	вучняў	з	улікам	іх	узроставых	і	індыві
дуальных	асаблівасцей.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
Геаграфія. Геаграфія Беларусі (52 гадзіны)

Т э м а  1. Геаграфічнае становішча і даследаванні  
Беларусі (4 гадзіны)

Месца	 геаграфіі	Беларусі	 ў	 развіцці	 геаграфічных	 ведаў	 пра	
Зямлю.	Фізіка	 і	 эканомікагеаграфічнае	 становішча	Рэспублі	кі	
Беларусь.	Велічы	ня	і	канфігурацыя	тэрыторыі.	Дзяржаўныя	межы.

Фарміраванне	дзяржаўнай	тэрыторыі	Беларусі.	Сучаснае	адмі
ністра	цыйнатэрытарыяльнае	дзяленне	краіны.	

Геаграфічныя	даследаванні	 тэрыторыі	Беларусі	 да	 1918	 г.	 і	 ў	
да	ваенны	час.	Работы	А.	Смоліча.	Сучасныя	даследаванні.	Роля	
геаграфіі	ў	рашэнні	сучасных	гаспадарчых	задач.

Геаграфічныя	назвы	Беларусі.	Групоўка	назваў	 геаграфічных	
аб’ек	таў	па	паходжанні.	

Віды дзейнасці
Работа	 з	картай:	 знаходжанне	на	карце	краін,	 з	 якімі	мяжуе	

Беларусь,	 адміністрацыйных	рэгіёнаў	Беларусі,	 раёнаў	 экспеды
цыйных	 даследаван	няў,	 вызначэнне	 асаблівасцей	 геаграфічнага	
становішча	Рэспублікі	Беларусь.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В	е	 д	ы:	плошчы,	працягласці	 тэрыторыі	Беларусі	 з	 поўначы	
на	поў	дзень	 і	 з	захаду	на	ўсход;

на ўзроўні ўяўлення: 
z� пра	асаблівасці	геаграфічнага	становішча	Беларусі;	
z� асноўныя	 этапы	развіцця	 геаграфіі	 ў	Беларусі,	 найважней
шыя	 на	прамкі	 геаграфічных	 даследаванняў	 на	 сучасным	
этапе,	 імёны	навукоўцаў	—	даследчыкаў	краіны;	
z� паходжанне	назваў	геаграфічных	аб’ектаў	Беларусі;

асноўных паняццяў:	фізіка-геаграфічнае становішча, глыбіня 
тэры торыі, геаграфічны цэнтр, тапаніміка.

У	м	е	н	н	 і	 	 і	 	н	а	в	ы	к	 і:
z� паказваць	на	карце	краіны,	з	якімі	мяжуе	Беларусь;	адміні
стра	цыйныя	 рэгіёны	Беларусі;	 раёны	 экспедыцыйных	 да
следаванняў;	
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z� характарызаваць	 асаблівасці	 дзяржаўных	меж	 з	 суседнімі	
краіна	мі;	уклад	у	геаграфічныя	даследаванні	вядучых	наву
коў	цаў	Беларусі;	
z� ацэньваць	 значэнне	 і	магчымасці	 выкарыстання	 геаграфіч
нага	 ста	новішча	Беларусі	 для	 сацыяльнаэканамічнага	раз
віц	ця	краіны;	
z� працаваць	з	геаграфічнай	картай	для	вызначэння	асаблівасцей	
геа	графічнага	становішча	Рэспублікі	Беларусь.	

Практычная работа 
1.	Характарыстыка	 геаграфічнага	 становішча	Рэспублікі	Бе

ларусь.	

Т э м а  2. Прыродныя ўмовы і рэсурсы Беларусі  
(9 гадзін)

Геалагічная будова. Размяшчэнне	тэрыторыі	Беларусі	ў	ме	жах	
УсходнеЕўрапейскай	платформы.	Фарміраванне	крышта	ліч	нага	
падмурка.	Найбуйнейшыя	 тэктанічныя	 структуры.	 Геахрана	ла
гіч	ная	шкала.	Асаб	лівасці	фарміравання	платформавага	 чахла.	
Адклады	верхняга	пратэразоя,	палеазоя,	мезазоя	 і	кайназоя.

Фарміраванне	тэрыторыі	ў	чацвярцічным	перыядзе.	Мацерыко
выя	 абледзяненні	 і	міжледавікоўі.	Асноўныя	 генетычныя	 тыпы	
чац	вярцічных	адкладанняў.

Карысныя выкапні.	Мінеральныя	рэсурсы.	Гаручыя	карысныя	
выкап	ні.	Металічныя	карысныя	выкапні.	Горнахімічная	сыравіна	
і	сыравіна	для	вытворчасці	будаўнічых	матэрыялаў.	Вадкія	карыс
ныя	выкапні.	Падзем	ныя	воды.	

Рэльеф.	Фактары	фарміравання	рэльефу.	Тыпы	рэльефу.	Асноў
ныя	ўзвышшы,	раўніны	і	нізіны,	іх	размяшчэнне	і	характарысты
ка.	Уплыў	дзейнасці	чалавека	на	змену	рэльефу.	

Клімат і кліматычныя рэсурсы.	Агульныя	рысы	клімату	Бела
русі.	Сонечная	радыяцыя.	Паветраныя	масы	і	атмасферная	цырку
ляцыя.	Цепла	вы	рэжым.	Вільготнасць	паветра,	воблачнасць	і	апад
кі.	Сезоны	года	 і	 іх	 асаблівасці.	Кліматычныя	рэсурсы.	Сучасныя	
зме	ны	клімату.

Паверхневыя воды.	 Гідраграфічная	 сетка.	Басейны	 галоўных	
рэк.	Жыўленне	рэк	і	асаблівасці	іх	гідралагічнага	рэжыму.	Каналы	
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і	водныя	шляхі.	Азёры,	вадасховішчы	і	сажалкі,	іх	размяшчэнне.	
Тыпы	азёрных	катлавін	Беларусі	па	паходжанні.	Балоты	і	іх	тыпы.	
Гаспадарчае	значэнне	паверхневых	вод.

Глебы.	Фактары	 і	 працэсы	 глебаўтварэння.	Асноўныя	 тыпы	
глеб,	 іх	распаўсюджанне.	Зямельныя	рэсурсы	і	 іх	выкарыстанне.	
Меліярацыя	глеб.	

Расліннасць.	Сучасны	склад	флоры.	Асноўныя	тыпы	расліннасці.	
Занальная	 і	 азанальная	расліннасць.	Лясная	расліннасць.	Тыпы	
лясоў.	Лясістасць	 тэрыторыі	 і	 яе	 змяненне.	Лугавая,	 балотная,	
хмызняковая	расліннасць,	расліннасць	вадаёмаў.	Гаспадарчае	вы
карыстанне	 і	ахова	расліннага	свету.

Жывёльны свет.	Сучасны	склад	фаўны.	Жывёльны	свет	лясоў,	
палёў	і	лугоў,	балот,	вадаёмаў	і	іх	узбярэжжаў,	паселішчаў	чала
века.	Гаспадарчае	выкарыстанне	 і	ахова	жывёльнага	свету.	

Віды дзейнасці
Работа	з	картай:	знаходжанне	на	карце	тэктанічных	структур,	

радовішчаў	карысных	 выкапняў,	 элементаў	 рэльефу,	 рэк,	 азёр,	
вадасхо	вішчаў,	каналаў;	работа	з	рознымі	крыніцамі	геаграфічнай	
інфармацыі:	разлік	гадавой	амплітуды	тэмператур,	падзення	і	ўхі
лу	ракі,	 адноснай	вышыні;	пабудова	кліматычных	дыяграм,	 гра		
фі	каў,	ружы	вятроў.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В	е	д	ы:	
на ўзроўні ўяўлення:
z� пра	асаблівасці	тэктанічнай	 і	геалагічнай	будовы	Беларусі;	
z� генетычныя	тыпы	чацвярцічных	адкладанняў	 і	рэльефу;	
z� агульныя	рысы	клімату;	
z� тыпы	жыўлення	рэк;	
z� сажалкі	 і	каналы;	
z� асноўныя	тыпы	глеб;	
z� склад	флоры,	 асноўныя	 тыпы	расліннасці	 і	 асаблівасці	 іх	
раз	мяшчэння	на	тэрыторыі	Беларусі;
z� склад	фаўны,	жывёльны	 свет	 лясоў,	 палёў	 і	 лугоў,	 балот,	
вадаёмаў	 і	ўзбярэжжаў,	паселішчаў	чалавека;
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асноўных паняццяў:	антэкліза, сінекліза, прагін, седлавіна, 
упадзіна, тэктанічны разлом, геахраналагічная шкала, абле-
дзяненне, міжледавікоўе, генетычны тып рэльефу, марэнныя 
адкладанні, сумарная, прамая і рассея ная радыяцыя, вегетацый-
ны перыяд, агракліматычныя рэсурсы, гушчыня рачной сеткі, 
гідралагічны рэжым, вадасховішча, фактары глебаўтварэн ня, 
глебаўтваральная парода, гумус, тып расліннасці, лясістасць, 
пой менны і пазапойменны лугі, сухадольны луг, верхавыя, нізінныя 
і пераходныя балоты.

У	м	е	н	н	 і	 	 і	 	н	а	в	ы	к	 і:
z� паказваць	 на	 карце	тэктанічныя структуры:	 Украінскі	
шчыт,	Беларуская	антэкліза,	Варонежская	антэкліза,	Аршан
ская	ўпадзіна,	ПадляскаБрэсц	кая	ўпадзіна,	Пры	пяцкі	прагін,	
Лат	війская	 седлавіна,	Жлобінская	 седла	віна,	 Брагінска
Лоеў	ская	седлавіна,	Палеская	седлавіна,	МікашэвіцкаЖыт			
ка	віц	кі	 выступ;	радовішчы карысных выкапняў:	 наф	ты	—		
Рэчыцкае,	Асташкавіцкае;	калійных	солей	—	Ста	ро		бінскае,	
Петрыкаўскае;	 каменнай	 солі	—	Мазырскае,	Ста			робінскае;	
даламітаў	—	Руба;	глін	—	Гайдукоўка,	Фані	паль	скае;	мелу	
і	мергелю	—	Камунарскае;	 будаўніча	га	каменю	—	Мі	ка	шэ	
	віц	кае;	формы рэльефу:	 Беларуская	 града,	 Брас		лаў		скія,	
Свян	цянскія	 грады;	Аршанскае,	 Ашмянскае,	 Віцеб	скае,	
Гарадоцкае,	Мінскае,	Навагрудскае	 ўзвышшы;	Аршанска
Магілёўская,	Цэнтральнабярэзінская,	НарачанаВілейская,	
Лідская	 раўніны;	Нёманская,	Палеская,	Полац	кая,	Прыд
няпроўская	нізіны;	рэкі:	Дняпро,	Бярэзіна,	Заход	няя	Дзвіна,	
Заходні	Буг,	Нёман,	Прыпяць,	 Сож,	Вілія;	азёры:	Нарач,	
Асвейскае,	Чырвонае,	Лукомскае,	Дрывяты,	Доўгае;	вада-
сховішчы:	 Вілейскае,	 Заслаўскае;	кана лы:	 Дняпроўска
Бугскі,	Аўгустоўскі;
z� характарызаваць	генетычныя	тыпы	рэльефу;	размеркаванне	
кліма	тычных	паказчыкаў;	асаблівасці	размеркавання	і	вы	ка		
рыстання	паверх	невых	і	падземных	вод;	тыпы	азёрных	кат
лавін;	уласцівасці	 асноўных	тыпаў	 глеб,	 структуру	 зямель
ных	рэсурсаў;	размяшчэнне	і	гаспадарчае	значэнне	асноў	ных	
тыпаў	расліннасці;
z� тлумачыць	залежнасць	фарміравання	платформавага	чахла	
ад	тэктанічнай	будовы;	сувязь	карысных	выкапняў	з	геала
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гіч	най	 і	 тэктанічнай	 будовай;	 залежнасць	 гідралагічных	
паказчыкаў	ад	клімату	 і	рэльефу;	
z� разлічваць	 гадавую	 амплітуду	 тэмператур,	 падзенне	 і	 ўхіл	
ракі;	
z� будаваць	кліматычныя	дыяграмы,	графікі,	ружы	вятроў.	

Практычныя работы 
2.	Устанаўленне	 ўзаемасувязі	 паміж	 геалагічнай	 будовай,	ка

рыснымі	выкапнямі	 і	рэльефам.	
3.	Пабудова	 кліматычных	 дыяграм,	 графікаў,	 ружы	 вятроў	

для	най	бліжэйшай	да	 свайго	населенага	пункта	метэаралагічнай	
станцыі	 і	 іх	аналіз.

Т э м а  3. Геаграфічныя ландшафты.  
Геаэкалагічныя праблемы  

(4 гадзіны)

Геаграфічныя ландшафты.	Паняцце	пра	геаграфічны	ландшафт.	
Рас	паўсюджанне	 асноўных	прыродных	 ландшафтаў.	Асноў	ныя	
роды	ланд	шафтаў	Беларусі	 і	 іх	характарыстыка.	Антра	пагенныя	
ландшафты.	Асва	енне	тэрыторыі	і	яго	віды.	Прыроднарэсурса	вы	
па	тэнцыял.

Рэкрэацыйныя рэсурсы. Зоны	адпачынку	і	курорты.	Турысцкія	
комплексы	і	маршруты,	аграсядзібы.	Перспектывы	выкарыстання	
рэкрэа	цыйных	рэсурсаў.	

Геаэкалагічныя праблемы Беларусі.	 Забруджанне	 тэрыторыі	
ра	дые	нуклідамі	 ў	 выніку	 аварыі	 на	Чарнобыльскай	АЭС.	Праб
лемы	Палесся,	Салігорскага	горнапрамысловага	раёна.	Лакальныя	
праб	ле	мы	забруджван	ня	атмасфернага	паветра,	паверхневых	і	па
дземных	вод,	глеб	у	выніку	гаспадарчай	дзейнасці.	

Прыродаахоўныя тэрыторыі. Запаведнікі,	прыродныя	нацыя
наль	ныя	паркі,	заказнікі	і	помнікі	прыроды	рэспубліканскага	і	мяс		
цовага	значэння.	

Віды дзейнасці
Работа	 з	картай:	 знаходжанне	на	карце	 запаведнікаў,	 нацыя

нальных	паркаў,	заказнікаў,	найбуйнейшых	курортаў,	санаторыяў,	
раёнаў	з	рэгія	нальнымі	геаэкалагічнымі	праблемамі.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В	е	д	ы:	
на ўзроўні ўяўлення:
z� пра	тыпы	прыродаахоўных	тэрыторый	і	аб’ектаў;
z� асноўныя	геаэкалагічныя	праблемы;
z� роды	ландшафтаў;
z� віды	асваення	тэрыторыі;

асноўных паняццяў:	 зона адпачынку, турысцкі комплекс, 
ланд шафт, антрапагенны ландшафт.

У	м	е	н	н	 і	 	 і	 	н	а	в	ы	к	 і:
z� паказваць	на	 карце	 запаведнік:	 Бярэзінскі	 біясферны;	на-

цыя наль ныя паркі:	Белавежская	пушча,	Браслаўскія	азёры,	
Нарачанскі,	Прыпяцкі;	заказнікі:	Альманскія	балоты,	Налі
боцкі,	Выганашчанскае,	Сярэдняя	Прыпяць;	
z� характарызаваць	асноўныя	геаэкалагічныя	праблемы;	
z� тлумачыць	перспектывы	пашырэння	сеткі	прыродаахоўных	
аб’ек	таў,	узаемасувязі	прыродных	кампанентаў;	
z� вызначаць	забяспечанасць	тэрыторыі	рэкрэацыйнымі	рэсур
самі.

Т э м а  4. Прыроднае раяніраванне Беларусі  
(4 гадзіны)

Сутнасць	прыроднага	раяніравання	і	яго	віды.	Фізікагеаграфіч
нае	раяніраванне	Беларусі.	

Беларуская Паазерская правінцыя.	 Геаграфічнае	 становішча	
правін	цыі.	Асаблівасці	 прыроды:	 геалагічная	 будова,	 карысныя	
выкапні,	рэльеф;	клімат	і	гідраграфія;	глебаварасліннае	покрыва;	
жывёльны	 свет.	Прырода	ахоўныя	 тэрыторыі.	Уплыў	 апошняга	
ледавіка	 на	 фарміраванне	 прыродных	 комплексаў	 правінцыі.	
Асаблівасці	клімату	і	гідраграфіі.	Азёрнасць	тэ	рыторыі.	Глебава
расліннае	покрыва,	жывёльны	свет.	Прыродаахоўныя	тэрыторыі.

Заходне-Беларуская і Усходне-Беларуская правінцыі.	 Геагра
фічнае	 становішча	правінцый.	Асаблівасці	прыроды:	 геалагічная	
будова,	карыс	ныя	выкапні,	рэльеф;	клімат	і	гідраграфія;	глебава
расліннае	покрыва;	жывёльны	свет.	Прыродаахоўныя	тэрыторыі.

Перадпалеская і Палеская правінцыі.	Геаграфічнае	становішча	
пра	вінцый.	Асаблівасці	 прыроды:	 геалагічная	 будова,	 карысныя	
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выкапні,	рэльеф;	клімат	і	гідраграфія;	глебаварасліннае	покрыва;	
жывёльны	свет.	Прыродаахоўныя	тэрыторыі.

Віды дзейнасці
Работа	з	картай:	знаходжанне	на	карце	правінцый;	выкананне	

практычнай	 работы:	 работа	 з	 рознымі	 крыніцамі	 геаграфічнай	
інфармацыі,	складанне	фізікагеаграфічнай	характарыстыкі	пры
роды	сваёй	мясцовасці.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В	е	д	ы:	
на ўзроўні ўяўлення пра	віды	прыроднага	раяніравання	 і	 ас

ноў	ныя	адзінкі	фізікагеаграфічнага	раяніравання;
асноўных паняццяў:	прыроднае раяніраванне, фізіка-геагра-

фічнае раяніраванне, правінцыя, акруга, фізіка-геаграфічны раён.
У	м	е	н	н	 і	 	 і	 	н	а	в	ы	к	 і:
z� паказваць	на	карце	правінцыі:	Беларуская	Паазерская,	 За
ходнеБеларуская,	 УсходнеБеларуская,	Перадпалеская,	
Палеская;	
z� характарызаваць	 асаблівасці	 прыроды	фізікагеаграфічных	
правін	цый	па	тыпавым	плане,	карыстаючыся	картаграфічным	
матэрыялам	і	тэк	стам	з	вучэбнага	дапаможніка,	дадатковым	
матэрыялам;	
z� тлумачыць	сутнасць	прыроднага	раяніравання;	
z� вызначаць	крытэрыі,	пакладзеныя	ў	 аснову	 вылучэння	фі
зікагеа	графічных	адзінак	рознага	рангу;	
z� працаваць	 з	 рознымі	 крыніцамі	 геаграфічнай	 інфармацыі	
для	фізі	кагеаграфічнай	характарыстыкі	прыроды	сваёй	мяс		
цовасці.

Практычная работа 
4*.	Фізікагеаграфічная	характарыстыка	прыроды	 сваёй	мяс

цовасці.

Т э м а  5. Геаграфія насельніцтва (4 гадзіны)
Колькасць	 і	 размяшчэнне	насельніцтва	Рэспублікі	Беларусь.	

Шчыль	насць	насельніцтва.	Фактары,	якія	ўплываюць	на	размяш
чэнне	насель	ніцтва	Беларусі.
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Нараджальнасць,	 смяротнасць	 і	 натуральны	прырост	насель
ніцт	ва.	Структура	насельніцтва	Беларусі	паводле	полу	 і	 ўзросту.	
Унутраныя	і	знешнія	міграцыі	насельніцтва	краіны.

Працоўныя	рэсурсы	Беларусі.	Праблемы	занятасці	працоўных	
рэсурсаў.	Этнічны	і	рэлігійны	склад	насельніцтва.

Гарадское	 і	сельскае	насельніцтва	краіны.	Найбуйнейшыя	га
рады.	Гарадыспадарожнікі.	Сельскае	рассяленне.	Сельскія	пасе
лішчы	і	 іх	тыпы.	Аграгарадкі.	

Віды дзейнасці
Работа	 з	 картай:	 знаходжанне	 на	 карце	 найбуйнейшых	 па	

колькасці	насельніцтва	гарадоў	Беларусі;	работа	са	статыстычнымі	
крыніцамі	 інфар	мацыі:	 разлік	шчыльнасці	 насельніцтва;	 выка
нанне	 практычнай	 работы:	 пабудова	 дыяграмы	полаўзроставай	
структуры	насельніцтва	Беларусі	 і	яе	аналіз.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В	е	д	ы:	
на ўзроўні ўяўлення:
z� пра	дэмаграфічныя	працэсы	ў	Беларусі;
z� структуру	насельніцтва	паводле	полу	 і	ўзросту;
z� тыпы	рассялення;

асноўных паняццяў:	эканамічна актыўнае насельніцтва, дэ-
папуляцыя, рассяленне, горад-спадарожнік, аграгарадок.

У	м	е	н	н	 і	 	 і	 	н	а	в	ы	к	 і:
z� паказваць	на	карце	найбуйнейшыя па колькасці насельніцтва 

гарады Беларусі:	Брэст,	Кобрын,	Віцебск,	Наваполацк,	По
лацк,	Гомель,	Рэчыца,	Светлагорск,	Гродна,	Слонім,	Магі
лёў,	Мінск,	Барысаў,	Салігорск,	Слуцк,	Жодзіна,	Мінская	
агла	мерацыя;
z� характарызаваць	асаблівасці	размяшчэння	насельніцтва,	на
тураль	нага	прыросту	і	міграцый	насельніцтва,	полаўзроставую	
структуру,	тыпы	рассялення;
z� разлічваць	па	статыстычных	дадзеных	сярэднюю	шчыльнасць		
насельніцтва;	
z� вызначаць	перспектывы	развіцця	буйных	гарадоў	і	гарадскіх	
агла	мерацый;
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z� працаваць	 са	 статыстычнымі	дадзенымі	для	пабудовы	дыя
грамы	полаўзроставай	структуры	насельніцтва	Беларусі.

Практычная работа
5.	Пабудова	дыяграмы	полаўзроставай	структуры	насельніцтва	

Бела	русі	 і	яе	аналіз.

Т э м а  6. Геаграфія гаспадаркі  
і знешнеэканамічныя сувязі Беларусі  

(18 гадзін)

Нацыянальная эканоміка Беларусі. Дынаміка	ВУП.	Сучасная	
струк	тура	 эканомікі	Беларусі:	 сферы,	 галіны,	 віды	 эканамічнай	
дзей	насці.	Структура	сферы	вытворчасці.	Структура	прамысловасці.	
Структура	 сферы	паслуг.	 Тэрытарыяльная	 структура	 эканомікі	
краіны.	Фактары,	якія	абумоўліваюць	размяшчэнне	вытворчасці.	
Важнейшыя	сацыяльнаэкана	мічныя	цэнтры	краіны.

Геаграфія сельскай гаспадаркі.	 Роля	 сельскай	 гаспадаркі	 ў	
эка	но	міцы	краіны.	Структура	і	размяшчэнне	зямельных	угоддзяў.	
Геаграфія	расліна	водства	 (збожжавая	 гаспадарка,	 бульбаводства,	
агародніцтва,	садоўніцтва,	вырошчванне	тэхнічных	культур).	

Геаг	ра	фія	жывёлагадоўлі	(жывёлагадоў	ля,	свінагадоўля,	птуш
ка	га	доў	ля	 і	 іншыя	галіны).	

Геаграфія лясной гаспадаркі.	 Структура	 і	 роля	лясной	 гаспа
даркі	 ў	 эканоміцы	краіны.	Геаграфія	лесанарыхтовак.	Геагра	фія	
найбуй	нейшых	паляўнічых	угоддзяў	краіны.	Геаграфія	рыбалоў
ства	 і	ры	баводства.	

Геаграфія прамысловасці.	Горназдабыўная	прамысловасць,	яе	
склад,	роля	ў	структуры	гаспадаркі	і	паказчыкі	развіцця.	Здабыча	
наф	ты	 і	 спада	рожнага	газу,	торфу.	Геаграфія	здабычы	карысных	
вы	капняў	 для	 хімічнай	 прамысловасці.	 Здабыча	 і	 вытворчасць	
камен	най	солі.	Здабыча	карысных	выкапняў	для	вытворчасці	бу
даўнічых	матэрыялаў.	

Электраэнергетыка.	Фактары	размяшчэння,	умовы	развіцця	і	
геагра	фія	вытворчасці	і	размеркавання	электраэнергіі.	Цеплавыя	
і	гідраўлічныя	электрастанцыі	краіны.	Альтэрнатыўныя	крыніцы	
электраэнергіі	і	пер	спектывы	іх	выкарыстання	ў	беларускай	энер
гетыцы.	Развіццё	атамнай	электраэнергетыкі.	
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Нафтавая	 і	 нафтаперапрацоўчая,	 газаперапрацоўчая	прамыс
ловасць.	Фактары	 размяшчэння	 вытворчасці	 нафтапрадуктаў.	
Буйнейшыя	нафта	праводы	і	цэнтры	нафтаперапрацоўкі.

Металургія.	Структура,	фактары	размяшчэння	і	геаграфія	мета
лур	гіч	най	 вытворчасці.	 Геаграфія	 вытворчасці	 гатовых	металур
гічных	вырабаў.

Машынабудаванне.	Фактары	размяшчэння	і	геаграфія	вытвор
час	ці	 аўтамабіляў,	 аўтобусаў,	 тралейбусаў,	 суднаў,	 цеплавозаў	 і	
ва	го	наў,	 авіяцый	най	тэхнікі,	матацыклаў	 і	 веласіпедаў.	Фактары	
раз	мя	шчэння	і	геаграфія	вытворчасці	трактараў	і	сельскагаспадарчай	
тэхнікі,	дарожнабудаўнічай	тэхнікі,	вытворчасці	станкоў,	элект	ра
абсталявання,	электроннага	і	аптыч	нага	абсталявання,	пры	бораў	 і	
бытавой	тэхнікі.

Хімічная	 прамысловасць.	 Склад,	 сыравінная	 база,	 фактары	
размя	шчэння.	Развіццё	 і	 размяшчэнне	вытворчасці	мінераль	ных	
угнаенняў,	штучных	і	сінтэтычных	валокнаў,	пластмас,	сінтэтыч
нага	каўчуку,	шын	і	гуматэхнічных	вырабаў,	фарбаў	і	лакаў,	пра
дукцыі	бытавой	хіміі,	фар	мацэўтычнай	прадукцыі.	

Вытворчасць	будаўнічых	матэрыялаў.	Фактары	размяшчэння	і	
геа	графія	вытворчасці	шкла	і	вырабаў	са	шкла,	керамічных	выра
баў,	цэменту,	вапны	і	гіпсу,	вырабаў	з	бетону.

Дрэваапрацоўчая,	мэблевая	і	цэлюлознапапяровая	прамысло
васць.	Апрацоўка	 драўніны	 і	 вытворчасць	 вырабаў	 з	 дрэва.	Раз
мя	шчэнне	 вытвор	часці	 фанеры,	 пліт,	 драўляных	 будаўнічых	
канструк	цый	і	сталярных	вы	рабаў.	Фактары	размяшчэння	і	геагра
фія	вытворчасці	мэблі.	Фактары	раз	мяшчэння	і	асноўныя	цэнтры	
цэ	лю	лознапапяровай	вытворчасці.

Лёгкая	прамысловасць.	Фактары	размяшчэння	і	геаграфія	вы
твор	часці	 тканіны,	 адзення,	 трыкатажных	 і	 панчошнашкарпэт
кавых	вырабаў.	Сыравінная	база	і	фактары	размяшчэння	вытвор
часці	 скуры,	 вырабаў	 са	 скуры,	 абутку.	Найбуйнейшыя	цэнтры	
гарбарнай	 і	абутковай	вытворчасці.

Харчовая	прамысловасць.	Фактары	размяшчэння	 і	 геаграфія	
вытвор	часці	мяса	 і	мясапрадуктаў,	малочных	прадуктаў,	 рыбы	 і	
рыб	ных	пра	дуктаў,	алеяў	і	тлушчаў,	прадуктаў	мукамольнакрупя
ной	прамысловасці,	цукру.

Сфера паслуг.	 Структура	 сферы	паслуг,	 яе	 роля	ў	 эканоміцы.	
Геагра	фія	 гандлю,	 інфармацыйнакамунікацыйных	 тэхналогій,	
фі	нансавай	дзейнасці.
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Геаграфія	 адукацыі,	 аховы	 здароўя,	 турызму	 і	 іншых	 відаў	
дзей	насці	сферы	паслуг.

Геаграфія	транспарту.	Асаблівасці,	характэрныя	рысы	развіцця	
і	геа	графія	асноўных	тыпаў	транспарту	Беларусі:	аўтамабільнага,	
чыгуначнага,	 рачнога,	 авіяцыйнага,	 трубаправоднага.	 Галоўныя	
транспартныя	магістралі	краіны.	

Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі.	Месца	краіны	ў	міжнарод
ным	падзеле	працы.	Геаграфія	знешняга	гандлю.	Галоўныя	эка	на	
	мічныя	 парт	нёры	 Беларусі.	 Знешнегандлёвы	 баланс	 краіны.	
Замеж	ныя	інвестыцыі	і	іх	роля	ў	развіцці	краіны.	Свабодныя	эка
на	мічныя	зоны,	сумесныя	і	замеж	ныя	прадпрыемствы	на	тэрыто
рыі	Беларусі.

Віды дзейнасці
Работа	з	рознымі	крыніцамі	геаграфічнай	інфармацыі:	харак	та

рыс	тыка	асноўных	напрамкаў	развіцця	гаспадаркі	 і	праблем,	звя
заных	з	 ін	тэнсіўным	развіццём,	вызначэнне	паказчыкаў	 і	асаблі
васцей	развіцця	і	размяшчэння	найважнейшых	відаў	экана	мічнай	
дзейнасці	 сферы	паслуг	Беларусі;	 работа	 з	 картай:	 знаходжанне	
на	карце	найбуйнейшых	прамыс	ловых	цэнтраў	краіны,	свабодных	
эка	намічных	зон	Беларусі;	работа	з	контурнай	картай:	нанясенне		
раёнаў	вырошчвання	лёну	і	цукровых	бура	коў,	нанясенне	свабодных	
эканамічных	зон	 і	 транс’еўрапейскіх	транспарт	ных	камуні	ка	цый;	
выкананне	практычных	работ:	 аналіз	 размяшчэння	 вытворчасці	
льновалакна	 і	 цукру,	 пабудова	 картасхемы	 «Фактары	 размя
шчэн	ня	і	геаграфія	прамысловай	вытворчасці»	і	яе	аналіз;	аналіз	
раз	мяшчэння	 свабодных	 эканамічных	 зон	 і	 транс’еўрапейскіх	
транс	партных	камунікацый.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В	е	д	ы:	
на ўзроўні ўяўлення:
z� пра	асноўныя	фактары	размяшчэння	вытворчасці;
z� галіны	гаспадаркі	 і	віды	эканамічнай	дзейнасці;
z� галіновую	і	тэрытарыяльную	структуру	гаспадаркі	Беларусі;
z� структуру	галін	прамысловасці	і	віды	эканамічнай	дзейнасці;
z� геаграфіі	вытворчасці	асноўных	відаў	прамысловай	прадукцыі;
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z� структуру	і	геаграфію	вытворчасці	сельскагаспадарчай	пра
дукцыі;
z� асаблівасці	развіцця	і	фактары	размяшчэння	асобных	галін	
сферы	паслуг;
z� лагістычныя	цэнтры;
z� галоўных	эканамічных	партнёраў	Беларусі;
z� знешнегандлёвы	баланс	краіны;
z� свабодныя	эканамічныя	зоны;

асноўных паняццяў:	галіновая структура гаспадаркі, элект-
ра баланс, транспартная сетка, транспартны вузел, фінан-
савая дзейнасць, інфармацыя і сувязь, знешнегандлёвы ба ланс, 
інвестыцыя, свабодная эка намічная зона, сумеснае прадпрыем-
ства.

У	м	е	н	н	 і	 	 і	 	н	а	в	ы	к	 і:
z� паказваць	на	 карце	 найбуйнейшыя	прамысловыя	цэнтры;	
гарады,	 якія	 з’яўляюцца	 найбуйнейшымі	 транспартнымі	
вуз	ламі,	 фінансавымі	 цэнтрамі,	 а	 таксама	 гарады,	 у	 якіх	
знаходзяцца	 ўстановы	 вышэйшай	 адукацыі	 (універсітэты,	
ака	дэміі,	інстытуты),	лагістычныя	цэнтры;	свабод	ныя	экана
мічныя	зоны	Беларусі:	«Мінск»,	«ГомельРатон»,	«Віцебск»,	
«Магілёў»,	«Гроднаінвест»,	«Брэст»;
z� тлумачыць	 узровень	 сучаснага	 сацыяльнаэканамічнага	
раз	віцця	краіны;	прычыны	ўзнікнення	праблем	развіцця	 і	
размяшчэння	прад	прыемстваў	сферы	вытворчасці;	прычыны	
тэрытарыяльных	 адрозненняў	 ва	 ўзроўні	 развіцця	 сферы	
паслуг;	 паказчыкі	 і	 асаблівасці	 развіцця	 і	 раз	мяшчэння	
найважнейшых	відаў	эканамічнай	дзейнасці	сферы	паслуг.	
z� характарызаваць	 асноўныя	праблемы	 і	 напрамкі	 развіцця	
гаспа	даркі;	структуру	сельскагаспадарчых	угоддзяў,	размя
шчэння	 вытворчасці	 на	 тэрыторыі	краіны;	 работу	 асобных	
ві	даў	 эканамічнай	 дзейнасці	 сферы	 паслуг;	 геаграфічную	
структуру	знешняга	гандлю	краіны;	
z� разлічваць	характарыстыкі	знешнегандлёвага	балансу;	
z� прагназаваць	 змены	 ў	 размяшчэнні	 прадпрыемства	 сферы	
вы	творчасці;	
z� працаваць	з	контурнай	картай:	наносіць	раёны	вырошчван	ня	
лёну	 і	цукровых	буракоў	для	аналізу	размяшчэння	вытвор
час	ці	 льновалакна	 і	 цукру;	 свабодныя	 эканамічныя	 зоны	 і	
транс’еўрапейскія	транспартныя	ка	мунікацыі.
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Практычныя работы
6.	Нанясенне	на	контурную	карту	 раёнаў	 вырошчвання	лёну		

і	 цукровых	 буракоў	 і	 аналіз	 размяшчэння	 вытворчасці	 льнова
лакна	 і	цукру.	

7*.	Пабудова	картасхемы	«Фактары	размяшчэння	 і	 геаграфія	
прамыс	ловай	 вытворчасці»	 і	 яе	 аналіз	 (па	 выбары	адной	 з	 галін	
прамысловасці).

8.	 Нанясенне	 на	 контурную	 карту	 і	 аналіз	 размяшчэння:	
а)	 сва	бодных	 эканамічных	 зон;	 б)	 транс’еўрапейскіх	 транспарт
ных	 камунікацый	 (чыгун	кі,	шаша,	 нафта	 і	 газаправоды,	 лініі	
электраперадачы).

Т э м а  7.  Вобласці і горад Мінск  
(8 гадзін)

Брэсцкая вобласць.	Прыродныя	рэсурсы.	Насельніцтва	 і	 яго	
нацыя	нальны	 склад.	Структура	прамысловасці	 і	 сельскай	 гаспа
даркі,	 асаблівасці	 іх	 размяшчэння.	Спецыялізацыя	 гаспа	даркі.	
Найбуйнейшыя	прамысловыя	 і	культурныя	цэнтры	вобласці.	

Віцебская вобласць.	Прыродныя	 рэсурсы.	Насельніцтва	 і	 яго	
рас	сяленне.	Структура	прамысловасці	і	сельскай	гаспадаркі,	асаблі
васці	 іх	 размяшчэння.	Спецыялізацыя	 гаспадаркі.	Рэкрэацыйны	
патэнцыял	воб	ласці.	Найбуйнейшыя	прамысловыя	 і	 культурныя	
цэнтры	вобласці.	

Гомельская вобласць.	 Размяшчэнне	 тэрыторыі	 ў	межах	Пале
скай	нізіны	і	асаблівасці	прыроды.	Мінеральныя	і	лясныя	рэсурсы	
вобласці.	Насельніцтва	 і	 асаблівасці	 рассялення.	Структура	пра
мы	словасці	 і	 сель	скай	 гаспадаркі,	 асаблівасці	 іх	 размяшчэння.	
Спе	цыялізацыя	гаспадаркі.	Найбуйнейшыя	прамысловыя	і	куль
турныя	цэнтры	вобласці.

Гродзенская вобласць.	 Прыродныя	 рэсурсы.	Насельніцтва	 і	
яго	 на	цыянальны	 склад.	 Структура	 прамысловасці	 і	 сельскай	
гаспадаркі,	асаблі	васці	іх	размяшчэння.	Спецыялізацыя	гаспадар
кі.	 Развіццё	 атамнай	 энер	гетыкі.	Найбуйнейшыя	прамысловыя		
і	культурныя	цэнтры	вобласці.	

Мінская вобласць.	Прыродныя	рэсурсы.	Насельніцтва	 і	 асаб
лі	васці	 яго	 рассялення.	 Структура	 прамысловасці	 і	 сельскай	
гаспадаркі,	асаблі	васці	іх	размяшчэння.	Спецыялізацыя	гаспадар
кі.	Найбуйнейшыя	пра	мысловыя	 і	культурныя	цэнтры	вобласці.	



Мінск — сталіца Беларусі.	Эканомікагеаграфічнае	становішча.	
Спе	цыялізацыя	гаспадаркі.	Найбуйнейшыя	прамысловыя	прадпры
емствы.	Фарміраванне	і	праблемы	развіцця	Мінскай	агламерацыі.	

Магілёўская вобласць.	 Прыродныя	 рэсурсы.	Насельніцтва	 і	
яго	 рас	сяленне.	Структура	прамысловасці	 і	 сельскай	 гаспадаркі,	
асаблівасці	іх	размяшчэння.	Спецыялізацыя	гаспадаркі.	Найбуй
нейшыя	прамысловыя	 і	культурныя	цэнтры	вобласці.

Віды дзейнасці
Выкананне	практычнай	работы:	характарыстыка	свайго	адмі

ністра	цыйнага	раёна	 (населенага	пункта).

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В	е	д	ы:	
на ўзроўні ўяўлення пра	 адметныя	 асаблівасці	комплекснай	

геа	графічнай	характарыстыкі	кожнай	вобласці	 і	 горада	Мінска;
У	м	е	н	н	 і	 	 і	 	н	а	в	ы	к	 і:	
z� паказваць	на	карце	 галоўныя	 геаграфічныя	аб’екты	аблас
цей;	гарады:	Баранавічы,	Пінск,	Орша,	Мазыр,	Жлобін,	Ліда,	
Бабруйск,	Ма	ладзечна;
z� вызначаць	спецыялізацыю	гаспадаркі;	
z� апісваць	адметныя	і	ўнікальныя	аб’екты;	
z� характарызаваць	вобласці	па	асноўнай	схеме,	свой	раён	(го
рад)	у	адпаведнасці	з	планам;	
z� прагназаваць	сацыяльнаэканамічнае	развіццё	вобласці;	
z� працаваць	 з	 рознымі	 крыніцамі	 геаграфічнай	 інфармацыі	
для	 ха	рактарыстыкі	 свайго	 адміністрацыйнага	 раёна	 (на
селенага	пункта).	

Практычная работа 
9*.	Характарыстыка	свайго	адміністрацыйнага	раёна	 (населе

нага	пункта)	 (выконваецца	на	ўроку	вывучэння	сваёй	вобласці).

Рэзерв часу (1	гадзіна)




