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Геаграфія. Глабальныя праблемы чалавецтва. 
11 клас (базавы ўзровень)

(35 гадзін на год, 1 гадзіна на тыдзень)

1. Вітчанка, А. М. Геаграфія. Глабальныя праблемы чалавецтва : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі
з беларус. мовай навучання / А. М. Вітчанка, К. А. Анціпава, В. М. Гузава. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2021.

2. Атлас. Геаграфія. Сусветная гаспадарка і глабальныя праблемы чалавецтва. 11 клас / К. А. Анціпава, А. М. Вітчан-
ка. — Мінск : РУП «Белкартаграфія», 2017 (выкарыстоўваецца часткова).

№
урока, 

дата пра-
вядзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы
Рэкамендаваныя асноўныя віды

вучэбна-пазнавальнай
дзейнасці вучняў

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 г)

1 Уводзіны.
Глабальныя пра-
блемы чалавецтва 
і роля геаграфіі 
ў іх вырашэнні

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«геа экалагічныя глабальныя пра-
блемы», «глабальныя прабле-
мы чалавецтва», «сацыяльна-
эканаміч ныя глабальныя прабле-
мы», «гуманітарна-экалагічны 
падыход»; веды пра ролю геаграфіі 
ў вырашэнні глабальных праблем 
чалавецтва; асноўныя групы гла-
бальных праблем чалавецтва; асаб-
лівасці геаграфічнага падыходу да 
вывучэння глабальных праблем 
чалавецтва; асноўныя функцыі 
геаграфічнай абалонкі; значэнне 
гуманітарна-экалагічнага падыхо-
ду да вырашэння глабальных пра-

Даюць азначэнні тэрмінаў «геаэка-
лагічныя глабальныя праб лемы», 
«глабальныя праблемы чалавецт-
ва», «гуманітарна-экалагічны па-
дыход», «сацыяльна-эканамічныя 
гла баль ныя праблемы», характа-
рызуюць паняцці; характары зу-
юць ролю геаграфіі ў вы ра шэн ні 
глабальных праблем чала вецтва, 
асаблівасці геаграфіч нага пады-
ходу да вывучэн ня глабальных 
праблем чалавецтва, значэнне гу-
ма нітарна-экалагічнага падыхо ду 
да выра шэння глабаль ных праб лем 
чала вецтва; на зываюць і ха ракта-
рызуюць асноў ныя групы глабаль- 
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 блем чалавецтва; уменне аналі-
заваць ролю геаграфіі ў вырашэнні 
глабальных праблем чалавецтва; 
характарызаваць асноўныя групы 
глабальных праблем чалавецтва 
і асноўныя функцыі геаграфічнай 
абалонкі; вызначаць асаблівасці 
геаграфічнага падыходу да выву-
чэння глабальных праблем чала-
вецтва; абгрунтоў ваць значэнне 
гуманітарна-экала гічнага падыхо-
ду да вырашэння глабальных праб-
лем чалавецтва

ных праблем чалавецтва, ас ноў-
ныя функцыі геагра фіч най аба-
лонкі. Аналізуюць ролю геа гра фіі 
ў вырашэнні глабальных праб-
лем чалавецтва; характарызу-
юць асноў ныя групы глабаль ных 
праб лем чалавецтва і ас ноў ныя 
функцыі геаграфічнай аба лонкі; 
вызначаюць асаблівасці геа гра-
фіч нага падыходу да вывучэння 
гла бальных праблем чалавецтва; 
аб грунтоўваюць зна чэнне гу мані-
тарна-экалагічнага па ды хо ду да 
вырашэння глабальных праблем 
чалавецтва

РАЗДЗЕЛ I. Геаэкалагічныя праблемы геаграфічнай абалонкі (14 г)

Тэма 1. Геаэкалагічныя праблемы літасферы (3 г)

2 Геаэкалагічныя 
функцыі літа-
сферы

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«біё та», «геаэкалагічныя наступст-
вы», «вялікі (геалагічны) круга-
варот рэчываў»; веды пра геа эка-
лагічныя асаблівасці літасферы 
і яе асноўныя функцыі; вялікі 
(геалагічны) кругаварот рэчываў; 
асноўныя геаэкалагічныя наступ-
ствы ўплыву чалавека на літасферу. 
Фарміраваць уменне вызначаць 
значэнне элементаў літасферы для 

Даюць азначэнні тэрмінаў «біёта», 
«геаэкалагічныя наступствы», «вя-
лі кі (геалагічны) кругаварот рэчы-
ваў», характарызуюць па няцці.
Называюць і характарызуюць геа-
экалагічныя асаблівасці літасфе-
ры і яе асноўныя функцыі; харак-
тарызуюць вялікі (геалагічны) 
кругаварот рэчываў, асноўныя 
геаэкалагічныя наступствы ўплыву 
чалавека на літасферу. Вызначаюць
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розных відаў гаспадарчай дзейнас-
ці; аналізаваць наступствы антра-
пагеннага ўздзеяння на літасферу

значэнне элементаў літасферы 
для розных відаў гаспадарчай 
дзей насці; аналізуюць наступ-
ствы антрапаген нага ўздзеяння 
на літасферу

3 Прыродныя 
пры чыны 
трансфарма цыі 
літа сфе ры

1 Фарміраваць веданне асноўных 
пры родных і антрапагенных пры-
чын змянення літасферы

Называюць і характарызуюць 
асноўныя прыродныя і антрапа-
генныя прычыны змянення лі-
тасферы

§ 2

4 Уплыў дзейнасці 
чалавека на літа-
сферу

1 Фарміраваць веданне паняцця «рэ-
культывацыя».
Фарміраваць уменне прыводзіць 
прыклады праяўлення геаэка ла-
гіч ных функцый літасферы ў сва-
ёй мясцовасці, іх уплыву на чала-
века і яго гаспадарчую дзейнасць; 
характарызаваць асаблівас ці пра-
яўлення геаэкалагічных праблем 
літасферы на розным тэрытары-
яльным узроўні; называць і паказ-
ваць на карце прыклады, якія ад-
люстроўваюць прыроднае і антра-
пагеннае змяненне літасферы на 
розным тэрытары яльным узроўні

Даюць азначэнне тэрміна «рэкуль-
тывацыя», характарызуюць па-
няцце. Прыводзяць прыклады пра-
яўлення геаэкалагічных функцый 
літасферы ў сваёй мясцовасці, іх 
уплыву на чалавека і яго гаспадар-
чую дзейнасць; характарызуюць 
асаблівасці праяўлення геаэкала-
гічных праблем літасферы на роз-
ным тэрытарыяльным узроўні; 
называюць і паказваюць на карце 
прыклады, якія адлюстроўваюць 
пры роднае і антрапагеннае змя-
ненне літасферы на розным тэ ры-
та рыяль ным узроўні

§ 3
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Тэма 2. Геаэкалагічныя праблемы атмасферы (4 г)

5 Геаэкалагічныя 
асаблівасці атмас-
феры

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«клі матычныя рэсурсы»; веды 
пра геаэкалагічныя асаблівасці 
атмасферы. Фарміраваць умен-
не ха рактарызаваць асаблівасці 
пра яў лення геаэкалагічных пра-
блем атмасферы на розным тэры-
тарыяльным узроўні; прыводзіць 
прыклады ўплыву ўмоў надвор’я 
і кліматычных умоў сваёй мясцо-
васці на чалавека і яго гаспадарчую 
дзейнасць

Даюць азначэнне тэрміна «клі-
матычныя рэсурсы», характары-
зуюць паняцце. Называюць геаэка-
лагічныя асаблівасці атмасфе-
ры. Характарызуюць асаблівасці 
пра яў лення геаэкалагічных праб-
лем атмасферы на розным тэры-
та рыяльным узроўні; прыво дзяць 
прыклады ўплыву ўмоў на двор’я 
і кліматычных умоў сваёй мяс цо-
васці на чалавека і яго гаспадарчую 
дзейнасць

§ 4

6 Уплыў дзейнасці 
чалавека на ат-
масферу

1 Фарміраваць веданне асноўных 
крыніц і найважнейшых кампанен-
таў антрапагеннага забруджвання 
атмасферы

Называюць асноўныя крыніцы 
і найважнейшыя кампаненты ан-
трапагеннага забруджвання атмас-
феры

§ 5

7 Антрапагеннае 
змяненне клімату

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«пар ніковы эфект». Фарміраваць 
уменне вызначаць значэнне клі-
матычных умоў і ўмоў надвор’я 
для розных відаў гаспадарчай 
дзей насці; называць і паказваць на 
карце прыклады, якія адлюс троў-
ваюць прыроднае і ант ра пагеннае 
змяненне атмасферы на розным 
тэрытарыяльным узроўні

Даюць азначэнне тэрміна «пар-
ніковы эфект», характарызу-
юць па няц це. Вызначаюць зна-
чэнне кліма тыч ных умоў і умоў 
надвор’я для розных відаў гаспа-
дарчай дзейнасці; называ юць і па-
казваюць на карце прыклады, якія 
адлюстроўваюць прыроднае і ант-
ра пагеннае змяненне атма сферы на 
розным тэрытарыяльным узроўні

§ 6
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8 Магчымыя пры-
чыны і наступ-
ствы змянення 
клімату.
Практычная 
работа № 1. 
Ацэнка 
кліматычных 
умоў сваёй 
мясцовасці, іх 
уплыў на чалаве-
ка і яго гаспадар-
чую дзейнасць

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«змена клімату», «экстрэмальныя 
клі матычныя з’явы»; веды пра су-
часныя тэндэнцыі і геаэкалагіч-
ныя наступствы змянення клімату. 
Фар міраваць уменне аналізаваць 
пры чыны і наступствы антрапа-
геннага ўздзеяння на стан атмас-
феры і клімат.
Фарміраваць навыкі даваць ацэн-
ку кліматычных умоў сваёй мяс-
цовасці, іх уплыву на чалавека і яго 
гаспадарчую дзейнасць

Даюць азначэнне тэрмінаў «зме-
на клі мату», «экстрэмальныя 
кліматыч ныя з’явы», характары-
зуюць паняц ці. Называюць сучас-
ныя тэн дэнцыі і геа экалагічныя 
наступ ствы змянення клімату. 
Ана лізуюць прычыны і на ступствы 
ан тра пагеннага ўздзеяння на стан 
атмасферы і клімат.
Выконваюць практычную работу 
па ацэнцы кліматычных умоў сва-
ёй мяс цовасці, іх уплыву на чала-
века і яго гаспадарчую дзейнасць. 
Робяць высновы

§ 7

Тэма 3. Геаэкалагічныя праблемы гідрасферы (3 г)

9 Геаэкалагічныя 
асаблівасці гідра-
сферы

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«водны баланс», «водазабяспеча-
насць»; веды пра геаэкалагічныя 
асаблівасці гідрасферы і сучасны 
геаэкалагічны стан яе элементаў. 
Фарміраваць уменне вызначаць 
зна чэнне элементаў гідрасферы 
для розных відаў гаспадарчай 
дзейнасці; прыводзіць прыклады 
ўплыву гідралагічных умоў сваёй 
мясцовасці на чалавека і яго гас-
падарчую дзейнасць

Даюць азначэнні тэрмінаў «водны 
баланс», «водазабяспечанасць», 
ха рактарызуюць паняцці. Называ-
юць геаэкалагічныя асаблівасці гід-
ра сферы; характарызуюць сучас-
ны геаэкалагічны стан элементаў 
гідрасферы. Устанаўліваюць зна-
чэнне элементаў гідрасферы для 
розных відаў гаспадарчай дзей-
насці; прыводзяць прыклады ўплы-
ву гідра лагічных умоў сваёй мяс-
цовасці на чалавека і яго гаспадар-
чую дзей насць

§ 8

5
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10 Уздзеянне 
дзейнасці чалаве-
ка на воды сушы

1 Фарміраваць веданне паняцця «во-
дная гаспадарка»; веды пра ўплыў 
розных відаў гаспадарчай дзейнас-
ці на водныя рэсурсы; асноўныя 
крыніцы і віды антрапагеннага за-
бруджвання гідрасферы.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
прычыны і наступствы антрапа-
геннага ўздзеяння на гідрасферу; 
характарызаваць асаблівасці пра-
яўлення геаэкалагічных праблем 
гідрасферы на розным тэрытары-
яльным узроўні; называць і па-
казваць на карце прыклады, якія 
адлюстроўваюць прыроднае і ант-
рапагеннае змяненне гідрасферы 
на розным тэрытарыяльным 
узроўні

Даюць азначэнне тэрміна «вод-
ная гаспадарка», характарызу-
юць паняцце. Характарызуюць 
уплыў розных відаў гаспадарчай 
дзейнасці на водныя рэсурсы; на-
зываюць асноўныя крыніцы і віды 
антрапагеннага забруджвання 
гід ра сферы. Аналізуюць прычы-
ны і на ступствы антрапагеннага 
ўздзеяння на гідра сферу; характа-
рызуюць асаблівасці праяўлення 
геаэкалагічных праблем гідра-
сфе ры на розным тэрытарыяль-
ным узроўні; на зываюць і паказ-
ваюць на карце пры клады, якія ад - 
люстроўваюць прыроднае і антра-
пагеннае змяненне гідрасферы на 
розным тэрытары яльным узроўні

§ 9

11 Геаэкалагічныя 
асаблівасці  
Су светнага акіяна

1 Фарміраваць веды пра асноў ныя 
напрамкі павышэння эфектыў-
насці выкарыстання і аховы во-
дных рэ сурсаў сушы і Сусветнага 
акіяна

Называюць асноўныя напрамкі па-
вышэння эфектыўнасці выкары-
стання і аховы водных рэсурсаў 
сушы і Сусветнага акіяна

§ 10

Тэма 4. Геаэкалагічныя праблемы біясферы (4 г)

12 Геаэкалагічныя 
асаблівасці бія-
сфе ры

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«геа экалагічныя асаблівасці бія-
сферы»; веды пра значэнне бія-
сферы для чалавека і яго гаспа-
дарчай дзейнасці; геаэкалагічныя 

Даюць азначэнне тэрміна «геа эка-
лагічныя асаблівасці бія сфе ры», 
характарызуюць паняцце.
Характарызуюць значэнне біясфе-
ры для чалавека і яго гаспадар-

§ 11

6
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на ступ ствы антрапагеннага ўз-
дзеян ня на бія сферу. 
Фарміраваць уменне характары-
заваць асаблівасці праяўлення 
геаэкалагічных праблем біясферы 
на розным тэрытарыяльным уз роў-
ні; аналізаваць прычыны і на ступ-
ствы антрапагеннага ўздзеяння на 
стан прыроднага асяроддзя

чай дзейнасці; геаэкалагічныя 
на  ступ ствы антрапагеннага ўз-
дзе яння на біясферу. Характа-
рызуюць асаблівасці праяў лення 
геаэкалагічных праблем бія-
сфе ры на розным тэрытарыяль-
ным узроўні; аналізуюць прычы-
ны і нас тупствы антрапагенна-
га ўздзеяння на стан прыроднага 
асяроддзя

13 Уплыў прырод-
ных фактараў 
і дзейнасці чала-
века на зямель-
ныя і глебавыя 
рэсурсы

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«дэ градацыя зямель», «дэграда-
цыя глебы». Фарміраваць уменне 
называць і паказваць на карце пры-
клады, якія адлюстроўваюць пры-
роднае і антрапагеннае змяненне 
бія сферы на розным тэрытары-
яльным узроўні

Даюць азначэнні тэрмінаў «дэгра-
дацыя зямель», «дэградацыя гле-
бы», характарызуюць паняцці. 
Называюць і паказваюць на карце 
прыклады, якія адлюстроўваюць 
прыроднае і антрапагеннае змя-
ненне біясферы на розным тэры-
тарыяльным узроўні

§ 12

14 Праблемы апу-
стыньвання 
і абязлесення

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«апустыньванне», «абязлесен-
не»; веды пра асаблівасці працэсаў 
дэгра дацыі зямель і глебы, апу-
стыньвання, абязлесення; асноў-
ныя на прамкі рацыянальнага вы-
карыстання зя мель ных рэсурсаў

Даюць азначэнні тэрмінаў «апу-
стынь ванне», «абязлесенне», ха-
рак тарызуюць паняцці. Назы-
ва юць асаблівасці працэсаў 
дэ гра дацыі зямель і глебы, апу-
стынь вання, абязлесення; асноў-
ныя напрамкі рацыянальнага вы-
карыстання зя мель ных рэсурсаў

§ 13
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15 Роля біёты 
ў біясферы 
і гаспадарчай 
дзейнасці чала-
века. 
Практычная 
работа № 2*. 
Характарыстыка 
геаэкалагічнага 
ста ну прыроды 
сваёй мясцовасці 
і меры па яе ахове

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«прыродная разнастайнасць»; 
веды пра ахову натуральных ланд-
шафтаў і прыродную разнастай-
насць Зямлі.
Фарміраваць уменне вызначаць 
значэнне раслін і жывёл для роз-
ных відаў гаспадарчай дзейнасці; 
абгрунтоўваць неабходнасць аховы 
прыроды і рацыянальнага выка-
рыстання яе рэсурсаў; вызначаць 
стан прыроднага асяроддзя сваёй 
мясцовасці. Фарміраваць навыкі 
характарызаваць асаблівасці геа-
экалагічнага стану прыроды сва-
ёй мясцовасці і верагодных мера-
прыемстваў па яе ахове

Даюць азначэнне тэрміна «прырод-
ная разнастайнасць», характары-
зуюць паняцце; характарызу-
юць значэнне аховы натуральных 
ландшафтаў і прыроднай раз-
настайнасці Зямлі. Устанаўліваюць 
значэнне раслін і жывёл для роз-
ных відаў гаспадарчай дзейнасці; 
абгрунтоўваюць неабход насць 
аховы прыроды і рацыяналь нага 
выкарыстання яе рэсурсаў; вызна-
чаюць стан прыроднага ася роддзя 
сваёй мясцовасці. Выкон ваюць 
практычную работу па харак та-
рыстыцы геаэкалагічнага стану 
прыроды сваёй мясцовасці і вера-
годных мерапрыемстваў па яе ахо-
ве. Робяць высновы 

§ 14

16 Падагульняльнае 
паўтарэнне

1 Падагульненне і сістэматызацыя ведаў па раздзеле I

РАЗДЗЕЛ II. Сацыяльна-эканамічныя глабальныя праблемы (16 г)

Тэма 5. Дэмаграфічныя праблемы (3 г)

17 Праблема 
дэмаграфічнай 
нагрузкі

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«дэ маграфічны выбух», «дэпапуля-
цыя», «дэмаграфічная нагрузка», 
«дэмаграфічная палітыка»; веды 
пра асаблівасці дынамікі колькасці 

Даюць азначэнні тэрмінаў «дэма-
графічны выбух», «дэпапуляцыя», 
«дэмаграфічная нагрузка», «дэ ма-
графічная палітыка», характары-
зуюць паняцці.

§ 15
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насельніцтва свету, развітых краін 
і краін, якія развіваюцца; геа-
гра фію дэмаграфічнага выбуху 
і дэпапуляцыі; пра геаграфіч ныя 
за канамернасці дэмаграфічнай на-
груз кі; прынцыпы дэмаграфічнай 
па літыкі ў розных рэгіёнах і кра-
інах.
Фарміраваць уменне вызначаць 
прычыны адрознення дынамікі 
колькасці насельніцтва развітых 
краін і краін, якія развіваюцца; ха-
рактарызаваць узровень дэмагра-
фічнай нагрузкі і асаблівасці 
дэмаграфічнай па літыкі ў розных 
рэгіёнах і краінах; уменне пра ца-
ваць з картай, называць і паказваць 
на карце прыклады краін свету 
з высокімі тэмпамі росту колькасці 
насельніцтва, пры клады краін све-
ту з высокімі тэмпамі адмоўнай 
дынамікі колькасці на сельніцтва

Вызначаюць прычыны адрознення 
дынамікі колькасці насельніцтва 
развітых краін і краін, якія разві-
ваюцца; характарызуюць узро-
вень дэмаграфічнай нагрузкі; ха-
рактарызуюць асаблівасці дэ-
ма графічнай палітыкі ў розных 
рэ гі ёнах і краінах. Працуюць з кар-
тай, называюць і паказваюць на 
карце прыклады краін свету з вы-
сокімі тэмпамі росту колькасці 
насельніцтва (Бахрэйн, Нігер, Эк-
ватарыяльная Гвінея), пры клады 
краін свету з высокімі тэмпамі 
адмоўнай дынамікі колькасці на-
сельніцтва (Латвія, Літва, Балга-
рыя і Румынія)

18 Праблема старэн-
ня насельніцтва

1 Фарміраваць веды пра прабле мы 
ста рэння насельніцтва; дына міку 
ўзроставай структуры насель-
ніцтва све ту і рэгіёнаў; наступствы 
дэмаграфічнага старэння

Называюць сутнасць праблемы 
ста рэння насельніцтва. Харак та-
рызу юць перадумовы старэння 
насельніцтва, дынаміку ўзроставай 
структуры насельніцтва свету і рэ-
гіёнаў, наступствы дэмагра фічнага 
старэння

§ 16
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19 Праблема між на-
род най міграцыі.
Практычная 
рабо та № 3. 
Аналіз дынамікі 
між народнай мі-
гра цыі ў рэгіёнах 
свету

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«ўнут рана перамешчаныя асобы», 
веды пра асаблівасці міжнароднай 
міграцыі ў рэгіёнах свету. Фар-
міраваць уменне вызначаць пры-
чыны міжнароднай міграцыі ў рэ-
гіёнах свету; характарызаваць 
геапалітычныя, дэмаграфічныя, 
са цыяльна-эка намічныя наступ-
ствы між народнай міграцыі. 
Фарміраваць навыкі аналізаваць 
дынаміку міжнароднай міграцыі 
ў рэгіёнах свету

Даюць азначэнне тэрміна «унут-
рана перамешчаныя асобы», харак-
тарызуюць паняцце. Называюць 
асаб лівасці міжнароднай міграцыі 
ў рэ гіёнах свету. Вызначаюць 
пры чыны міжнароднай міграцыі 
ў рэгіё нах свету; характарызуюць 
геапалітычныя, дэмаграфічныя, 
сацыяльна-эканамічныя наступ-
ствы міжна роднай міграцыі. Вы-
конваюць практычную работу; 
аналізуюць дынаміку міжнароднай 
міграцыі ў рэгіёнах свету. Робяць 
высновы

§ 17

Тэма 6. Харчовая праблема (2 г)

20 Прычыны голаду 
і харчовай пра-
блемы ў свеце

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«го лад»; веды пра прыродныя, 
сацыяльна-эканамічныя і па-
літыч ныя пры чыны голаду ў све-
це, геаграфію і структуру харча-
вання насельніцтва, асаблівасці 
рэгіянальных аспектаў голаду 
і хар човай праблемы.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
прычыны і асаблівасці праяўлення 
глабальнай харчовай праблемы, 
тлу мачыць глабальнасць і рэгія-
нальныя асаблівасці голаду і хар-
човай праблемы. Прадоўжыць 
фарміраваць уменне працаваць

Даюць азначэнні тэрмінаў «голад», 
«харчовая бяспека», характарызу-
юць паняцці. 
Называюць прыродныя, сацы-
яльна-эканамічныя і палітычныя 
пры чыны голаду ў свеце, харак-
тарызуюць геаграфію і струк-
туру харчавання насельніцтва, 
асаблівасці рэгіянальных аспектаў 
голаду і хар човай праблемы.
Аналізуюць прычыны і асаблівасці 
праяўлення глабальнай харчовай 
праблемы, тлумачаць глабаль-
насць і рэгіянальныя асаблівасці 
голаду і харчовай праблемы. На-

§ 18
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з картай, называць і паказваць на 
карце прыклады краін свету з пра-
блемай голаду

зываюць і паказваюць на карце 
прыклады краін свету з праблемай 
голаду (Цэнтральнаафрыканская 
Рэспубліка (ЦАР), Мадагаскар, 
Карэйская Народна-Дэмакратыч-
ная Рэспубліка (КНДР))

21 Харчовае забес-
пячэнне краін 
свету

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«зялёная рэвалюцыя», «харчо-
вая бяспека»; веды пра магчымыя 
шляхі вырашэння глабальнай 
харчовай праблемы. Фарміраваць 
уменне вызначаць магчымыя шляхі 
вырашэн ня харчовай праблемы, 
абгрун тоўваць неабходнасць уда-
сканалення вытворчасці і выка-
рыстання прадуктаў харчавання 
ў краінах і рэгіёнах свету

Даюць азначэнні тэрмінаў «зялё-
ная рэвалюцыя», «харчовая бяс пе-
ка», характарызуюць паняцці. 
Вызначаюць магчымыя шляхі 
выра шэння харчовай праблемы, 
абгрунтоўваюць неабходнасць 
удасканалення вытворчасці і вы-
карыстання прадуктаў харчаван-
ня ў краінах і рэгіёнах свету

§ 19

Тэма 7. Праблема вычарпання мінеральна-сыравінных рэсурсаў свету (2 г)

22 Прычыны і сут-
насць прабле-
мы вы чарпання 
мінеральна-
сыравінных 
рэсурсаў

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«пры родна-рэсурсны патэнцы-
ял тэрыто рыі», «рэсурсны цыкл», 
«геа гра фічнае рэсурсазнаўства»; 
разуменне значэння мінеральна-
сы равін ных рэсурсаў для гаспа-
дарчай дзейнасці чалавека, асаб-
лівасцей спажывання мінеральна-
сыравінных рэсурсаў у развітых 
краінах і краінах, якія развіваюцца.
Фарміраваць уменне вызначаць 
значэнне прыродна-рэсурснага

Даюць азначэнні тэрмінаў «пры-
родна-рэсурсны патэнцыял тэ ры-
торыі», «рэсурсны цыкл», «геа гра-
фічнае рэсурсазнаўства», характа-
рызуюць паняцці.
Называюць і характарызуюць зна-
чэнне мінеральна-сыравінных рэ-
сурсаў для гаспадарчай дзейнасці 
чалавека, асаблівасці спажывання 
мінеральна-сыравінных рэсурсаў 
у развітых краінах і краінах, якія 
развіваюцца.

§ 20

1
1

Працяг
1 2 3 4 5 6

па тэнцыялу для розных відаў га-
спадарчай дзейнасці, аналізаваць 
пры чыны, фактары адрозненняў 
у рэсурсазабяспечанасці рэгіёнаў 
і краін свету асноўнымі відамі 
міне ральных рэсурсаў, тлумачыць 
глабальнасць праблемы вычар-
пан ня мінеральна-сыравінных рэ-
сурсаў.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце прыклады рэ-
сурсазбыткоўных, рэсурсазабяспе-
чаных, рэсурсадэфіцытных краін

Устанаўліваюць значэнне прырод-
на- рэ сурснага патэнцыялу для 
розных відаў гаспадарчай дзей-
насці, аналізуюць прычыны, фак-
тары адрозненняў у рэсурса-
забяспечанасці рэгіёнаў і краін све-
ту асноўнымі відамі мінеральных 
рэсурсаў, тлумачаць глабальнасць 
праблемы вы чарпання мінеральна-
сыравінных рэсурсаў.
Працуюць з картай, называюць 
і паказваюць на карце прыклады 
рэсурсазбыткоўных (Канада, Аўст-
ралія, Расія), рэсурсазабяс печа-
ных (Злучаныя Штаты Аме рыкі 
(ЗША), Кітай, Бразілія), рэсур са-
дэ фіцытных (Японія, Рэспубліка 
Карэя, Італія) краін

23 Шляхі выра-
шэння прабле-
мы вычар пан ня 
мінеральна-сы-
равінных рэ-
сурсаў

1 Фарміраваць веданне магчымых 
шляхоў вырашэння праблемы вы-
чарпання мінеральна-сыравін ных 
рэсурсаў.
Фарміраваць уменне вызначаць 
ма г чымыя шляхі вырашэння пра-
блемы вычарпання мінеральна-
сы равінных рэсурсаў, прыводзіць 
прыклады рацыянальнага выка-
рыстання мінеральна-сыравін ных 
рэ сурсаў у краінах і рэгіёнах свету, 

Называюць магчымыя шляхі вы-
рашэння праблемы вычарпання 
мінеральна-сыравінных рэсурсаў. 
Прыводзяць прыклады рацыяналь-
нага выкарыстання мінеральна-
сыравін ных рэсурсаў у краінах 
і рэгіёнах свету, разлічваюць па каз-
чыкі рэсур сазабяспечанасці краін 
і рэгіёнаў свету мінеральнымі 
рэсурсамі

§ 21
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разлічваць паказчыкі рэсурсаза-
бяс печанасці краін і рэгіёнаў све-
ту мінеральнымі рэсурсамі

Тэма 8. Энергетычная праблема (2 г)

24 Прычыны гла-
бальнай энерге-
тычнай праблемы

1 Фарміраваць веданне значэн-
ня энергетыкі для гаспадарчай 
дзейнасці чалавека, дынамікі спа-
жывання энергетычных рэсурсаў 
у развітых краінах і краінах, якія 
развіваюцца, прычын узнікнення, 
асаблівасцей праяўлення глабаль-
най энергетычнай праблемы. Фар-
мі раваць уменне вызначаць зна-
чэнне энергетыкі для розных відаў 
гаспадарчай дзейнасці, аналізаваць 
дынаміку спажывання энергетыч-
ных рэсурсаў у развітых краінах 
і краінах, якія развіваюцца, тлума-
чыць уплыў энергетыкі на нава-
кольнае асяроддзе, аналізаваць 
прычыны і рэгіянальныя асаблівас-
ці праяўлення глабальнай энерге-
тычнай праблемы. Прадоўжыць 
фарміраваць уменне працаваць 
з картай, называць і паказваць на 
карце прыклады краін са скара-
чэннем спажывання энергіі, най-
большымі аб’ёмамі спажывання 
энергіі

Называюць значэнне энергетыкі 
для гаспадарчай дзейнасці чалаве-
ка, характарызуюць дынаміку спа-
жывання энергетычных рэсурсаў 
у развітых краінах і краінах, якія 
развіваюцца, прычыны ўзнікнення, 
асаблівасці праяўлення глабаль-
най энергетычнай праблемы. 
Аналізуюць дынаміку спажывання 
энергетычных рэсурсаў у развітых 
краінах і краінах, якія развіваюцца, 
тлума чаць уплыў энергетыкі на 
навакольнае асяроддзе, аналізуюць 
пры чыны і рэгіянальныя асаб-
лівасці праяўлення глабальнай 
энергетычнай праблемы. Працу-
юць з картай, называюць і паказ-
ваюць на карце прыклады краін са 
скарачэннем спажывання энергіі 
(Вялікабрытанія, Германія, Італія), 
найбольшымі аб’ёмамі спажыван-
ня энергіі (Кітай, Злучаныя Шта-
ты Амерыкі, Расія)

§ 22
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Працяг
1 2 3 4 5 6

25 Шляхі вырашэн-
ня глабальнай 
энергетычнай 
праблемы

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«энергетычная бяспека»; веды 
пра магчымыя шляхі вырашэн-
ня гла бальнай энергетычнай пра-
блемы. Фарміраваць уменне вы-
значаць магчымыя шляхі выра-
шэння энергетычнай праблемы, 
абгрунтоў ваць неабходнасць ра-
цыянальнага выкарыстання тра-
дыцыйных і альтэрнатыўных 
крыніц энергіі ў краінах і рэгіёнах 
свету, разлічваць паказчыкі за-
бяспечанасці рэгіёнаў і краін све-
ту энергетычнымі рэсур самі

Даюць азначэнне тэрміна «энер-
гетычная бяспека», характары-
зуюць паняцце. Называюць маг-
чымыя шля хі вырашэння гла-
бальнай энергетычнай праблемы. 
Абгрунтоў ваюць неабходнасць 
рацыянальнага выкарыстання 
традыцыйных і альтэрнатыўных 
крыніц энергіі ў краінах і рэгіёнах 
свету, разлічваюць паказчыкі 
забяспечанасці рэгіёнаў і краін све-
ту энергетычнымі рэсурсамі

§ 23

Тэма 9. Геапалітычныя праблемы (3 г)

26 Геапалітычныя 
праб лемы 
XXI ста годдзя, 
прычыны і на-
ступствы

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«рэ гіянальны канфлікт», «новыя 
неза лежныя дзяржавы»; веды пра 
асноўныя геапалітычныя прабле-
мы XXI стагоддзя, іх прычыны 
і наступствы; магчымыя шляхі вы-
рашэння рэгіянальных канфліктаў.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць асноўныя геапалітычныя 
праб лемы XXI стагоддзя, палі ты-
ка-геа графічнае становішча краін 
свету, аналізаваць прычыны і на-
ступствы рэгіянальных канфліктаў 
у развітых краінах і краінах, якія

Даюць азначэнні тэрмінаў «рэ-
гіянальны канфлікт», «новыя неза-
лежныя дзяржавы», характарызу-
юць паняцці. Называюць асноўныя 
геапалітычныя праблемы XXI ста-
годдзя, іх прычыны і наступствы; 
магчымыя шляхі вырашэння рэгі-
янальных канфліктаў.
Характарызуюць асноўныя геа-
палітычныя праблемы XXI ста-
годдзя, палітыка-геаграфічнае 
становішча краін свету, аналі зу-
юць прычыны і наступствы рэгія-
нальных канфліктаў у развітых

§ 24

1
4

©  «   », 2021 
©  « », , , 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг
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развіваюцца; прыводзіць прыкла-
ды ўдзелу Арганізацыі Аб’яд наных 
Нацый у вырашэнні глабальных 
геапалітычных праблем.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце прыклады 
рэгіянальных канфліктаў

краінах і краінах, якія развіваюцца, 
прыводзяць прыклады ўдзелу Ар га-
нізацыі Аб’яднаных Нацый у вы-
рашэнні глабальных геа палі тычных
праблем. Працуюць з картай, назы-
ваюць і паказваюць на карце пры-
клады рэгіянальных канфліктаў 
(араба-із раільскі, індыйска-пакіс-
танскі, ка рэйскі, тайваньскі)

27 Праблема 
міжнароднага тэ-
рарызму

1 Фарміраваць веданне прычын, 
форм праяўлення і дынамікі між-
народнага тэрарызму. Фарміраваць 
уменне вызначаць прычыны і фор-
мы міжнароднага тэрарызму, аб-
грунтоўваць неабходнасць заха-
вання міру і бяспекі, раззбраення 
і прадухілення ядзернай вайны

Называюць прычыны, формы пра-
яўлення і дынаміку міжнароднага 
тэрарызму. Абгрунтоўваюць неаб-
ходнасць захавання міру і бяспекі, 
раззбраення і прадухілення ядзер-
най вайны

§ 25

28 Праблема заха-
вання міру.
Практычная 
рабо та № 4*. 
Характарысты-
ка па літыка-
геагра фіч нага 
становішча 
краіны свету (на 
выбар)

1 Фарміраваць веданне асноўных 
асаблівасцей праблемы захаван-
ня міру і бяспекі, раззбраення 
і прадухілення ядзернай вайны.
Фарміраваць навыкі складаць ха-
рактарыстыку палітыка-геаграфіч-
нага становішча краіны свету

Называюць асноўныя асаблівасці 
праблемы захавання міру і бяспекі, 
раззбраення і прадухілення яд-
зернай вайны. Выконваюць прак-
тычную работу па характары-
стыцы палітыка-геаграфічнага 
становішча краіны свету (на вы-
бар). Робяць высновы

§ 26
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Тэма 10. Рацыянальнае прыродакарыстанне і ўстойлівае развіццё чалавецтва (4 г)

29 Рацыяналь-
нае пры-
родакарыстанне

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«прыродакарыстанне», «ахова 
на ва коль нага асяроддзя»; веды 
пра асноўныя перыяды гісторыі 
ўзаема дзеяння чалавека і прыро-
ды, геаэкалагічныя прынцыпы, 
праві лы, законы прыродакары-
стання і ахо вы навакольнага ася-
роддзя, крытэрыі, паказчыкі і пара-
метры геаэкалагічнага стану нава-
кольнага асяроддзя, ролю чалавека 
і яго гаспадарчай дзейнасці ў змене 
прыродных працэсаў.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць асноўныя перыяды гісторыі 
ўзаемадзеяння чалавека і прыро-
ды, аналізаваць геаэкалагічныя 
прынцыпы, правілы, законы пры-
родакарыстання і аховы наваколь-
нага асяроддзя, абгрунтоўваць вы-
карыстанне прыродных рэсурсаў 
у залежнасці ад велічыні іх запасаў, 
гаспадарчай значнасці, патрэбы 
і мэтазгоднасці асваення

Даюць азначэнні тэрмінаў «пры-
родакарыстанне», «ахова нава-
коль нага асяроддзя», характары-
зуюць паняцці.
Называюць асноўныя перыяды 
гісторыі ўзаемадзеяння чалаве ка 
і прыроды, геаэкалагічныя прын-
цы пы, правілы, законы пры ро-
дакарыс тання і аховы навакольна-
га асярод дзя, кры тэрыі, паказчыкі 
і парамет ры геаэкалагічнага стану 
наваколь нага асяроддзя, ролю ча-
лавека і яго гаспадарчай дзейнасці 
ў змене пры родных працэсаў.
Характарызуюць асноўныя пе рыя-
ды гісторыі ўзаемадзеяння ча лавека 
і прыроды; аналізуюць геаэкала-
гічныя прынцыпы, пра вілы, законы 
прыродакарыстання і аховы нава-
коль нага асяроддзя, абгрунтоў-
ваюць выкарыстанне прыродных 
рэсурсаў у залежнасці ад велічыні 
іх запасаў, гаспадарчай значнасці, 
патрэбы і мэтазгоднасці асваення

§ 27

30 Магчымыя шляхі 
вырашэння 
глабаль ных пра-
блем

1 Фарміраваць веданне магчымых 
на ступстваў і шляхоў вырашэн-
ня асноўных глабальных праблем 
чалавецтва. Фарміраваць умен-
не характарызаваць асаблівасці

Называюць магчымыя наступ-
ствы і шляхі вырашэння асноўных 
глабальных праблем чалавецт-
ва. Характарызуюць асаблівасці 
ўзаемасувязі і праяўлення гла-

§ 28
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ўзаемасувязі і праяўлення глабаль-
ных праблем чалавецтва на роз-
ным тэрытарыяльным узроўні, вы-
значаць магчымыя шляхі, сцэнарыі 
і варыянты вырашэння глабаль-
ных праблем чалавецтва

бальных праблем чалавецтва на 
розным тэрытарыяльным узроўні, 
вызначаюць магчымыя шляхі, 
сцэнарыі і варыянты вырашэння 
глабальных праблем чалавецтва

31 Устойлівае 
развіццё чала-
вецтва

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«стра тэгія ўстойлівага развіцця»; 
веды пра галоўныя палажэнні стра-
тэ гіі ўстойлівага развіцця чала-
вецтва і Рэспублікі Беларусь.

Даюць азначэнне тэрміна «стра тэ-
гія ўстойлівага развіцця», харак-
тары зуюць паняцце.
Называюць галоўныя палажэнні 
стратэгіі ўстойлівага развіцця ча-
лавецтва і Рэспублікі Беларусь

§ 29

32 Практычная 
работа № 5*. 
Распрацоўка 
сцэна рыя вы-
рашэння ад ной 
з глабальных пра-
блем чалавецтва

1 Фарміраваць навыкі распрацоўкі 
сцэнарыя вырашэння адной з гла-
бальных праблем чалавецтва

Выконваюць практычную работу 
па распрацоўцы сцэнарыя выра-
шэння адной з глабальных пра-
блем чалавецтва. Робяць высновы

33 Падагульняльнае 
паўтарэнне

1 Падагульненне і сістэматызацыя ведаў па раздзеле II

Заключэнне (1 г)
34 Геаграфія ў сучас-

ным свеце
1 Фарміраваць веды пра галоўныя 

фун кцыі геаграфіі ў сучасным 
свеце, перспектывы яе развіцця, 
міжнароднага супрацоўніцтва 
ў галіне геаграфіі і вырашэння гла-
бальных праблем чалавецтва

Называюць галоўныя функцыі геа-
графіі ў сучасным свеце, перс пек-
тывы яе развіцця, ха ракта рызуюць 
міжнароднае супра цоў ніцтва ў га-
ліне геаграфіі і выра шэн не гла-
бальных праблем чалавецтва

35 Рэзерв часу 1
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