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Геаграфія Беларусі 
9 клас

(52 гадзіны на год, 1,5 гадзіны на тыдзень)

1. Брылеўскі, М. М. Геаграфія Беларусі. 9 клас / М. М. Брылеўскі, А. У. Клімовіч. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 
2019.

2. Атлас. Геаграфія Беларусі. 10 клас / П. С. Лопух. — Мінск : РУП «Белкартаграфія», 2016.

№
урока, 
дата 

правя
дзення

Тэма ўрока
Коль
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы
Рэкамендаваныя асноўныя віды  

вучэбнапазнавальнай  
дзейнасці вучняў

Дамаш 
няе  

заданне

1 2 3 4 5 6

Тэма 1. Геаграфічнае становішча і даследаванні Беларусі (4 г) 

1 Геаграфічнае ста-
новішча Беларусі 

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«фізіка-геаграфічнае становішча», 
«глыбіня тэрыторыі», «геаграфі-
чны цэнтр»; плошчы Беларусі, пра-
цягласці тэрыторыі з поўначы на 
поўдзень і з захаду на ўсход.
Фарміраваць уяўленні аб аса-
блівасцях геаграфічнага станові-
шча Беларусі.
Фарміраваць уменне паказваць 
краіны, з якімі мяжуе Беларусь; 
характарызаваць асаблівасці дзяр-
жаўных межаў з суседнімі краінамі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«фізіка-геаграфічнае становішча», 
«глыбіня тэрыторыі», «геаграфічны 
цэнтр» і характарызуюць паняцці.
Называюць плошчу Беларусі і пра-
цягласць тэрыторыі з поўначы на 
поўдзень і з захаду на ўсход. Хара-
ктарызуюць асаблівасці дзяржаў-
ных межаў з суседнімі краінамі.
Называюць асаблівасці геа гра-
фічнага становішча Беларусі. Ха-
рактарызуюць становішча Беларусі 
ў Еўропе, паказваюць краіны, з які-
мі мяжуе Беларусь

§ 1 
(с. 5—6)
Атлас 
(с. 3—7)

1

Працяг

1 2 3 4 5 6

2 Практычная 
работа № 1.
Характарыстыка 
геаграфічнага ста-
новішча Рэспублі-
кі Беларусь.
Фарміраванне тэ-
рыторыі, адміні-
страцыйна-
тэрытарыяльнае 
дзяленне

1 Фарміраваць уменне працаваць з 
геаграфічнай картай для характа-
рыстыкі і вызначэння асаблівасцей 
геаграфічнага становішча Рэспублі-
кі Беларусь.
Фарміраваць навыкі ацэньваць зна-
чэнне і магчымасці выкарыстання 
геаграфічнага становішча Беларусі 
для сацыяльна-эканамічнага разві-
цця краіны.
Фарміраваць уменне паказваць на 
карце вобласці і адміністрацыйныя 
раёны Беларусі.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Выконваюць практычную работу: 
характарызуюць і вызначаюць аса-
блівасці геаграфічнага становішча 
Рэспублікі Беларусь; ацэньваюць 
значэнне і магчымасці выкарыста-
ння геаграфічнага становішча Бела-
русі для сацыяльна-эканамічнага 
развіцця краіны, робяць вывады.
Называюць адзінкі сучаснага ад-
міністрацыйна-тэрытарыяльнага 
дзялення Беларусі, паказваюць на 
карце вобласці і адміністрацыйныя 
раёны Беларусі

§ 2

3 Геаграфічныя да-
следаванні Бела-
русі 

1 Фарміраваць уяўленні аб асноўных 
этапах развіцця геаграфіі ў Бела-
русі, найважнейшых напрамках ге-
аграфічных даследаванняў на суча-
сным этапе, імёнах вучоных — да-
следчыкаў краіны.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць уклад у геаграфічныя даследа-
ванні вядучых навукоўцаў Беларусі

Называюць асноўныя этапы развіц-
ця геаграфіі ў Беларусі, імёны наву-
коўцаў — даследчыкаў краіны.
Характарызуюць уклад у геаграфі-
чныя даследаванні вядучых наву-
коўцаў Беларусі

§ 3

4 Геаграфічныя 
назвы Беларусі

1 Фарміраваць веды аб разнастайна-
сці геаграфічных назваў Беларусі, 
тапонімаў.
Фарміраваць уменне групаваць 
назвы рэк і азёр, населеных пунктаў 
і іншых геаграфічных аб’ектаў

Вылучаюць і групуюць назвы рэк 
і азёр, населеных пунктаў і іншых 
геаграфічных аб’ектаў.
Называюць тыповыя для Беларусі 
тапонімы

§ 4

2
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Тэма 2. Прыродныя ўмовы і рэсурсы Беларусі (9 г)

5 Геалагічная будова 1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«антэкліза», «сінекліза», «прагін», 
«седлавіна», «упадзіна», «тэктані-
чны разлом», «геахраналагічная 
шкала».
Фарміраваць уяўленні аб асаблівас-
цях тэктанічнай і геалагічнай будо-
вы Беларусі.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
залежнасць фарміравання платфо-
рменнага чахла ад тэктанічнай бу-
довы.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«антэкліза», «сінекліза», «прагін», 
«седлавіна», «упадзіна», «тэктані-
чны разлом», «геахраналагічная 
шкала» і характарызуюць паняцці.
Тлумачаць залежнасць фармірава-
ння платформеннага чахла ад тэ-
ктанічнай будовы. Паказваюць на 
карце Украінскі шчыт, Беларускую 
антэклізу, Варонежскую антэклізу, 
Аршанскую ўпадзіну, Падляска- 
Брэсцкую ўпадзіну, Прыпяцкі 
прагін, Латвійскую седлавіну, Жло-
бінскую седлавіну, Брагінска-Лоеў-
скую седлавіну, Палескую седлавіну, 
Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ

§ 5

6 Фарміраванне
тэрыторыі ў чац-
вярцічным перы-
ядзе 

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«зледзяненне», «міжледавікоўе», 
«марэнныя адклады»; веды аб ма-
церыковых зледзяненнях і міжле-
давікоўі.
Фарміраваць уяўленні аб тым, як 
вылучаць асноўныя генетычныя 
тыпы чацвярцічных адкладаў (ма-
рэнныя і водна-ледавіковыя,
сучасныя алювіяльныя і балотныя, 
азёрна-ледавіковыя і азёрна-алюві-
яльныя).

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«зледзяненне», «міжледавікоўе», 
«марэнныя адклады» і характары-
зуюць паняцці.
Называюць асноўныя генетычныя 
тыпы чацвярцічных адкладаў

§ 6

3

Працяг

1 2 3 4 5 6

Фарміраваць уяўленні аб генеты-
чных тыпах чацвярцічных адкладаў

7 Карысныя выка-
пні.
Практычная 
работа № 2.
Устанаўленне ўза-
емасувязі паміж
геалагічнай будо-
вай, карыснымі 
выкапнямі і рэ-
льефам

1 Фарміраваць уменне тлумачыць су-
вязь карысных выкапняў з геалагі-
чнай і тэктанічнай будовай.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць найбуйнейшыя радові-
шчы карысных выкапняў Беларусі.
Фарміраваць навыкі ўстанаўліваць 
і тлумачыць сувязь паміж карысны-
мі выкапнямі, геалагічнай будовай 
і рэльефам

Тлумачаць сувязь карысных выка-
пняў з геалагічнай і тэктанічнай бу-
довай.
Паказваюць на карце радовішчы 
карысных выкапняў: нафты — Рэ-
чыцкае, Асташкавіцкае; калійных 
солей — Старобінскае, Петрыкаў-
скае; каменнай солі — Мазырскае, 
Старобінскае; даламітаў — Руба; 
глін — Гайдукоўка, Фаніпальскае; 
мелу і мергелю — Камунарскае; бу-
даўнічага каменю — Мікашэвіцкае.
Выконваюць практычную рабо-
ту: працуюць з картамі атласа (фі-
зічнай, тэктанічнай, геалагічнай 
і картай карысных выкапняў); ус-
танаўліваюць узаемасувязь паміж 
геалагічнай будовай, рэльефам і ка-
рыснымі выкапнямі; робяць вывады

§ 7

8 Рэльеф 1 Фарміраваць веданне паняцця «ге-
нетычны тып рэльефу».
Фарміраваць уменне вызначаць ге-
нетычныя тыпы рэльефу.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Называюць азначэнне тэрміна «ге-
нетычны тып рэльефу» і характа-
рызуюць паняцце. Вызначаюць ге-
нетычныя тыпы рэльефу.
Паказваюць на карце элементы рэ-
льефу: Беларуская града, Браслаў-

§ 8

4
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скія, Свянцянскі грады; Аршанскае, 
Ашмянскае, Віцебскае, Гарадоцкае, 
Мінскае, Навагрудскае ўзвышшы; 
Аршанска-Магілёўская, Цэнтра-
льнабярэзінская, Нарачана-Вілей-
ская, Лідская раўніны; Нёманская, 
Палеская, Полацкая, Прыдняпроў-
ская нізіны

9 Клімат і кліматы-
чныя рэсурсы.
Практычная 
работа № 3.
Пабудова кліма-
тычных дыяграм, 
графікаў, ружы 
вятроў для блі-
жэйшай да свайго 
населенага пункта 
метэаралагічнай 
станцыі і іх аналіз

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«прамая сонечная радыяцыя», 
«рассеяная сонечная радыяцыя» 
і «сумарная сонечная радыяцыя», 
«агракліматычныя рэсурсы», «ве-
гетацыйны перыяд».
Фарміраваць уяўленні аб агульных 
рысах клімату Беларусі.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць асноўныя кліматычныя элеме-
нты; разлічваць гадавую амплітуду 
тэмператур, будаваць кліматычныя 
дыяграмы, графікі, ружы вятроў.
Фарміраваць навыкі выканання раз-
лікова-графічных работ праз пабу-
дову графіка ходу асноўных кліма-
тычных паказчыкаў і ружы вятроў

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«прамая сонечная радыяцыя», 
«рассеяная сонечная радыяцыя» 
і «сумарная сонечная радыяцыя», 
«агракліматычныя рэсурсы», «ве-
гетацыйны перыяд» і характарызу-
юць паняцці.
Характарызуюць асноўныя кліма-
тычныя элементы; разлічваюць га-
давую амплітуду тэмператур.
Выконваюць практычную работу: 
будуюць кліматычныя дыяграмы, 
графікі, ружу вятроў для бліжэй-
шай да свайго населенага пункта 
метэаралагічнай станцыі, аналізу-
юць іх, робяць вывады

§ 9

10 Паверхневыя 
воды. Рэкі, каналы, 

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«густата рачной сеткі», «гідралагі-

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«густата рачной сеткі», «гідралагі-

§ 10

5

Працяг
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азёры, вадасхові-
шчы і балоты

чны рэжым», «вадасховішча», «ні-
зіннае балота», «верхавое балота», 
«пераходнае балота».
Фарміраваць уяўленні аб паверхне-
вых і падземных водах Беларусі, 
тыпах жыўлення рэк, аб сажалках 
і каналах. 
Фарміраваць уменне характары-
заваць асаблівасці размеркавання 
і выкарыстання паверхневых і пад-
земных вод, тыпы азёрных катла-
він; тлумачыць залежнасць гідрала-
гічных паказчыкаў ад клімату і рэ-
льефу мясцовасці.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

чны рэжым», «вадасховішча», «ні-
зіннае балота», «верхавое балота», 
«пераходнае балота» і характары-
зуюць паняцці.
Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння і выкарыстання паве-
рхневых і падземных вод.
Тлумачаць залежнасць гідралагі-
чных паказчыкаў ад клімату і рэ-
льефу.
Паказваюць на карце рэкі: Днепр, 
Бярэзіна, Заходняя Дзвіна, Заходні 
Буг, Нёман, Прыпяць, Сож, Вілія; 
азёры: Нарач, Асвейскае, Чырво-
нае, Лукомскае, Дрывяты, Доўгае; 
вадасховішчы: Вілейскае, Заслаў-
скае; каналы: Дняпроўска-Бугскі, 
Аўгустоўскі

11 Глебавае покрыва 
і зямельныя рэсу-
рсы

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«фактары глебаўтварэння», «гле-
баўтваральная парода», «перагной».
Фарміраваць уяўленні аб тыпах 
глеб Беларусі.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць уласцівасці асноўных тыпаў 
глеб Беларусі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«фактары глебаўтварэння», «гле-
баўтваральная парода», «перагной» 
і характарызуюць паняцці.
Характарызуюць уласцівасці асноў-
ных тыпаў глеб Беларусі

§ 11

12 Тыпы расліннасці. 
Лясная, лугавая, 

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«тып расліннасці», «лясістасць», 

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«тып расліннасці», «лясістасць», 

§ 12

6
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балотная раслін-
насць

«поймавы луг», «пазапоймавы луг», 
«сухадольны луг».
Фарміраваць уяўленні аб складзе 
флоры, асноўных тыпах раслінна-
сці і асаблівасцях іх размяшчэння 
на тэрыторыі Беларусі

«поймавы луг», «пазапоймавы луг», 
«сухадольны луг» і характарызу-
юць паняцці.
Характарызуюць асноўныя тыпы 
расліннасці

13 Жывёльны свет 1 Фарміраваць уяўленні аб складзе 
фаўны, жывёльным свеце лясоў, 
палёў і лугоў, балот, вадаёмаў 
і ўзбярэжжаў, паселішчаў чалавека

Характарызуюць жывёльны свет 
палёў і лугоў, балот, вадаёмаў 
і ўзбярэжжаў, паселішчаў чалавека

§ 13

Тэма 3. Геаграфічныя ландшафты. Геаэкалагічныя праблемы (4 г)

14 Геаграфічныя ла-
ндшафты. Асваен-
не тэрыторыі

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«ландшафт», «антрапагенны ла-
ндшафт».
Фарміраваць уяўленні аб родах 
ланд шафтаў, відах асваення тэры-
торыі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«ландшафт», «антрапагенны ла-
ндшафт» і характарызуюць паняцці

§ 14

15 Рэкрэацыйныя рэ-
сурсы 

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«зона адпачынку», «турысцкі ко-
мплекс».
Фарміраваць уменне вызначаць 
забяспечанасць тэрыторыі рэкрэ-
ацыйнымі рэсурсамі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«зона адпачынку», «турысцкі ко-
мплекс» і характарызуюць паняцці.
Вызначаюць забяспечанасць тэры-
торыі рэкрэацыйнымі рэсурсамі

§ 15

16 Геаэкалагічныя 
праблемы

1 Фарміраваць уяўленне аб асноўных 
геаэкалагічных праблемах.
Фарміраваць уменне характары-
заваць асноўныя геаэкалагічныя 
праблемы

Характарызуюць асноўныя геаэка-
лагічныя праблемы

§ 16
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17 Прыродаахоўныя 
тэрыторыі

1 Фарміраваць уяўленне аб тыпах 
прыродаахоўных тэрыторый і аб’-
ектаў.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
перспектывы пашырэння сеткі 
прыродаахоўных аб’ектаў, узаема-
сувязі прыродных кампанентаў.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай

Тлумачаць перспектывы пашырэн-
ня сеткі прыродаахоўных аб’ектаў, 
узаемасувязі прыродных кампане-
нтаў.
Называюць і паказваюць на карце 
Бярэзінскі біясферны запаведнік; 
нацыянальныя паркі: Белавежская 
пушча, Браслаўскія азёры, Нарача-
нскі, Прыпяцкі; заказнікі: Альма-
нскія балоты, Налібоцкі, Выгана-
шчанскае, Сярэдняя Прыпяць

§ 17

Тэма 4. Прыроднае раяніраванне Беларусі (4 г)

18 Віды прыродна-
га раяніравання. 
Беларуская Паазе-
рская правінцыя

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«прыроднае раяніраванне», «фі-
зіка-геаграфічнае раяніраванне», 
«правінцыя», «акруга», «фізіка-ге-
аграфічны раён».
Фарміраваць уяўленні аб відах 
прыроднага раяніравання.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць асаблівасці прыроды фізіка-ге-
аграфічных правінцый па тыпавым 
плане, карыстаючыся картаграфі-
чным матэрыялам і тэкстам вучэ-
бнага дапаможніка, дадатковым ма-
тэрыялам

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«прыроднае раяніраванне», «фізіка- 
геаграфічнае раяніраванне», «праві-
нцыя», «акруга», «фізіка-геаграфі-
чны раён» і характарызуюць паняцці.
Характарызуюць асаблівасці прыро-
ды фізіка-геаграфічных правінцый 
па тыпавым плане, карыстаючыся 
картаграфічным матэрыялам і тэ-
кстам вучэбнага дапаможніка, дада-
тковым матэрыялам.
Называюць і паказваюць на карце 
Беларускую Паазерскую праві-
нцыю

§ 18, § 19

19 Заходне-Белару-
ская правінцыя. 

1 Фарміраваць уменне характарыза-
ваць геаграфічнае становішча і аса-

Характарызуюць геаграфічнае ста-
новішча і асаблівасці прыроды, 

§ 20
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Усходне-Белару-
ская правінцыя

блівасці прыроды, прыродаахоўныя 
тэрыторыі Заходне-Беларускай 
і Усходне-Беларускай правінцый

прыродаахоўныя тэрыторыі Захо-
дне-Беларускай і Усходне-Белару-
скай правінцый.
Называюць і паказваюць на карце 
Заходне-Беларускую і Усходне-Бе-
ларускую правінцыі

20 Перадпалеская 
правінцыя. Пале-
ская правінцыя

1 Фарміраваць уменне характарыза-
ваць геаграфічнае становішча і аса-
блівасці прыроды, прыродаахоўныя 
тэрыторыі Перадпалескай і Пале-
скай правінцый

Характарызуюць геаграфічнае ста-
новішча і асаблівасці прыроды, 
прыродаахоўныя тэрыторыі Перад-
палескай і Палескай правінцый.
Называюць і паказваюць на карце 
Перадпалескую і Палескую праві-
нцыі

§ 21

21 Практычная 
работа № 4*.
Фізіка-геаграфі-
чная характары-
стыка прыроды 
сваёй мясцовасці

1 Фарміраваць навыкі працы з роз-
нымі крыніцамі геаграфічнай інфа-
рмацыі для складання фізіка-ге-
аграфічнай характарыстыкі пры-
роды сваёй мясцовасці

Выконваюць практычную работу: 
працуюць з рознымі крыніцамі ге-
аграфічнай інфармацыі, складаюць 
фізіка-геаграфічную характарысты-
ку прыроды сваёй мясцовасці

Тэма 5. Геаграфія насельніцтва (4 г)

22 Колькасць і раз-
мяшчэнне насель-
ніцтва

1 Фарміраваць уяўленні аб дэмагра-
фічных працэсах Беларусі.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць асаблівасці размяшчэння на -
сель ніцтва; разлічваць па статысты-
чных даных сярэднюю шчыльнасць 
насельніцтва

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння насельніцтва; разлічва-
юць па статыстычных даных сярэд-
нюю шчыльнасць насельніцтва

§ 22
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23 Нараджальнасць, 
смяротнасць 
і натуральны пры-
рост. Міграцыя 
насельніцтва. 
Практычная 
работа № 5.
Пабудова дыягра-
мы ўзростава-па-
лавой структуры 
насельніцтва Бела-
русі і яе аналіз

1 Фарміраваць веданне паняцця «дэ-
папуляцыя».
Фарміраваць уяўленні аб дэмагра-
фічных працэсах Беларусі; структу-
ры насельніцтва па поле і ўзросце.
Фарміраваць уменні характары-
заваць асаблівасці натуральнага 
прыросту і міграцый насельніцтва, 
узростава-палавой структуры насе-
льніцтва; працаваць са статысты-
чнымі данымі для пабудовы ды-
яграмы ўзростава-палавой структу-
ры насельніцтва Беларусі

Называюць азначэнне тэрміна «дэ-
папуляцыя» і характарызуюць па-
няцце.
Характарызуюць асаблівасці нату-
ральнага прыросту і міграцый насе-
льніцтва; узростава-палавой стру-
ктуры насельніцтва Беларусі.
Выконваюць практычную работу: 
працуюць са статыстычнымі даны-
мі для пабудовы дыяграмы ўзроста-
ва-палавой структуры насельніцтва; 
будуюць дыяграму ўзростава-пала-
вой структуры насельніцтва Бела-
русі, аналізуюць яе, робяць вывады

§ 23 

24 Працоўныя рэ-
сурсы. Этнічны 
і рэлігійны склад 
насельніцтва

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«эканамічна актыўнае насельні-
цтва».
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць працоўныя рэсурсы, этнічны 
і рэлігійны склад насельніцтва

Называюць азначэнне тэрміна «эка-
намічна актыўнае насельніцтва» 
і характарызуюць паняцце.
Характарызуюць працоўныя рэсу-
рсы, этнічны і рэлігійны склад насе-
льніцтва

§ 24

25 Гарадское і сель-
скае насельніцтва 

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«рассяленне», «горад-спадаро-
жнік», «аграгарадок».
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць тыпы рассялення; вызначаць 
перспектывы развіцця буйных га-
радоў і гарадскіх агламерацый

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«рассяленне», «горад-спадаро-
жнік», «аграгарадок» і характары-
зуюць паняцці.
Характарызуюць тыпы рассялення; 
вызначаюць перспектывы развіцця 
буйных гарадоў і гарадскіх агламе-
рацый.

§ 25
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Называюць і паказваюць на карце 
найбуйнейшыя па колькасці насе-
льніцтва гарады Беларусі: Брэст, 
Кобрын, Віцебск, Наваполацк, По-
лацк, Гомель, Рэчыца, Светлагорск, 
Гродна, Слонім, Магілёў, Мінск, Ба-
рысаў, Салігорск, Слуцк, Жодзіна, 
а таксама Мінскую агламерацыю

Тэма 6. Геаграфія гаспадаркі і знешнеэканамічныя сувязі Беларусі (18 г)

26 Галіновая і тэрыта-
рыяльная структу-
ра нацыянальнай 
эканомікі

1 Фарміраваць веданне паняцця «га-
ліновая структура гаспадаркі».
Фарміраваць уяўленні аб галіновай 
і тэрытарыяльнай структуры гаспа-
даркі Беларусі, аб асноўных факта-
рах размяшчэння вытворчасці, аб 
галінах эканомікі і відах эканамі-
чнай дзейнасці; аб структуры галін 
прамысловасці і відах эканамічнай 
дзейнасці.
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць асноўныя праблемы і напрамкі 
развіцця гаспадаркі; тлумачыць уз-
ровень сучаснага сацыяльна-экана-
мічнага развіцця краіны

Называюць азначэнне тэрміна «га-
ліновая структура гаспадаркі» і ха-
рактарызуюць паняцце.
Характарызуюць асноўныя прабле-
мы і напрамкі развіцця гаспадаркі; 
тлумачаць узровень сучаснага са-
цыяльна-эканамічнага развіцця 
краіны

§ 26
 

27 Геаграфія сель-
скай гаспадаркі. 
Геаграфія расліна-
водства.

1 Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры сельскай гаспадаркі, структуры 
раслінаводства, геаграфіі вытворча-
сці прадукцыі раслінаводства.

Характарызуюць структуру сель-
скагаспадарчых угоддзяў.
Выконваюць практычную работу: 
наносяць на контурную карту ра-

§ 27
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Практычная 
работа № 6.
Нанясенне на ко-
нтурную карту ра-
ёнаў вырошчвання 
льну і цукровых 
буракоў, аналіз 
размяшчэння 
вытворчасці льно-
валакна і цукру

Фарміраваць уменне характарыза-
ваць структуру сельскагаспадарчых 
угоддзяў.
Фарміраваць навыкі працы з ко-
нтурнай картай і ўменні наносіць 
на карту раёны вырошчвання льну 
і цукровых буракоў для аналізу раз-
мяшчэння вытворчасці льновала-
кна і цукру

ёны вырошчвання льну і цукровых 
буракоў, аналізуюць размяшчэнне 
вытворчасці льновалакна і цукру

28 Геаграфія жывёла-
гадоўлі

1 Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры жывёлагадоўлі, геаграфіі вытво-
рчасці прадукцыі жывёлагадоўлі

Характарызуюць геаграфію жывё-
лагадоўлі

§ 28

29 Геаграфія лясной 
і рыбнай гаспа-
даркі

1 Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры лясной і рыбнай гаспадаркі, 
геаграфіі вытворчасці прадукцыі 
лясной і рыбнай гаспадаркі

Характарызуюць геаграфію лясной 
і рыбнай гаспадаркі

§ 29

30 Геаграфія прамы-
словасці. Горназда-
бываючая прамы-
словасць.
Практычная 
работа № 7*. 
Пабудова карта-
схемы «Фактары 
размяшчэння і ге-
аграфія прамы-
словай вытворча-

1 Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры і геаграфіі горназдабываючай 
прамысловасці.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць асаблівасці размяшчэння го-
рназдабываючай прамысловасці 
на тэрыторыі краіны; паказваць на 
карце найбуйнейшыя цэнтры го-
рназдабываючай прамысловасці; 
тлумачыць прычыны ўзнікнення 
праблем развіцця і размяшчэння

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння горназдабываючай пра-
мысловасці на тэрыторыі краіны; 
паказваюць на карце найбуйней-
шыя цэнтры горназдабываючай 
прамысловасці; тлумачаць пры-
чыны ўзнікнення праблем развіц-
ця і размяшчэння прадпрыемстваў 
горназдабываючай прамысловасці.
Выконваюць практычную работу: 
будуюць картасхему фактараў раз-

§ 30
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сці» і яе аналіз 
(на выбар адной 
з галін прамы-
словасці)

прадпрыемстваў горназдабываючай 
прамысловасці.
Фарміраваць навыкі працы з роз-
нымі крыніцамі геаграфічнай інфа-
рмацыі для пабудовы картасхемы 
фактараў размяшчэння і геаграфіі 
прамысловай вытворчасці і яе ана-
лізу

мяшчэння і геаграфіі прамысловай 
вытворчасці, аналізуюць яе

31 Геаграфія электра-
энергетыкі

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«электрабаланс».
Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры і геаграфіі электраэнергетыкі.
Фарміраваць уменні характары-
заваць асаблівасці размяшчэння 
прадпрыемстваў па вытворчасці 
электраэнергіі на тэрыторыі краіны; 
паказваць на карце найбуйнейшыя 
прадпрыемствы па вытворчасці 
электраэнергіі; тлумачыць прычы-
ны ўзнікнення праблем развіцця 
і размяшчэння прадпрыемстваў па 
вытворчасці электраэнергіі

Называюць азначэнне тэрміна 
«электрабаланс» і характарызуюць 
паняцце.
Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння прадпрыемстваў па 
вытворчасці электраэнергіі на тэ-
рыторыі краіны; паказваюць на ка-
рце найбуйнейшыя прадпрыемствы 
па вытворчасці электраэнергіі; 
тлумачаць прычыны ўзнікнення 
праблем развіцця і размяшчэння 
прадпрыемстваў па вытворчасці 
электраэнергіі

§ 31

32 Геаграфія нафта-
вай і нафтапера-
працоўчай прамы-
словасці

1 Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры і геаграфіі нафтавай і нафтапе-
рапрацоўчай прамысловасці.
Фарміраваць уменні характары-
заваць асаблівасці размяшчэння 
прадпрыемстваў нафтавай і нафта-
перапрацоўчай прамысловасці на

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння прадпрыемстваў нафта-
вай і нафтаперапрацоўчай прамы-
словасці на тэрыторыі краіны; пака-
зваюць на карце найбуйнейшыя 
цэнтры нафтавай і нафтаперапра-
цоўчай прамысловасці; тлумачаць

§ 32
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тэрыторыі краіны; паказваць на ка-
рце найбуйнейшыя цэнтры нафта-
вай і нафтаперапрацоўчай прамы-
словасці; тлумачыць прычыны 
ўзнікнення праблем развіцця і раз-
мяшчэння прадпрыемстваў нафта-
вай і нафтаперапрацоўчай прамы-
словасці

прычыны ўзнікнення праблем 
развіцця і размяшчэння прадпры-
емстваў нафтавай і нафтаперапра-
цоўчай прамысловасці

33 Геаграфія мета-
лургіі

1 Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры і геаграфіі металургічнай вытво-
рчасці.
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць асаблівасці размяшчэння ме-
талургічнай вытворчасці на тэры-
торыі краіны; паказваць на карце 
найбуйнейшыя цэнтры металургіі; 
тлумачыць прычыны ўзнікнення 
праблем развіцця і размяшчэння 
металургічнай вытворчасці

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння металургічнай вытво-
рчасці на тэрыторыі краіны; пака-
зваюць на карце найбуйнейшыя 
цэнтры металургіі; тлумачаць пры-
чыны ўзнікнення праблем развіц-
ця і размяшчэння металургічнай 
вытворчасці

§ 33

34 Геаграфія машына-
будавання

1 Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры і геаграфіі машынабудавання.
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць асаблівасці размяшчэння ма-
шынабудавання на тэрыторыі кра-
іны; паказваць на карце найбуй-
нейшыя цэнтры машынабудавання; 
тлумачыць прычыны ўзнікнення 
праблем развіцця і размяшчэння 
прадпрыемстваў машынабудавання

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння машынабудавання на 
тэрыторыі краіны; паказваюць на 
карце найбуйнейшыя цэнтры ма-
шынабудавання; тлумачаць пры-
чыны ўзнікнення праблем развіц-
ця і размяшчэння прадпрыемстваў 
машынабудавання

§ 34
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35 Геаграфія хімічнай 
прамысловасці

1 Фарміраваць уяўленні аб стру-
ктуры і геаграфіі хімічнай прамы-
словасці.
Фарміраваць уменні характары-
заваць асаблівасці размяшчэння 
хімічнай прамысловасці на тэры-
торыі краіны; паказваць на карце 
найбуйнейшыя цэнтры хімічнай 
прамысловасці; тлумачыць пры-
чыны ўзнікнення праблем развіц-
ця і размяшчэння прадпрыемстваў 
хімічнай прамысловасці

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння хімічнай прамысловасці 
на тэрыторыі краіны; паказваюць 
на карце найбуйнейшыя цэнтры 
хімічнай прамысловасці; тлума-
чаць прычыны ўзнікнення праблем 
развіцця і размяшчэння прадпры-
емстваў хімічнай прамысловасці

§ 35

36 Геаграфія прамы-
словасці будаўні-
чых матэрыялаў

1 Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры і геаграфіі прамысловасці бу-
даўнічых матэрыялаў. Фарміраваць 
уменні характарызаваць асаблівасці 
размяшчэння вытворчасці будаўні-
чых матэрыялаў; паказваць на карце 
найбуйнейшыя цэнтры вытворча-
сці будаўнічых матэрыялаў; тлума-
чыць прычыны ўзнікнення праблем 
развіцця і размяшчэння прамы-
словасці будаўнічых матэрыялаў

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння вытворчасці будаўнічых 
матэрыялаў; паказваюць на карце 
найбуйнейшыя цэнтры вытворча-
сці будаўнічых матэрыялаў; тлума-
чаць прычыны ўзнікнення праблем 
развіцця і размяшчэння прамы-
словасці будаўнічых матэрыялаў

§ 36

37 Геаграфія дрэва-
апрацоўчай, мэ-
блевай і цэлюло-
зна-папяровай 
прамысловасці

1 Фарміраваць уяўленні аб структу-
ры і геаграфіі дрэваапрацоўчай, 
мэблевай і цэлюлозна-папяровай 
прамысловасці.
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць асаблівасці размяшчэння вы-

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння вытворчасці дрэваапра-
цоўчай, мэблевай і цэлюлозна-па-
пяровай прамысловасці на тэры-
торыі краіны; паказваюць на карце 
найбуйнейшыя цэнтры вытворча-

§ 37
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творчасці дрэваапрацоўчай, мэбле-
вай і цэлюлозна-папяровай прамы-
словасці на тэрыторыі краіны; 
паказваць на карце найбуйнейшыя 
цэнтры вытворчасці дрэваапрацоў-
чай, мэблевай і цэлюлозна-папяро-
вай прамысловасці; тлумачыць пры-
чыны ўзнікнення праблем развіцця 
і размяшчэння вытворчасці дрэва-
апрацоўчай, мэблевай і цэлюлозна- 
папяровай прамысловасці

сці дрэваапрацоўчай, мэблевай і цэ-
люлозна-папяровай прамысловасці; 
тлумачаць прычыны ўзнікнення 
праблем развіцця і размяшчэн-
ня вытворчасці дрэваапрацоўчай, 
мэблевай і цэлюлозна-папяровай 
прамысловасці

38 Геаграфія лёгкай 
прамысловасці

1 Фарміраваць уяўленні аб стру-
ктуры і геаграфіі лёгкай прамы-
словасці.
Фарміраваць уменні характары-
заваць асаблівасці размяшчэння 
вытворчасці лёгкай прамысловасці 
на тэрыторыі краіны; паказваць на 
карце найбуйнейшыя цэнтры вытво-
рчасці лёгкай прамысловасці; тлума-
чыць прычыны ўзнікнення праблем 
развіцця і размяшчэння прадпры-
емстваў лёгкай прамысловасці

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння вытворчасці лёгкай 
прамысловасці на тэрыторыі краі-
ны; паказваюць на карце найбу-
йнейшыя цэнтры вытворчасці лё-
гкай прамысловасці; тлумачаць 
прычыны ўзнікнення праблем 
развіцця і размяшчэння прадпры-
емстваў лёгкай прамысловасці

§ 38

39 Геаграфія харчо-
вай прамысловасці

1 Фарміраваць уяўленні аб стру-
ктуры і геаграфіі харчовай прамы-
словасці.
Фарміраваць уменні характары-
заваць асаблівасці размяшчэння

Характарызуюць асаблівасці раз-
мяшчэння вытворчасці харчовых 
прадуктаў на тэрыторыі краіны; 
паказваюць на карце найбуйней-
шыя цэнтры вытворчасці харчовай

§ 39
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вытворчасці харчовых прадуктаў на 
тэрыторыі краіны; паказваць на ка-
рце найбуйнейшыя цэнтры вытво-
рчасці харчовай прамысловасці; 
тлумачыць прычыны ўзнікнення 
праблем развіцця і размяшчэння 
прадпрыемстваў харчовай прамы-
словасці

прамысловасці; тлумачаць пры-
чыны ўзнікнення праблем развіц-
ця і размяшчэння прадпрыемстваў 
харчовай прамысловасці

40 Структура сферы 
паслуг. Геаграфія 
гандлю і дзелавых 
паслуг

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«інфармацыя» і «сувязь», «фіна-
нсавыя паслугі».
Фарміраваць уяўленні аб асабліва-
сцях развіцця і фактарах размяшчэ-
ння гандлю, інфармацыйна-камуні-
кацыйных тэхналогій, фінансавых 
паслуг.
Фарміраваць уменні тлумачыць 
прычыны тэрытарыяльных адро-
зненняў ва ўзроўні развіцця сферы 
паслуг; геаграфічную структуру 
знешняга гандлю краіны; характа-
рызаваць працу гандлю, інфарма-
цыйна-камунікацыйных тэхнало-
гій, фінансавых паслуг, паказваць 
на карце гарады, якія з’яўляюцца 
найбуйнейшымі фінансавымі цэ-
нтрамі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«інфармацыя» і «сувязь», «фіна-
нсавыя паслугі» і характарызуюць 
паняцці.
Тлумачаць прычыны тэрытарыяль-
ных адрозненняў ва ўзроўні развіц-
ця сферы паслуг; характарызуюць 
геаграфічную структуру знешняга 
гандлю краіны; працу гандлю, інфа-
рмацыйна-камунікацыйных тэхна-
логій, фінансавых паслуг.
Паказваюць на карце гарады, якія 
з’яўляюцца найбуйнейшымі фіна-
нсавымі цэнтрамі

§ 40
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41 Геаграфія 
навукова- 
адукацыйных і са-
цыяльных паслуг

1 Фарміраваць уяўленні аб асабліва-
сцях развіцця і фактарах размяшчэ-
ння ўстаноў адукацыі, навуковай 
дзейнасці, аховы здароўя, культу-
ры, спорту, турызму.
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць працу ўстаноў адукацыі, наву-
ковай дзейнасці, аховы здароўя, ку-
льтуры, спорту, турызму; паказваць 
на карце гарады, у якіх знаходзяцца 
ўстановы вышэйшай адукацыі (уні-
версітэты, акадэміі, інстытуты)

Характарызуюць працу ўстаноў 
адукацыі, навуковай дзейнасці, 
аховы здароўя, культуры, спорту, 
турызму; паказваюць на карце га-
рады, у якіх знаходзяцца ўстановы 
вышэйшай адукацыі (універсітэты, 
акадэміі, інстытуты)

§ 41

42 Геаграфія транспа-
рту

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«транспартная сетка», «транспа-
ртныя вузлы».
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць працу транспарту; паказваць 
на карце лагістычныя цэнтры; сва-
бодныя эканамічныя зоны Беларусі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«транспартная сетка», «транспа-
ртныя вузлы» і характарызуюць 
паняцці.
Характарызуюць працу транспарту; 
паказваюць на карце лагістычныя 
цэнтры; свабодныя эканамічныя 
зоны Беларусі: «Мінск», «Гомель- 
Ратон», «Віцебск», «Магілёў», 
«Гродна-Інвест», «Брэст»

§ 42

43 Знешнеэканамі-
чныя сувязі Рэспу-
блікі Беларусь.
Практычная 
работа № 8. 

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«знешнегандлёвы баланс», «інве-
стыцыі», «сумесныя прадпры-
емствы», «свабодныя эканамічныя 
зоны».

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«знешнегандлёвы баланс», «інве-
стыцыі», «сумесныя прадпры-
емствы», «свабодныя эканамічныя 
зоны» і характарызуюць паняцці.

§ 43
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Нанясенне на ко-
нтурную карту 
і аналіз размяшчэ-
ння
а) свабодных эка-
намічных зон;
б) транс’еўрапей-
скіх транспартных 
камунікацый 
(чыгункі, шашы, 
нафта- і газаправо-
ды, лініі электра-
перадачы)

Фарміраваць уяўленні аб лагісты-
чных цэнтрах, галоўных эканамі-
чных партнёрах Беларусі, знешне-
гандлёвым балансе краіны, свабо-
дных эканамічных зонах.
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць геаграфічную структуру зне-
шняга гандлю краіны; разлічваць 
характарыстыкі знешнегандлёвага 
балансу.
Фарміраваць навыкі працы з роз-
нымі крыніцамі геаграфічнай інфа-
рмацыі для нанясення на конту-
рную карту і аналізу размяшчэння: 
а) свабодных эканамічных зон; б) 
транс’еўрапейскіх транспартных 
камунікацый (чыгункі, шашы, 
нафта- і газаправоды, лініі электра-
перадачы)

Характарызуюць геаграфічную 
структуру знешняга гандлю кра-
іны; разлічваюць характарыстыкі 
знешнегандлёвага балансу.
Выконваюць практычную работу: 
наносяць на контурную карту і ана-
лізуюць размяшчэнне: а) свабодных 
эканамічных зон; б) транс’еўрапей-
скіх транспартных камунікацый 
(чыгункі, шашы, нафта- і газапра-
воды, лініі электраперадачы), ро-
бяць вывады

Тэма 7. Вобласці і горад Мінск (8 г)

44 Брэсцкая 
вобласць

1 Фарміраваць уяўленні аб асабліва-
сцях прыродных рэсурсаў, насель-
ніцтва і яго нацыянальнага складу, 
структуры прамысловасці і сельскай 
гаспадаркі, іх размяшчэння, спецы-
ялізацыі гаспадаркі Брэсцкай вобла-
сці, аб найбуйнейшых прамысловых 
і культурных цэнтрах вобласці.

Характарызуюць вобласць па 
асноўнай схеме.
Вызначаюць спецыялізацыю гаспа-
даркі Брэсцкай вобласці.
Апісваюць адметныя і ўнікальныя 
аб’екты вобласці. Прагназуюць са-
цыяльна-эканамічнае развіццё Брэ-
сцкай вобласці.

§ 44
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Фарміраваць уменні характарыза-
ваць вобласць па асноўнай схеме; 
вызначаць спецыялізацыю гаспа-
даркі Брэсцкай вобласці; апісваць 
адметныя і ўнікальныя аб’екты; 
прагназаваць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё вобласці; паказваць 
на карце гарады: Баранавічы, Пінск

Паказваюць на карце гарады: Бара-
навічы, Пінск

45 Практычная 
работа № 9*. 
Характарысты-
ка свайго адмі-
ністрацыйнага 
раёна (населенага 
пункта) (выконва-
ецца на наступ-
ным уроку пасля 
вывучэння сваёй 
вобласці)

1 Фарміраваць навыкі працы з роз-
нымі крыніцамі геаграфічнай інфа-
рмацыі для складання комплекснай 
характарыстыкі свайго адміністра-
цыйнага раёна (населенага пункта)

Выконваюць практычную работу: 
складаюць комплексную характа-
рыстыку свайго адміністрацыйнага 
раёна (населенага пункта), робяць 
вывады

46 Віцебская во-
бласць

1 Фарміраваць уяўленні аб асабліва-
сцях прыродных рэсурсаў, насель-
ніцтва і яго рассялення, структуры 
прамысловасці і сельскай гаспа-
даркі, іх размяшчэння, спецыялі-
зацыі гаспадаркі, рэкрэацыйнага 
патэнцыялу Віцебскай вобласці, аб 
найбуйнейшых прамысловых і ку-
льтурных цэнтрах вобласці.

Характарызуюць вобласць па 
асноўнай схеме.
Вызначаюць спецыялізацыю гаспа-
даркі Віцебскай вобласці.
Паказваюць на карце горад Орша.
Апісваюць адметныя і ўнікаль-
ныя аб’екты Віцебскай вобласці. 
Прагназуюць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё Віцебскай вобласці

§ 45
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Фарміраваць уменні характарыза-
ваць вобласць па асноўнай схеме; 
вызначаць спецыялізацыю гаспа-
даркі Віцебскай вобласці; апісваць 
адметныя і ўнікальныя аб’екты; 
прагназаваць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё вобласці; паказваць 
на карце горад Орша

47 Гомельская 
вобласць

1 Фарміраваць уяўленні аб асабліва-
сцях прыроды Гомельскай вобла-
сці і размяшчэння тэрыторыі ў ме-
жах Палескай нізіны, мінеральных 
і лясных рэсурсаў вобласці; насель-
ніцтва і яго рассялення, структуры 
прамысловасці і сельскай гаспада-
ркі, іх размяшчэння, спецыяліза-
цыі гаспадаркі; аб найбуйнейшых 
прамысловых і культурных цэнтрах 
вобласці.
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць вобласць па асноўнай схеме; 
вызначаць спецыялізацыю гаспада-
ркі Гомельскай вобласць; апісваць 
адметныя і ўнікальныя аб’екты; 
прагназаваць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё вобласці; паказваць 
на карце гарады: Мазыр, Жлобін

Характарызуюць вобласць па 
асноўнай схеме.
Вызначаюць спецыялізацыю гаспа-
даркі Гомельскай вобласці.
Апісваюць адметныя і ўнікаль-
ныя аб’екты Гомельскай вобласці. 
Прагназуюць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё Гомельскай вобласці.
Паказваюць на карце гарады: Ма-
зыр, Жлобін

§ 46
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48 Гродзенская во-
бласць

1 Фарміраваць уяўленні аб асабліва-
сцях прыродных рэсурсаў, насель-
ніцтва і яго нацыянальнага складу, 
структуры прамысловасці і сель-
скай гаспадаркі, іх размяшчэння, 
спецыялізацыі гаспадаркі Гродзе-
нскай вобласць, аб развіцці ата-
мнай энергетыкі, найбуйнейшых 
прамысловых і культурных цэнтрах 
вобласці.
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць вобласць па асноўнай схеме; 
вызначаць спецыялізацыю гаспада-
ркі Гродзенскай вобласці; апісваць 
адметныя і ўнікальныя аб’екты; 
прагназаваць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё вобласці; паказваць 
на карце горад Ліда

Характарызуюць вобласць па 
асноўнай схеме.
Вызначаюць спецыялізацыю гаспа-
даркі Гродзенскай вобласці.
Апісваюць адметныя і ўнікаль-
ныя аб’екты Гродзенскай вобласці. 
Прагназуюць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё Гродзенскай вобласці.
Паказваюць на карце горад Ліда

§ 47

49 Мінская вобласць 1 Фарміраваць уяўленні аб асабліва-
сцях прыродных рэсурсаў, насель-
ніцтва і яго рассялення, структуры 
прамысловасці і сельскай гаспада-
ркі, іх размяшчэння, спецыяліза-
цыі гаспадаркі Мінскай вобласці, 
аб найбуйнейшых прамысловых 
і культурных цэнтрах вобласці.
Фарміраваць уменні характарыза-
ваць вобласць па асноўнай схеме; 

Характарызуюць вобласць па 
асноўнай схеме.
Вызначаюць спецыялізацыю гаспа-
даркі Мінскай вобласці.
Апісваюць адметныя і ўнікальныя 
аб’екты Мінскай вобласці.
Прагназуюць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё Мінскай вобласці.
Паказваюць на карце горад Мала-
дзечна

§ 48
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вызначаць спецыялізацыю гаспа-
даркі Мінскай вобласці; апісваць 
адметныя і ўнікальныя аб’екты;  
прагназаваць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё вобласці; паказваць 
на карце горад Маладзечна

50 Мінск — сталіца 
Беларусі

1 Фарміраваць уяўленні аб асабліва-
сцях эканоміка-геаграфічнага ста-
новішча, спецыялізацыі гаспада-
ркі, найбуйнейшых прамысловых 
прадпрыемствах; аб фарміраванні 
і праблемах развіцця Мінскай агла-
мерацыі.
Фарміраваць уменні характары-
заваць горад па асноўнай схеме; 
вызначаць спецыялізацыю гаспа-
даркі Мінска; апісваць адметныя 
і ўнікальныя аб’екты; прагназаваць 
сацыяльна-эканамічнае развіццё

Характарызуюць горад Мінск па 
асноўнай схеме.
Вызначаюць спецыялізацыю гаспа-
даркі горада Мінска.
Апісваюць адметныя і ўнікальныя 
аб’екты горада Мінска. Прагназу-
юць сацыяльна-эканамічнае разві-
ццё горада Мінска.
Паказваюць на карце горад Мінск

§ 49

51 Магілёўская во-
бласць

1 Фарміраваць уяўленні аб асабліва-
сцях прыродных рэсурсаў, насель-
ніцтва і яго рассялення, структуры 
прамысловасці і сельскай гаспада-
ркі, іх размяшчэння, спецыялізацыі 
гаспадаркі, рэкрэацыйнага патэ-
нцыялу Магілёўскай вобласці, аб 
найбуйнейшых прамысловых і ку-
льтурных цэнтрах вобласці.

Характарызуюць вобласць па 
асноўнай схеме.
Вызначаюць спецыялізацыю гаспа-
даркі Магілёўскай вобласці.
Апісваюць адметныя і ўнікаль-
ныя аб’екты Магілёўскай вобласці. 
Прагназуюць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё Магілёўскай вобла-
сці.

§ 50

2
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

Фарміраваць уменні характарыза-
ваць вобласць па асноўнай схеме; 
вызначаць спецыялізацыю гаспада-
ркі Магілёўскай вобласці; апісваць 
адметныя і ўнікальныя аб’екты; 
прагназаваць сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё вобласці; паказваць 
на карце горад Бабруйск

Паказваюць на карце горад Баб-
руйск

52 Рэзервовы час 1
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