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Геаграфія. Сацыяльна-эканамічная геаграфія свету  
(базавы ўзровень)

(35 гадзін на год, 1 гадзіна на тыдзень)

1. Анціпава, К. А. Геаграфія. Сацыяльна-эканамічная геаграфія свету : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агульн. сярэд.
адукацыі з беларус. мовай навучання / К. А. Анціпава, В. М. Гузава. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2019.

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

№
урока, 
дата 

правя-
дзення

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 Сацыяльна-
эканамічная 
геа графія свету, 
прадмет і задачы 
ў забеспячэнні 
ўстойлівага 
развіцця

1 Фарміраваць веданне асноўных 
на прам каў, месца сацыяльна-эка-
на міч най геаграфіі свету ў сі стэ ме 
геаграфічных навук.
Фарміраваць уменне харак та ры-
заваць ролю сацыяльна-эка на міч-
най геаграфіі свету ва ўмовах гла-
ба лізацыі і забеспячэння ўстой лі-
вага развіцця

Называюць асноўныя напрамкі, мес-
ца сацыяльна-эканамічнай геаграфіі 
свету ў сістэме геаграфічных навук. 
Характарызуюць ролю сацыяльна-
эканамічнай геаграфіі свету ва ўмо-
вах глабалізацыі і забеспячэння 
ўстой лівага развіцця

§ 1

РАЗДЗЕЛ I. Сучасная палітычная карта свету і палітычная геаграфія (4 г) 

Тэма 1. Дынаміка палітычнай карты свету (2 г)

2 Аб’екты палітыч-
най карты свету

1 Фарміраваць веданне паняцця «ква-
зі дзяржава»; веданне асноўных 
суб’ек таў палітычнай карты свету, 

Называюць азначэнне тэрміна «ква зi-
дзяржава», характарызуюць па няцце.
Называюць і характарызуюць асноў -

§ 2

1

Працяг

1 2 3 4 5 6

прасторавых форм дзяр жаў, пры-
кла даў залежных тэ ры торый, 
сама абвеш чаных (не пры знаных) 
дзяр жаў.
Фарміраваць уменне характары-
заваць дынаміку палітычнай кар-
ты свету; тлумачыць ролю ААН 
у фарміраванні палітычнай кар-
ты свету

ныя суб’екты палітычнай карты све-
ту, прасторавыя формы дзяр жаў; пры - 
водзяць прыклады залежных тэ ры-
торый, самаабвешчаных (не прыз на-
ных) дзяржаў. 
Характарызуюць дынаміку палі тыч-
най карты свету.
Тлумачаць ролю ААН у фарміраванні 
палітычнай карты свету

3 Рэгіянальныя 
і ла кальныя 
канфлікты ў свеце

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«сепаратызм», «геаканфліктало-
гія»; веданне класіфікацыі рэгі-
янальных і ла кальных канфліктаў.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
прычыны і наступствы лакальных 
і ўзброеных канфліктаў

Называюць азначэнні тэрмінаў «се-
паратызм», «геаканфлікталогія», ха-
рактарызуюць паняцці. Кла сі фі ку-
юць рэгіянальныя і лакальныя кан-
флікты.
Аналізуюць прычыны і наступствы 
лакальных і ўзброеных канфліктаў

§ 3

Тэма 2. Палітычная геаграфія і геапалітыка (2 г)

4 Палітычная геа-
графія

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«па лі тычная геаграфія», «па лі ты-
ка-геа гра фічнае становішча»; веда-
нне прад мета, аб’ектаў і асноўных 
на прам каў палітычнай геа гра фіі.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць прыкладную ролю палі тыч-
най геаграфіі, дзяржаўныя межы, 
спрэчныя тэрыторыі, палітыка-

Называюць азначэнні тэрмінаў «палі-
тычная геаграфія», «палітыка-геа гра-
фічнае становішча», характарызуюць 
паняцці. 
Называюць прадмет, аб’ект і асноў-
ныя напрамкі палітычнай геа графіі. 
Характарызуюць прыкладную ролю 
палітычнай геаграфіі, дзяржаўныя 
межы, спрэчныя тэрыторыі, палі ты -

§ 4
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геа графічнае становішча краіны; 
складаць параўнальную характа-
рыстыку палітыка-геаграфічнага 
становішча краін

ка-геаграфічнае становішча краіны. 
Складаюць параўнальную характа-
рыстыку палітыка-геаграфічнага ста-
новішча краін 

5 Геапалітыка, 
месца ў сістэме 
геаграфічных на-
вук

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«геа па літыка», «геапалітычнае 
поле», «электаральная геаграфія»; 
веданне аб’екта, прадмета геапалі-
тыкі, геа па літычных фактараў раз-
віцця кра іны, прыкладаў па меж-
ных спрэ чак на палітычнай карце 
свету.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць прастору ў геапалітыцы; тлу-
мачыць сучасныя геапалітычныя 
працэсы, геапалітычныя фактары 
развіцця краіны

Называюць азначэнні тэрмінаў «геа-
па лі тыка», «геапалітычнае поле», 
«элек та ральная геаграфія», ха рак та-
ры зу юць паняцці. 
Называюць аб’ект, прадмет геа па лі-
тыкі, геапалітычныя фактары раз віц-
ця краіны; прыводзяць прыклады па-
межных спрэчак на палі тычнай кар-
це свету. 
Характарызуюць прастору ў геа палі-
тыцы. 
Тлумачаць сучасныя геапалітычныя 
працэсы, геапалітычныя фактары 
раз віцця краіны

§ 5

РАЗДЗЕЛ II. Геаграфія насельніцтва свету (10 г)

Тэма 3. Геаграфія дэмаграфічных працэсаў (4 г)

6 Дэмаграфічныя 
працэсы і іх 
геаграфія

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«дэма графічная сітуацыя», «на ту-
ральны рух насельніцтва», «узнаў-
ленне насельніцтва»; веданне па-
каз чыкаў, фактараў дэмаграфічнай 
сітуацыі, геаграфіі нараджальна-

Называюць азначэнні тэрмінаў «дэма-
графічная сітуацыя», «натуральны рух 
насельніцтва», «узнаў лен не на сель-
ніцтва». 
Называюць паказчыкі, фактары дэма-
графічнай сітуацыі, геаграфію нара-

§ 6
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сці, смяротнасці насельніцтва све-
ту, ха рак та ру натуральнага руху 
на сель ніц тва ў свеце і рэгіёнах, 
тыпаў узнаў лення насельніцтва.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
уплыў фактараў на дэма гра фіч-
ную сітуацыю, на адрозненні на-
ра джаль насці, смяротнасці, нату-
ральнага прыросту/змяншэння 
на сель ніцтва ў развітых краінах 
і кра інах, якія развіваюцца; ха-
рак та рызаваць дэмаграфічную сі-
ту а цыю ў рэгіёнах і свеце, геа гра-
фію нараджальнасці, смя рот насці, 
натуральнага прыросту, натураль-
нага змяншэння насельніцтва 
ў све це, тыпы ўзнаў лення; умен-
не пры водзіць пры клады краін 
з па шы раным тыпам узнаўлення 
на сель ніцтва, звужаным тыпам 
узнаў лення на сель ніцтва, про-
стым тыпам узнаўлення на сель-
ні цтва. 
Пра доў жыць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, называць і па-
казваць на карце: краіну з ма ксі-
мальнай нараджальна сцю ў свеце, 
краіны з мінімальнай нараджаль-

джальнасці, смяротнасці насельніцтва 
свету, характар натуральнага руху на-
сель ніцтва ў свеце і рэгіёнах, тыпы 
ўзнаўлення насельніцтва.
Тлумачаць уплыў фактараў на дэма-
гра фічную сітуацыю, на адрозненні 
на ра джальнасці, смяротнасці, нату-
ральнага прыросту/змяншэння на-
сельніцтва ў развітых краінах і краі-
нах, якія развіваюцца. 
Характарызуюць дэмаграфічную сі-
туацыю ў рэгіёнах і свеце, геаграфію 
нараджальнасці, смяротнасці, на-
ту ральнага прыросту, натуральна-
га змяншэння насельніцтва ў свеце, 
тыпы ўзнаўлення.
Прыводзяць прыклады краін з па-
шы раным тыпам узнаўлення на сель-
ніцтва, звужаным тыпам узнаўлення 
насельніцтва, простым тыпам узнаў-
лення насельніцтва.
Называюць і паказваюць на карце 
краіну з максімальнай нара джаль-
на сцю ў свеце (Нігер); краіны з мі-
ні маль най нараджальнасцю на сель-
ні цтва ў свеце (Рэспубліка Карэя, 
Манака); краіны з максімальнай 
смяротнасцю насельніцтва ў свеце
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насцю насельніцтва ў свеце, краі -
ны з максімальнай смя рот на сцю 
насельніцтва ў свеце, краіны з мі-
ні мальнай смя рот насцю на сель-
ніцтва ў свеце, краі ну з ма ксі-
мальным натуральным пры ро-
стам, краіну з ма ксі маль ным на-
ту ральным змяншэннем

(Бал га рыя, Латвія, Сербія, Лесота); 
краі ны з мінімальнай смяротнасцю 
насельніцтва ў свеце (Катар, Аб’яд-
наныя Арабскія Эміраты); краіну 
з максімальным натуральным пры ро-
стам (Нігер); краіну з максімальным 
натуральным змяншэннем (Балга-
рыя)

7 Полаўзроставая 
структура насель-
ніцтва свету

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«пола ўзроставая структура на-
сель ні цтва», «дэмаграфічнае ста-
рэн не»; веданне тыпаў узроставай 
стру кту ры насельніцтва, тыпаў 
пола ўзроста вых пірамід.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
уплыў фактараў на ўзроставую 
структуру насельніцтва; характа-
рызаваць тыпы ўзроставай стру-
ктуры насельніцтва ў рэгіёнах све-
ту, структуру насельніцтва па поле, 
прычыны, геаграфію і на ступ ствы 
дэмаграфічнага старэння; уменне 
прыводзіць прыклады краін з пера-
вагай жаночага на сель ніцтва ў стру-
ктуры, прыклады краін з перавагай 
мужчынскага насельніцтва ў струк-
туры, прыклады краін з прыкладна 
роўнай коль касцю мужчынскага 
і жаночага насельніцтва. 

Называюць азначэнне тэрмінаў «пола-
ўзро ставая структура на сель ніцтва», 
«дэмаграфічнае старэнне», ха рак та-
рызуюць паняцці. 
Называюць тыпы ўзроставай струк-
туры насельніцтва, тыпы пола ўзро-
ставых пірамід.
Тлумачаць уплыў фактараў на ўзро-
ста вую структуру насельніцтва. Ха рак-
тарызуюць тыпы ўзроставай структу-
ры насельніцтва ў рэгіёнах свету, струк-
туру насельніцтва па поле, прычыны, 
геаграфію і наступствы дэмаграфічнага 
старэння. 
Прыводзяць прыклады краін з пера-
вагай жаночага насельніцтва ў струк-
туры, прыклады краін з перавагай 
мужчынскага насельніцтва ў струк-
туры, прыклады краін з прыклад-
на роўнай колькасцю мужчынскага 
і жаночага насельніцтва.

§ 7
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Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце: краіну з ма-
ксі мальнай доляй насельніцтва 
ва ўзросце 60+ гадоў; прыклады 
краін з прагрэсіўнай узроставай 
структурай насельніцтва, стацы-
янарнай узроставай структурай 
насельніцтва і рэгрэсіўнай узро-
ставай структурай насельніцтва 

Называюць і паказваюць на карце 
краіну з максімальнай доляй на сель-
ніцтва ва ўзросце 60+ гадоў (Японія), 
прыклады краін з пра грэ сіўнай уз-
ро ставай структурай на сель ніцтва 
(Ма лаві, Тайланд, Парагвай), ста-
цыянарнай узроставай стру ктурай 
насельніцтва (Аўстралія, Чылі, Эква-
дор) і рэгрэсіўнай узроставай струк-
турай насельніцтва (Грэцыя, Японія, 
Германія)

8 Тэорыя дэмагра-
фічнага пераходу

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«дэма графічны пераход»; ведан-
не сутнасці дэмаграфічнага пера-
ходу; веданне прагнозу колькасці 
насельніцтва свету. 
Фарміраваць уменне харак та ры за-
ваць дэмаграфічны пераход у све це, 
характарызаваць ды на мі ку коль-
касці на сель ніцтва ў рэ гі ё нах і свеце. 
Прадоўжыць фар мі раваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце: пяць найбуй-
нейшых краін свету па колькасці 
на сель ні цтва; прыклады краін са 
ста ноў чай дынамікай колькасці 
на сель ні цтва; прыклады краін 
з адмоўнай дынамікай колькасці 
на сель ніцтва

Называюць азначэнне тэрміна «дэма-
графічны пераход», характарызуюць 
паняцце. 
Характарызуюць прагноз колькасці 
насельніцтва свету. 
Характарызуюць дэмаграфічны пера-
ход у свеце, дынаміку колькасці на-
сельніцтва ў рэгіёнах і свеце.
Называюць і паказваюць на кар-
це пяць найбуйнейшых краін свету 
па колькасці насельніцтва (Кітай, 
Індыя, ЗША, Інданезія, Бразілія), 
пры клады краін са станоўчай ды на-
мікай колькасці насельніцтва (Ні ге-
рыя, Егіпет, Малайзія), прыклады 
краін з адмоўнай дынамікай коль-
касці насельніцтва (Японія, Гер ма-
нія, Італія)

§ 8
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9 Практычная ра-
бота № 1.
Складанне дэма-
графічнага профі-
лю развітых 
краін і краін, якія 
развіваюцца (на 
прыкладзе дзвюх 
краін на выбар) па 
тыпавым плане

1 Фарміраваць навык складаць дэ-
ма графічны профіль дзяржавы

Выконваюць практычную работу па 
складанні дэмаграфічнага про філю 
развітых краін і краін, якія раз ві ва-
юцца (на прыкладзе дзвюх краін на 
выбар) па тыпавым плане, робяць 
выс новы

Паўта-
рыць 
§ 6—8

Тэма 4. Геаграфія міжнароднай міграцыі (3 г)

10 Фактары і віды 
міграцыі насель-
ніцтва

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«мі гра цыйны пераход»; веданне 
фа кта раў міжнароднай міграцыі, 
відаў міграцый па геаграфічным 
ахопе, часе, мэтах, форме ар га ні-
за цыі, за коннасці, ступені ле галь-
насці; веданне паказчыкаў мігра-
цыі

Называюць азначэнне тэрміна «мі-
гра цыйны пераход», характарызуюць 
паняцце.
Называюць і характарызуюць фак-
тары міжнароднай міграцыі, віды мі-
гра цый па геаграфічным ахопе, часе, 
мэтах, форме арганізацыі, за кон на-
сці, ступені легальнасці, паказчыках 
міграцыі

§ 9

11 Міжнародная мі-
грацыя ў сучас-
ным свеце

1 Фарміраваць веданне асноўных 
ка лі дораў і сучасных форм між-
на роднай міграцыі. 
Фар мі ра ваць умен не характары-
заваць ды на мі ку аб’ёмаў міжна-
роднай мі гра цыі ў свеце і рэгіёнах; 
тлу ма чыць падабенства і адрозне-
нне ў мі гра цы ях паміж развітымі 
краі на мі і краінамі, якія развіва-

Называюць асноўныя калідоры і су-
часныя формы міжнароднай мі гра-
цыі.
Характарызуюць дынаміку аб’ёмаў 
міжнароднай міграцыі ў свеце і рэ-
гі ёнах. 
Тлумачаць падабенства і адрозненні 
ў міграцыях паміж развітымі краі на-
мі і краінамі, якія развіваюцца. 

§ 10
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юцца; аналізаваць геаграфію па лі-
тычнай, эка намічнай, эка ла гіч най, 
сту дэн ц кай міграцыі.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце асноўныя ка-
лідоры міжнародных міграцый

Аналізуюць геаграфію палітычнай, 
эканамічнай, экалагічнай, студэнц-
кай міграцыі.
Называюць і паказваюць на карце 
ас ноў ныя калідоры міжнародных 
мі гра цый: Мексіка — ЗША, Індыя — 
ААЭ, Расія — Украіна 

12 Бежанства ў су-
час ным свеце, 
прычыны і геа-
графія

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«мі гра цый ная палітыка»; веданне 
асноў ных рэгіёнаў і наступстваў 
бежанства.
Фарміраваць уменне вызначаць 
асноўныя рэгіёны і наступствы бе-
жанства; уменне абгрунтоўваць не-
абходнасць міграцыйнай палітыкі. 
Прадоўжыць фарміраваць уменне  
працаваць з картай, называць і па-
казваць на карце краіны з найболь-
шай колькасцю бежанцаў

Называюць азначэнне тэрміна «мі-
гра цый ная палітыка», характарызу-
юць паняцце.
Вызначаюць і называюць асноўныя 
рэгіёны бежанства, наступствы бе-
жанства. 
Абгрунтоўваюць неабходнасць мі-
гра цыйнай палітыкі. 
Называюць і паказваюць на карце 
краі ны з найбольшай колькасцю бе-
жан цаў (Сірыя, Афганістан, Паў днё-
вы Судан)

§ 11

Тэма 5. Геаграфія рассялення свету (3 г)

13 Размяшчэнне на-
сельніцтва свету

1 Фарміраваць веданне паняцця «раз-
мяшчэнне насельніцтва»; веданне 
па каз чыкаў і фактараў размяшчэн-
ня насельніцтва, густа- і рэдказасе-
леных арэалаў, палос канцэнтрацыі 
насельніцтва ў рэгіёнах свету.
Фарміраваць уменне тлумачыць

Называюць азначэнне тэрміна «раз-
мяшчэнне насельніцтва», характары-
зуюць паняцце.
Называюць паказчыкі і фактары раз-
мяшчэння насельніцтва, густа- і рэд-
казаселеных арэалаў, палос канцэн-
трацыі насельніцтва ў рэгіёнах свету. 

§ 12
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уплыў фактараў на раз мя шчэнне 
насельніцтва; уменне характары-
заваць геаграфію шчыль насці на-
сель ніцтва свету, унутры краінную 
дыферэнцыяцыю па шчыль насці 
насельніцтва.
Прадоўжыць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, называць і па-
казваць на карце прыклады краін 
з максімальнай і мінімальнай 
шчыль насцю насельніцтва ў свеце

Тлумачаць уплыў фактараў на раз-
мяшчэнне насельніцтва. Характа-
рызуюць геаграфію шчыльнасці на-
сель ніцтва свету, унутрыкраінную 
ды фе рэнцыяцыю па шчыльнасці на-
сель ніцтва. Называюць і паказваюць 
на карце прыклады краін з ма ксі-
маль най шчыльнасцю насель ні цтва 
ў свеце (Бахрэйн), прыклады кра ін 
з мінімальнай шчыльнасцю на сель-
ні цтва ў свеце (Манголія)

14 Геаграфія рас-
сялення на сель-
ніцтва свету

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«рас ся ленне», «агламерацыя», 
«ме га ла поліс», «мегасіці»; ведан-
не стадый і форм урбанізацыі.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
урбанізацыю; уменне ха ра кта ры-
за ваць формы рассялення, ста-
дыі і формы ўрбанізацыі, ад роз-
нен ні ва ўрбанізацыі паміж раз-
ві тымі краінамі і краінамі, якія 
раз  віваюцца, гарадскія трушчобы 
ў су часным свеце.
Прадоўжыць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, называць і па-
казваць на карце прыклады краін 
з максімальнай і мінімальнай до-
ляй гарадскога насельніцтва, тры

Называюць азначэнні тэрмінаў «рас-
сяленне», «агламерацыя», «мега ла-
поліс», «мегасіці», характарызуюць 
паняцці.
Тлумачаць урбанізацыю. 
Характарызуюць формы рассялення, 
стадыі і формы ўрбанізацыі, ад роз-
нен ні ва ўрбанізацыі паміж раз вітымі 
краінамі і краінамі, якія раз віваюцца, 
гарадскія трушчобы ў су часным све-
це. 
Называюць і паказваюць на карце 
пры клады краін з максімальнай до-
ляй гарадскога насельніцтва (Катар), 
краін з мінімальнай доляй гарадско-
га насельніцтва (Бурундзі); тры най-
буйнейшыя агламерацыі свету (Дэлі,

§ 13
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найбуйнейшыя агламерацыі свету, 
прыклады мегалаполісаў у свеце, 
прыклады краін з трушчобным ха-
рактарам рассялення

Токіа, Шанхай); пры кла ды мега ла-
полісаў у свеце (Транс’еў ра пей скі, 
Паў ночна-Усходні (Босваш), Пры-
азёрны (Чыпітс), Візагмахангар, Сан-
Рыа), прыклады краін з трушчобным 
ха рактарам рассялення (Бразілія, Ін-
дыя, Нігерыя)

15 Практычная ра-
бота № 2*.
Два партрэты 
ўрбанізацыі: па-
дабенства і адроз-
ненне паміж раз-
вітымі краінамі 
і краінамі, якія 
развіваюцца (на 
прыкладзе дзвюх 
краін на выбар), 
па тыпавым плане

1 Фарміраваць навык складаць па-
ртрэт урбанізацыі: вызначаць 
па да бенства і адрозненне паміж 
раз вітымі краінамі і краінамі, 
якія раз віваюцца (на прыкладзе 
дзвюх краін на выбар), па тыпа-
вым плане

Выконваюць практычную работу па 
складанні партрэта ўрбанізацыі: вы-
значаюць падабенства і адрозненне 
паміж развітымі краінамі і краінамі, 
якія развіваюцца (на прыкладзе 
дзвюх краін на выбар), па тыпавым 
плане, робяць высновы

Паўта- 
рыць 
§ 12—13

16 Падагульняльнае 
паўтарэнне

1 Падагульненне і сістэматызацыя ведаў па раздзелах I, II

РАЗДЗЕЛ III. Геаграфія сусветнай гаспадаркі (18 г)

Тэма 6. Структура і фактары развіцця сусветнай гаспадаркі (4 г)

17 Сусветная гаспа-
дарка, этапы фар-
міравання і стадыі 
развіцця

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«га лі новая структура сусветнай 
га спа даркі», «парытэт пакупной 
здоль насці (ППЗ)», «глабаліза-

Называюць азначэнні тэрмінаў «га-
лі новая структура сусветнай га спа-
даркі», «парытэт пакупной здоль-
насці (ППЗ)», «глабалізацыя сусвет-

§ 14
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цыя сусветнай гаспадаркі», «гла-
баль ны горад»; веданне асноўных 
этапаў развіцця сусветнай га спа-
дар кі, прасторавых мадэлей раз-
віц ця сусветнай гаспадаркі.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць прасторавыя мадэлі развіцця 
сусветнай гаспадаркі, структуру 
су светнай гаспадаркі

най гаспадаркі», «глабальны горад», 
характарызуюць паняцці. 
Называюць і характарызуюць асноў-
ныя этапы развіцця сусветнай га спа-
дар кі, прасторавыя мадэлі раз віцця 
су светнай гаспадаркі. Характары-
зуюць прасторавыя мадэлі раз віцця 
сусветнай гаспадаркі, структуру сус-
ветнай гаспадаркі

18 Міжнародны геа-
графічны падзел 
працы

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«між народны геаграфічны падзел 
працы»; веданне асноўных форм 
падзелу працы.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
фактары і гістарычныя тыпы між-
народнага геаграфічнага па дзе лу 
працы; уменне тлумачыць най ноў-
шыя змены ў МГПП

Называюць азначэнне тэрміна «між-
народны геаграфічны падзел працы», 
характарызуюць паняцце. 
Называюць і характарызуюць асноў-
ныя формы падзелу працы. 
Аналізуюць фактары і гістарычныя 
тыпы міжнароднага геаграфічнага 
па дзелу працы, тлумачаць най ноў-
шыя змены ў МГПП

§ 15

19 Транснацыяна-
лізацыя сусветнай 
гаспадаркі

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«транс нацыяналізацыя», «транс-
нацыянальныя кампаніі (ТНК)»; 
веданне перадумоў транс на цыя на-
лі зацыі, вядучых ТНК свету.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
ТНК, тлумачыць асаблівасці геа-
графіі, рэгіянальнай і галіновай 
структуры ТНК.

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«транс нацыяналізацыя», «трансна-
цыянальныя кампаніі (ТНК)», ха-
ра ктарызуюць паняцці. Называюць 
перад умовы транснацыяналізацыі, 
на зываюць і характарызуюць вяду-
чыя ТНК свету.
Аналізуюць ТНК. 
Тлумачаць асаблівасці геаграфіі,

§ 16
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Прадоўжыць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, называць і па-
казваць на карце тры найбуйней-
шыя ТНК свету

рэгіянальнай і галіновай структуры 
ТНК. 
Называюць і паказваюць на кар-
це тры найбуйнейшыя ТНК свету: 
Індустрыяльны і камерцыйны банк 
Кітая (ICBC), Джэй-Пі-Морган 
Чэйз (JPMorgan Chase), Кітайскі 
будаўнічы банк (China Construction 
Bank)

20 Міжнародная 
эканамічная 
інтэграцыя

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«між на родная эканамічная інтэ-
гра цыя»; веданне стадый між на-
род най эканамічнай інтэграцыі, 
вя ду чых інтэграцыйных аб’яд-
нан няў свету.
Фарміраваць уменне ана лі за ваць 
фактары і ўмовы між на род най 
эканамічнай інтэ гра цыі; уменне 
тлумачыць ролю вядучых інтэ-
гра цыйных аб’яднанняў у развіцці 
су час най сусветнай гаспадаркі.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце вядучыя эка-
на мічныя інтэграцыйныя аб’яд-
нан ні свету

Называюць азначэнне тэрміна «між-
народная эканамічная інтэграцыя», 
характарызуюць паняцце.
Называюць і характарызуюць стадыі 
міжнароднай эканамічнай інтэ гра-
цыі, вядучыя інтэграцыйныя аб’яд-
нанні свету.
Аналізуюць фактары і ўмовы між-
народнай эканамічнай інтэграцыі.
Тлумачаць ролю вядучых інтэ гра-
цый ных аб’яднанняў у развіцці су-
часнай сусветнай гаспадаркі.
Называюць і паказваюць на карце 
Еўрапейскі Саюз (ЕС), Паў ночна-
аме рыканскую зону свабоднага ганд-
лю (НАФТА), агульны рынак краін 
Паўднёвай Амерыкі (МЕРКАСУР)

§ 17
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Тэма 7. Геаграфія сельскай гаспадаркі свету (2 г)

21 Структура і геа-
гра фічныя тыпы 
сельскай га спа-
даркі свету. Геа-
графія расліна-
водства свету

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«геа гра фіч ны тып сельскай га-
спа дар кі»; веданне значэння пры-
род ных рэсурсаў і сацыяльна-
эка на мічных умоў у размяшчэнні 
сельска гаспадарчай вытворчасці, 
стру ктуры сельскагаспадарчых 
угод дзяў свету і рэгіёнаў, асноў-
ных геаграфічных тыпаў сель скай 
гаспадаркі свету.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць прыродныя і сацыяльна-эка-
на мічныя фактары раз мя шчэн ня 
сельскагаспадарчай вы твор часці; 
уменне тлумачыць геа гра фічныя 
асаблівасці расліна вод ства, ана-
лі за ваць збожжавыя га спа дар кі  
свету, геаграфію між на род нага 
гандлю прадукцыяй сельскай га-
спа даркі.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краіны па аб’ёмах валавога збору 
пшаніцы, кукурузы і рысу

Называюць азначэнне тэрміна «геа-
гра фічны тып сельскай га спа дар кі», 
характарызуюць паняцце. Называ-
юць значэнне прыродных рэсурсаў 
і сацыяльна-эканамічных умоў у раз-
мя шчэнні сельскагаспадарчай вы-
твор часці, структуру сельскагаспа-
дар чых угоддзяў свету і рэгіёнаў, 
асноў ныя геаграфічныя тыпы сель-
скай гаспадаркі свету.
Характарызуюць прыродныя і са-
цы яльна-эканамічныя фактары раз-
мяшчэння сельскагаспадарчай вы-
твор часці. 
Тлумачаць геаграфічныя асаблівасці 
раслінаводства; аналізуюць збожжа-
вую гаспадарку свету, геаграфію між-
народнага гандлю прадукцыяй сель-
скай гаспадаркі. 
Называюць і паказваюць на карце 
тры вядучыя краіны па аб’ёмах ва-
лавога збору пшаніцы (Кітай, Ін-
дыя, Расія), кукурузы (ЗША, Кі тай, 
Бразілія), рысу (Кітай, Індыя, Інда-
незія)

§ 18
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22 Геаграфія жывё-
лагадоўлі

1 Фарміраваць веданне структуры 
жы вё ла гадоўлі па відах вы твор ча-
сці ў свеце.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
геаграфічныя асаблівасці жывёла-
гадоўлі.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краі ны па пагалоўі буйной рага тай 
жывёлы, свіней і авечак

Называюць структуру жывёла га-
доў лі па відах вытворчасцей у свеце. 
Тлумачаць геаграфічныя асаблівасці 
жывёлагадоўлі.
Называюць і паказваюць на кар-
це тры вядучыя краіны па пагалоўі 
буй ной рагатай жывёлы (Бразілія, 
Ін дыя, ЗША), свіней (Кітай, ЗША, 
Бразілія), авечак (Кітай, Аўстралія, 
Індыя)

§ 19

Тэма 8. Геаграфія прамысловасці свету (7 г)

23 Прамысловасць 
свету, фактары 
размяшчэння 
і агульная харак-
тарыстыка

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«на ву ко ва-тэхнічная рэвалюцыя 
(НТР)»; веданне мадэлей размя-
шчэн ня прамысловасці свету, стру-
к туры прамысловасці свету, аса-
блі ва сцей мінеральна-сы ра він най 
базы прамысловасці.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
уплыў фактараў на размяшчэнне 
галін сусветнай гаспадаркі, за ка-
на мернасці размяшчэння галін су-
светнай гаспадаркі.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць геаграфію мінеральна-сы ра-
вінных рэсурсаў свету, сучасную 
прамысловасць свету

Называюць азначэнне тэрміна «на ву-
кова-тэхнічная рэвалюцыя (НТР)», 
характарызуюць паняцце. На зы ва-
юць мадэлі размяшчэння пра мы сло-
васці свету, структуру пра мы сло ва-
сці свету, асаблівасці мі не ральна-сы-
равіннай базы пра мы сло васці.
Тлумачаць уплыў фактараў на раз мя-
шчэнне галін сусветнай га спа дар кі, 
заканамернасці размяшчэння галін 
сусветнай гаспадаркі.
Характарызуюць геаграфію мі не-
ральна-сыравінных рэсурсаў свету, 
су часную прамысловасць свету

§ 20

14

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5 6

24 Геаграфія энер-
гетыкі свету

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«аль тэр натыўная энергетыка»; 
веданне геаграфіі нафтавай, газа-
вай і вугальнай прамысловасці, 
электра эне рге тыкі, альтэр на тыў-
най энер ге тыкі свету.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць геаграфію нафтавай, газавай 
і вугальнай прамысловасці све-
ту, геаграфію электраэнергетыкі 
свету, геаграфію альтэрнатыўнай 
энергетыкі свету.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краіны па здабычы нафты, пры-
роднага газу, вугалю; тры га лоў-
ныя краіны — вытворцы эле ктра-
энергіі; тры найбуйнейшыя ГЭС 
свету; тры найбуйнейшыя АЭС 
свету; тры галоўныя краіны — вы-
творцы сонечнай, ветравой і геа-
тэрмальнай электраэнергіі

Называюць азначэнне тэрміна «аль-
тэр натыўная энергетыка», характа-
рызуюць паняцце. 
Характарызуюць геаграфію нафта-
вай, газавай і вугальнай пра мы сло-
васці, электраэнергетыкі, аль тэр на-
тыўнай энергетыкі свету. 
Называюць і паказваюць на карце  
тры вядучыя краіны па здабычы 
нафты (ЗША, Саудаўская Аравія, 
Ра сія), прыроднага газу (ЗША, Ра-
сія, Іран), вугалю (Кітай, Індыя, 
ЗША); тры галоўныя краіны — вы-
творцы электраэнергіі (Кітай, ЗША, 
Індыя); тры найбуйнейшыя ГЭС све-
ту (Санься, Ітайпу, Сілоду); тры най-
буйнейшыя АЭС свету (Касівадзакі-
Карыва, Брус, Коры); тры галоўныя 
краіны — вытворцы ветравой эле-
ктраэнергіі (Кітай, ЗША, Гер ма нія); 
тры галоўныя краіны — вы твор-
цы сонечнай электраэнергіі (Кі тай, 
ЗША, Японія); тры галоўныя краі-
ны — вытворцы геатэрмальнай эле-
ктра энергіі (ЗША, Інданезія, Фі-
ліпіны)

§ 21

15

Працяг

1 2 3 4 5 6

25 Геаграфія мета-
лур гіі свету

1 Фарміраваць веданне сыравіннай 
базы і галіновай структуры чор-
най і каляровай металургіі, най-
буй нейшых ТНК металургіі.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць геаграфію чорнай металургіі 
свету, геаграфію каляровай ме та-
лургіі свету.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краіны па аб’ёмах вытворчасці чы-
гуну і сталі, першаснага алюмінію, 
рафінаванай медзі, рафінаванага 
цынку, рафінаванага свінцу 

Называюць сыравінную базу і га лі-
но вую структуру чорнай і каляро-
вай металургіі, найбуйнейшыя ТНК 
металургіі (ArcelorMittal (Люксем-
бург), China Baowu Group (Кітай), 
Nippon Steel & Sumitomo Metal Cor-
poration (Японія)). 
Характарызуюць геаграфію чорнай 
металургіі свету, геаграфію каляро-
вай металургіі свету.
Называюць і паказваюць на карце 
тры вядучыя краіны па аб’ёмах вы-
твор часці чыгуну (Кітай, Індыя, Япо-
нія), сталі (Кітай, Індыя, Японія), 
пер ша снага алюмінію (Кітай, Расія, 
Ін дыя), рафінаванай медзі (Кітай, 
Чылі, Японія), рафінаванага цынку 
(Кі тай, Рэспубліка Карэя, Ін дыя), ра-
фі наванага свінцу (Кітай, Рэ спуб лі ка 
Карэя, ЗША)

§ 22

26 Геаграфія машы-
набудавання свету

1 Фарміраваць веданне галіновай 
структуры машынабудавання, най-
буйнейшых ТНК аўта мабі ле бу да-
вання.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць геаграфію машынабудавання 
свету.

Называюць галіновую структуру 
ма шы на будавання, найбуйнейшыя 
ТНК аўтамабілебудавання (Toyota 
Motor, Volkswagen Group, Daimler). 
Характарызуюць геаграфію машына-
будавання свету.
Называюць і паказваюць на карце

§ 23
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Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і па казваць на карце тры вядучыя 
краіны — вытворцы стан коў, мар-
скіх судоў і легкавых аўта мабіляў 

тры вядучыя краіны — вытворцы 
станкоў (Кітай, Японія, Германія), 
марскіх судоў (Рэспубліка Карэя, 
Японія, Кітай), легкавых аўтамабіляў 
(Кітай, Японія, Германія)

27 Геаграфія хімічнай 
прамысловасці 
свету

1 Фарміраваць веданне фактараў раз-
мяшчэння хімічных вытворчасцей, 
геаграфіі сыравіннай базы хімічнай 
прамысловасці, рэгіёнаў хімічнай 
прамысловасці свету.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць геаграфію хімічнай пра мы сло-
васці свету.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краіны — вытворцы калійных, 
азот ных і фосфарных угнаенняў; 
тры вядучыя краіны — вытворцы 
хімічных валокнаў

Называюць фактары размяшчэн-
ня хімічных вытворчасцей, геа гра-
фію сыравіннай базы хімічнай пра-
мысловасці, рэгіёны хімічнай вы-
твор часці свету. 
Характарызуюць геаграфію хімічнай 
прамысловасці свету.
Называюць і паказваюць на кар-
це тры вядучыя краіны — вытвор-
цы калійных угнаенняў (Канада, 
Расія, Беларусь), азотных угнаенняў 
(Кітай, Індыя, ЗША), фосфарных 
угна енняў (Кітай, ЗША, Індыя), 
хі мічных валокнаў (Кітай, Індыя, 
ЗША)

§ 24

28 Геаграфія лёгкай 
і харчовай прамы-
словасці свету

1 Фарміраваць веданне галіновай 
стру кту ры, фактараў і геа гра фіч ных 
аса блівасцей размяшчэння лёгкай  
прамысловасці, фактараў і геа гра-
фічных асаблівасцей раз мя шчэн ня 
харчовай пра мы сло васці.

Называюць галіновую структуру, 
фа кта ры і геаграфічныя асаблівасці 
размяшчэння лёгкай прамысловасці, 
фактары і геаграфічныя асаб лі васці 
размяшчэння харчовай пра мы сло-
васці.

§ 25
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Фарміраваць уменне характары-
заваць геаграфію лёгкай пра мы-
словасці свету, геаграфію хар чо-
вай прамысловасці свету.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краіны па вытворчасці швейнай 
прадукцыі, мяса, малака

Характарызуюць геаграфію лёгкай 
прамысловасці свету, геаграфію хар-
човай прамысловасці свету.
Называюць і паказваюць на карце 
тры вядучыя краіны па вытворчасці 
швейнай прадукцыі (Кітай, ЗША, 
Рэ спуб ліка Карэя), мяса (Кітай, 
ЗША, Бразілія), малака (Індыя, Па-
кі стан, Кітай)

29 Практычная ра-
бота № 3.
Параўнальная 
характарыстыка 
найбуйнейшых 
індустрыяльных 
ТНК свету з вы яў-
леннем падабен-
ства і адрознення 
(на прыкладзе 
дзвюх кампаній на 
выбар)

1 Фарміраваць навыкі складаць 
параўнальную характарыстыку 
найбуйнейшых індустрыяльных 
ТНК свету, выяўляць падабенства 
і адрозненне (на прыкладзе дзвюх 
кампаній на выбар)

Выконваюць практычную работу 
па складанні параўнальнай ха рак та-
рыстыкі найбуйнейшых ін ду стры-
яльных ТНК свету, вы яў лен ні пада-
бенства і адрознення (на пры кла дзе 
дзвюх кампаній на выбар), робяць 
высновы

§ 20—25

Тэма 9. Геаграфія сектара паслуг свету (5 г)

30 Сектар паслуг 
у сусветнай гаспа-
дарцы

1 Фарміраваць веды пра месца сфе-
ры паслуг у сусветнай гаспадар цы, 
фактары дынамікі развіцця сферы 
паслуг, галіновую структуру сфе-
ры паслуг.

Называюць месца сферы паслуг у су-
светнай гаспадарцы, фактары ды на-
мікі развіцця сферы паслуг, галіно-
вую структуру сферы паслуг. 
Называюць і паказваюць на карце

§ 26
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Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краіны свету па аб’ёме экспарту 
і імпарту паслуг

тры вядучыя краіны свету па аб’ё ме 
экспарту паслуг (ЗША, Вяліка бры-
танія, Кітай), імпарту паслуг (ЗША, 
Кітай, Германія)

31 Геаграфія транс-
парту і роля ў су-
светнай гаспадар-
цы розных відаў 
транспарту

1 Фарміраваць веданне паняцця 
«транс партная сістэма свету»; 
веды пра галіновую структуру 
транс партнага комплексу свету, 
аса блі васці геа графіі відаў транс-
парту (чыгуначнага, аўта ма біль-
нага, марскога, авія цый нага).
Фарміраваць уменне тлумачыць 
асаблівасці структуры грузааба-
роту чыгуначнага, аўтамабільнага, 
авіяцыйнага, марскога транспар-
ту, асаблівасці структуры па са-
жыра абароту чыгуначнага, аўта-
ма більнага, марскога, авія цый нага 
транспарту.
Фарміраваць уменне характарыза-
ваць фактары размяшчэння і ад-
метныя рысы геаграфіі чыгунач-
нага, аўтамабільнага, марскога, 
авія цыйнага транспарту.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
геаграфію відаў транспарту (чы-

Называюць азначэнне тэрміна «транс-
партная сістэма свету», характарызу-
юць паняцце.
Называюць галіновую структуру 
транс партнага комплексу свету, аса блі-
васці геаграфіі відаў транспарту (чы-
гуначнага, аўтамабільнага, марскога, 
авіяцыйнага).
Тлумачаць асаблівасці структуры 
грузаабароту чыгуначнага, аўта-
ма більнага, авіяцыйнага, марскога 
транспарту, асаблівасці структуры 
па са жыраабароту чыгуначнага, аўта-
мабільнага, марскога, авія цый нага 
транс парту.
Характарызуюць фактары размяш-
чэння і адметныя рысы геаграфіі чы-
гуначнага, аўтамабільнага, марскога, 
авіяцыйнага транспарту.
Аналізуюць геаграфію відаў транс-
парту (чыгуначнага, аўтамабільнага, 
воднага, паветранага, трубаправод-

§ 27
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гуначнага, аўтамабільнага, водна-
га, паветранага), кантэйнерыза-
цыю транспарту свету.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
марскія порты свету па грузааба-
роце; тры вядучыя аэрапорты све-
ту па пасажыраабароце

нага), кантэйнерызацыю транспар-
ту свету.
Называюць і паказваюць на карце 
тры вядучыя марскія порты свету 
па грузаабароце (Шанхай, Сінгапур, 
Цяньцзінь); тры вядучыя аэрапорты 
свету па пасажыраабароце (Атланта, 
Пекін, Лондан)

32 Геаграфія між на-
роднага турызму

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«турысцка-рэкрэацыйныя рэсур-
сы»; веданне асаблівасцей геа-
графіі між народнага турызму.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
геаграфію міжнароднага турызму. 
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
дзяржавы па колькасці турысцкіх 
прыбыццяў

Называюць азначэнне тэрміна «ту-
рысцка-рэкрэацыйныя рэсурсы», ха-
рактарызуюць паняцце.
Называюць асаблівасці геаграфіі 
міжнароднага турызму.
Аналізуюць геаграфію між народ на-
га турызму.
Называюць і паказваюць на карце 
тры вядучыя дзяржавы па колькасці 
турысцкіх прыбыццяў (Францыя, 
Іспанія, ЗША)

§ 28

33 Геаграфія фінан-
савых паслуг 
у свеце

Фарміраваць веданне паняццяў 
«між народны фінансавы цэнтр», 
«крыпта валюта»; веданне аса блі ва-
сцей геаграфіі фінансавых паслуг 
і геаграфіі сектара інфармацыйна-

Называюць азначэнне тэрмінаў «між-
народны фінансавы цэнтр», «крыпта-
валюта», характарызуюць па няцці.
Называюць асаблівасці геаграфіі фі-
нансавых паслуг і геаграфіі сектара

§ 29
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камунікацыйных тэхналогій свету. 
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры найбуй-
нейшыя фінансавыя цэнтры свету

інфармацыйна-камунікацыйных тэх-
налогій свету.
Называюць і паказваюць на кар-
це тры найбуйнейшыя фінансавыя 
цэнтры свету (Лондан, Нью-Ёрк, 
Сінгапур)

34 Геаграфія сектара 
інфармацыйна-
камунікацыйных 
тэхналогій свету

1 Фарміраваць веданне паняццяў 
«аўт сорсінг», «лічбавая эка но мі-
ка»; веданне асаблівасцей геа гра-
фіі се ктара інфармацыйна-ка му ні-
ка цый ных тэхналогій свету.
Прадоўжыць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краіны па развіцці ІКТ

Называюць азначэнне тэрмінаў «аўт-
сорсінг», «лічбавая эканоміка», ха ра-
ктарызуюць паняцці.
Называюць асаблівасці геаграфіі сек-
тара інфармацыйна-камуні ка цый-
ных тэхналогій свету.
Называюць тры вядучыя краіны па 
развіцці ІКТ (Ісландыя, Рэспубліка 
Карэя, Швейцарыя)

§ 30

35 Падагульняльнае 
паўтарэнне

1 Падагульненне і сістэматызацыя ведаў па раздзеле III
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