
Аўтары:
В. У. Сарычава, Л. В. Шкель

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Геаграфія. Сацыяльна-эканамічная геаграфія свету.
(павышаны ўзровень)

(105 гадзін на год, 3 гадзіны на тыдзень)

1. Анціпава, К. А. Геаграфія. Сацыяльна-эканамічная геаграфія свету. 10 клас : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул.
сярэд. адукацыі (з электронным дадаткам для павыш. узроўню) / К. А. Анціпава, В. М. Гузава. — Мінск : Адукацыя
і выхаванне, 2020.

2. Электронны дадатак для павышанага ўзроўню «Геаграфія. Сацыяльна-эканамічная геаграфія свету. 10 клас»,
размешчаны на рэсурсе (http://profil.adu.by).

3. Атлас. География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества. 11 класс / Е. А. Анти по ва,
А. Н. Витченко. — Минск : Белкартография, 2017.

№ 
урока, 
дата 

правя- 
дзення

Тэма ўрока
Коль- 
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы
Рэкамендуемыя асноўныя віды 

вучэбна-пазнавальнай  
дзейнасці вучняў

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 гадзіна)

1 Сацыяльна-экана- 
мічная геаграфія 
свету, прадмет і за- 
дачы ў забеспя чэн-
ні ўстойлівага раз- 
віцця 

1 Фарміраваць веды пра асноўныя 
напрамкі, месца сацыяльна-эка - 
намічнай геаграфіі свету ў сіс- 
тэме геаграфічных навук. 
Фар мі раваць уменне характары-
заваць ролю сацыяльна-экана-
мічнай геаграфіі свету ва ўмовах 
глабалізацыі і забес пя чэнні 
ўстойлівага развіцця

Называюць асноўныя напрамкі, 
месца сацыяльна-эканамічнай 
геаграфіі свету ў сістэме геагра-
фічных навук. Характарызуюць 
ролю сацыяльна-эканамічнай 
геаграфіі свету ва ўмовах гла - 
балізацыі і забеспячэнні ўстой-
лівага развіцця

§ 1.
П1.
http://profil.
adu.by

1

Працяг

1 2 3 4 5 6

РАЗДЗЕЛ I. Сучасная палітычная карта свету і палітычная геаграфія (9 гадзін)

Тэма 1. Дынаміка палітычнай карты свету (3 гадзіны)

2 Аб’екты палітыч-
най карты свету

1 Фарміраваць  веды пра паняц-
це «квазідзяржава»; веды пра 
асноў ныя суб’екты палітычнай 
карты свету, геаграфічныя тэры - 
торыі, прасторавыя формы дзяр - 
жаў, прыклады залежных тэры-
торый, самаабвешчаных (не-
прызнаных) дзяржаў, самааб-
вешчаных (часткова прызна-
ных) дзяржаў.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць дынаміку палітычнай 
карты свету, ролю сталіц у кіра-
ванні дзяржаўнай тэрыторыяй

Называюць азначэнне тэрміна
«квазідзяржава», характарызу-
юць паняцце.
Называюць і характарызуюць 
асноўныя суб’екты палітычнай 
карты свету, геаграфічныя тэ-
ры торыі, прасторавыя формы 
дзяржаў; прыводзяць прыкла-
ды залежных тэрыторый, са-
маабвешчаных (непрызнаных)  
дзяржаў, самаабвешчаных (част- 
кова прызнаных) дзяржаў. Ха- 
рактарызуюць дынаміку палі-
тычнай карты свету, ролю ста-
ліц у кіраванні дзяржаўнай тэ-
рыторыяй

§ 2, с. 14—16.
П1—П2.
http://profil.
adu.by

3 Міжнародныя тэ-
рыторыі. Роля ААН 
у фарміраванні 
па літычнай карты 
свету

1 Фарміраваць веды пра міжна-
родныя тэрыторыі.
Фарміраваць уменне тлума-
чыць ролю ААН у фарміраванні 
палітычнай карты свету

Называюць і характарызуюць 
міжнародныя тэрыторыі. Тлу - 
мачаць ролю ААН у фармі ра-
ванні палітычнай карты свету 

§ 2, с. 16—20.
П3—П6.
http://profil.
adu.by

4 Рэгіянальныя і ла- 
кальныя канфлік- 
ты ў свеце

1 Фарміраваць веды пра паняцці 
«сепаратызм», «геаканф лікта-
логія»;  веды пра класіфікацыю 
рэгіянальных і лакальных канф-
ліктаў.

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«сепаратызм», «геаканфлікта-
логія», характарызуюць паняцці.
Класіфікуюць рэгіянальныя і ла-
кальныя канфлікты. Аналізу-

§ 3

2
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Фарміраваць уменне аналіза-
ваць прычыны і наступствы ла-
кальных і ўзброеных канфліктаў 

юць прычыны і наступствы ла-
кальных і ўзброеных канфлік-
таў

Тэма 2. Палітычная геаграфія і геапалітыка (6 гадзін)

5 Палітычная геа- 
графія: прадмет,  
аб’екты і асноў- 
ныя напрамкі

1 Фарміраваць веды пра паняцці
«палітычная геаграфія», «палі- 
тыка-геаграфічнае становішча»;  
веды пра прадмет, аб’ект і асноў-
ныя напрамкі ў палітычнай 
геаграфіі.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць прыкладную ролю 
палітычнай геаграфіі, дзяржаў-
ныя межы, спрэчныя тэрыторыі, 
палітыка-геаграфічнае стано-
вішча краіны; складаць параў-
нальную характарыстыку па - 
літыка-геаграфічнага становіш-
ча краін

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«палітычная геаграфія», «палі - 
тыка-геаграфічнае станові-
шча», характарызуюць паняцці.
Называюць прадмет, аб’ект і ас-
ноўныя напрамкі палітычнай 
геаграфіі. Характарызуюць 
пры кладную ролю палітычнай 
геаграфіі, дзяржаўныя межы, 
спрэчныя тэрыторыі, паліты-
ка-геаграфічнае становішча 
краіны. Складаюць параў-
нальную характарыстыку па-
літыка-геаграфічнага станові-
шча краін

§ 4

6 Геапалітыка, ме- 
сца ў сістэме геа- 
графічных навук

1 Фарміраваць веды пра паняцці
«геапалітыка», «геапалітычнае 
поле», «электаральная геа гра-
фія»; веды пра аб’ект, прадмет 
геапалітыкі, геапалітычныя фак - 
тары развіцця краіны, прыкла- 
ды памежных спрэчак на палі-
тычнай карце свету.

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«геапалітыка», «геапалітычнае 
поле», «электаральная геаг ра-
фія», характарызуюць паняцці.
Называюць аб’ект, прадмет геа- 
 палітыкі, геапалітычныя факта- 
ры развіцця краіны; прыво- 
 дзяць прыклады памежных спрэ-

§ 5

3

Працяг

1 2 3 4 5 6

Фарміраваць уменне харак та-
рызаваць прастору ў геапалі-
тыцы; тлумачыць сучасныя геа-
палітычныя працэсы, геапалі-
тыч ныя фактары развіцця 
кра іны

чак на палітычнай карце све-
ту. Характарызуюць прастору 
ў геапалітыцы. Тлумачаць су-
часныя геапалітычныя працэ-
сы, геапалітычныя фактары 
развіцця краіны

7 Практычная ра- 
бо та № 1.
Параўнальная ха-
р а к т а р ы с т ы к а 
дзяржаўных меж 
і тэрыторыі дзвюх 
краін свету (на вы-
бар)

1 Фарміраваць навык складаць 
параўнальную характарыстыку 
дзяржаўных меж і тэрыторыі 
дзвюх краін свету (на выбар)

Выконваюць практычную рабо-
ту па складанні параўнальнай 
характарыстыкі дзяржаўных 
меж і тэрыторыі дзвюх краін 
свету (на выбар). Робяць вы-
сновы

§ 5.
П1.
http://profil.
adu.by

8 Практычная ра- 
бота № 2.
Параўнальная ха-
рактарыстыка па- 
літыка-геаграфіч- 
нага становішча 
дзвюх краін (на 
выбар) паводле 
тыпавога плана 

1 Фарміраваць навык складаць 
параўнальную характарыстыку 
палітыка-геаграфічнага стано-
вішча дзвюх краін (на выбар) 
паводле тыпавога плана 

Выконваюць практычную рабо-
ту па складанні параўнальнай 
характарыстыкі палітыка-геа- 
графічнага становішча дзвюх 
краін (на выбар) паводле ты-
павога плана. Робяць высновы 

§ 5.
П1.
http://profil.
adu.by

9 Практычная ра- 
бота № 3.
Міратворчыя мі- 
сіі ААН: гісторыя, 
прычыны, геаграфія

1 Фарміраваць навык складаць 
характарыстыку міратворчых 
місій ААН: гісторыя, прычыны, 
геаграфія 

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні характарыс- 
тыкі міратворчых місій ААН: 
гісторыя, прычыны, геаграфія. 
Робяць высновы

§ 5.
П1.
http://profil.
adu.by
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Працяг

1 2 3 4 5 6

10 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў па раздзеле I

РАЗДЗЕЛ II. Геаграфія насельніцтва свету (29 гадзін)

Тэма 3. Геаграфія дэмаграфічных працэсаў (11 гадзін)

11 Дэмаграфічныя 
працэсы і іх геа- 
графія

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«дэмаграфічная сітуацыя»; веды 
пра паказчыкі, фактары дэма- 
графічнай сітуацыі. 
Ф а р м і р а в а ц ь  у м е н н е  т л у -
мачыць уплыў фактараў на 
дэмаграфічную сітуацыю, на 
адрозненні нараджальнасці, 
смяротнасці, натуральнага пры-
росту / натуральнага змян шэння 
насельніцтва ў раз вітых краінах 
і краінах, якія развіваюцца; 
характа ры заваць дэ маграфіч-
ную сі ту ацыю ў рэгіёнах і све-
це, геа графію нараджальнасці, 
смя рот насці, натуральнага пры-
росту, натуральнага змяншэн-
ня насельніцтва ў свеце, тыпы 
ўзнаў лення; уменне прыводзіць 
пры клады краін з пашыраным 
тыпам узнаўлення насельніцтва, 
звужаным тыпам узнаўлення 
на сельніцтва, простым тыпам 
узнаў лення насельніцтва

Называюць азначэнне тэрміна
«дэмаграфічная сітуацыя». 
Называюць паказчыкі, фак- 
тары дэмаграфічнай сітуа- 
цыі. Тлумачаць уплыў факта- 
раў на дэмаграфічную сітуа- 
цыю. Характарызуюць дэмагра- 
фічную сітуацыю ў рэгіёнах  
і свеце 

§ 6, с. 40—44.
П1—П6.
http://profil.
adu.by

5

Працяг

1 2 3 4 5 6

12 Практычная ра- 
бота № 4.
Параўнальна-геа- 
графічная харак- 
тарыстыка нара-
джальнасці  н а - 
сельніцтва свету 
( н а  п р ы к л а д з е 
дзвюх краін на вы-
бар)

1 Фарміраваць навык складаць 
параўнальна-геаграфічную ха-
рактарыстыку нараджальнасці 
насельніцтва свету 

Выконваюць практычную ра-
боту па складанні параўнальна-
геаграфічнай характарыстыкі 
нараджальнасці насельніцтва 
свету. Робяць высновы

§ 6, с. 40—44.
П1—П6.
http://profil.
adu.by

13 Натуральны рух 
насельніцтва 
свету

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«натуральны рух насельніцтва»;  
веды пра геаграфію нараджаль- 
насці, смяротнасці насельніцтва 
свету, характар натуральнага 
руху насельніцтва ў свеце і рэ- 
гіёнах.
Фарміраваць уменне тлума-
чыць уплыў фактараў на адроз- 
ненні нараджальнасці, смя- 
ротнасці, натуральнага прыро-
сту/натуральнага змяншэння 
насельніцтва ў развітых краі- 
нах і краінах, якія развіваюцца; 
характарызаваць геаграфію 
нараджальнасці, смяротнасці, 
натуральнага прыросту, нату- 
 ральнага змяншэння насельніц-
т ва ў свеце.

Называюць азначэнне тэр мі-
на «натуральны рух насель - 
ніцтва». Называюць геагра- 
фію нараджальнасці, смярот- 
насці насельніцтва свету, ха-
рактар натуральнага руху на- 
сельніцтва ў свеце і рэгіёнах.
Тлумачаць уплыў фактараў 
на адрозненні нараджальнасці, 
смяротнасці, натуральнага 
прыросту/натуральнага змян- 
шэння насельніцтва ў развітых 
краінах і краінах, якія развіва- 
юцца. Характарызуюць геа-
графію нараджальнасці, смя-
ротнасці, натуральнага прыро-
сту, натуральнага змяншэння 
насельніцтва ў свеце.
Называюць і паказваюць на

§ 6, с. 44—46.
http://profil.
adu.by6
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы- 
ваць і паказваць на карце: краіну 
з максімальнай нараджальнас- 
цю насельніцтва ў свеце, краіны 
з мінімальнай нараджальнас- 
цю насельніцтва ў свеце; краіны 
з максімальнай смяротнасцю 
насельніцтва ў свеце, краіны 
з мінімальнай смяротнасцю 
насельніцтва ў свеце; краіну  
з максімальным натуральным 
прыростам, краіну з максі маль-
ным натуральным змяншэннем

карце краіну з максімальнай 
нараджальнасцю насельніцтва 
ў свеце (Нігер), краіны з міні- 
мальнай нараджальнасцю на- 
сельніцтва ў свеце (Рэспубліка 
Карэя, Манака); краіну з мак- 
сімальнай смяротнасцю на- 
сельніцтва ў свеце (Балгарыя), 
краіну з мінімальнай смярот-
насцю насельніцтва ў свеце 
(Катар); краіну з максімальным 
натуральным прыростам (Ні-
гер), краіну з максімальным на-
туральным змяншэннем (Бал-
гарыя)

14 Практычная ра- 
бота № 5.
Характар натураль- 
нага руху насель- 
ніцтва ў развітых 
краінах і краінах, 
якія развіваюцца 
(параўнанне дзвюх 
краін на выбар)

1 Фарміраваць навык складаць 
параўнальную характарыстыку 
натуральнага руху насельніцтва 
ў развітых краінах і краінах, якія 
развіваюцца (на прыкладзе 
дзвюх краін на выбар)

Выконваюць практычную рабо-
ту па складанні параўнальнай 
характарыстыкі натуральнага 
руху насельніцтва ў развітых 
краінах і краінах, якія разві ва-
юцца (на прыкладзе дзвюх краін 
на выбар). Робяць высновы 

§ 6, с. 44—45.
http://profil.
adu.by

15 Узнаўленне на-
сельніцтва свету

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«ўзнаўленне насельніцтва»;  
веды пра тыпы ўзнаўлення на-
сельніцтва.

Называюць азначэнне тэрміна
«ўзнаўленне насельніцтва». 
Называюць тыпы ўзнаўлення 
насельніцтва.

§ 6, с. 46—47,
П7; § 6-1.
http://profil.
adu.by

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

Фарміраваць уменне характа-
рызаваць тыпы ўзнаўлення; 
уменне  прыводзіць прыкла-
ды краін з пашыраным ты-
пам узнаўлення насельніцтва, 
звужаным тыпам узнаўлення 
насельніцтва, простым тыпам 
узнаўлення насельніцтва 

Характарызуюць тыпы ўзнаў-
лення. Прыводзяць прыкла-
ды краін з пашыраным тыпам 
узнаўлення насельніцтва, зву-
жаным тыпам узнаўлення на-
сельніцтва, простым тыпам 
узнаўлення насельніцтва

16 Полаўзроставая 
структура насель- 
ніцтва свету

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«полаўзроставая структура на- 
сельніцтва»; веды пра тыпы 
ўзроставай структуры насель-
ніцтва, тыпы полаўзрос тавых 
пірамід.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
уплыў фактараў на ўзроставую 
структуру насельніцтва; умен- 
не характарызаваць тыпы ўзрос- 
тавай структуры насельніцтва 
ў рэгіёнах свету, структуру на- 
сельніцтва па поле; уменне пры-
водзіць прыклады краін з пе-
равагай жаночага насельніцтва 
ў структуры, прыклады краін 
з перавагай мужчынскага на-
сельніцтва ў структуры, пры-
клады краін з прыкладна роўнай 
колькасцю мужчынскага і жано-
чага насельніцтва.

Называюць азначэнне тэрміна 
«полаўзроставая структура 
насельніцтва», характарызуюць 
паняцце. Называюць тыпы 
ўзроставай структуры на сель- 
ніцтва, тыпы полаўзроставых 
пірамід.
Тлумачаць уплыў фактараў на 
ўзроставую структуру насель-
ніцтва. Характарызуюць тыпы 
ўзроставай структуры насель-
ніц тва ў рэгіёнах свету, струк-
туру насельніцтва па поле, пры- 
чыны. Прыводзяць прыклады 
краін з перавагай жаночага на- 
сельніцтва ў структуры, прыкла- 
ды краін з перавагай мужчын-
скага насельніцтва ў структу-
ры, прыклады краін з прыклад-
на роўнай колькасцю мужчын-
скага і жаночага насельніцтва.

§ 7, с. 47—53.
П1—П3.
http://profil.
adu.by
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Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце: прыклады 
краін з прагрэсіўнай узроставай 
структурай насельніцтва, стацы-
янарнай узроставай структурай 
насельніцтва і рэгрэсіўнай узро-
ставай структурай насельніцтва

Называюць і паказваюць на 
карце прыклады краін з прагрэ-
сіўнай узроставай струк турай 
насельніцтва (Малаві, Тай-
ланд, Парагвай), стацыянар-
най узроставай структурай 
насельніцтва (Аўстралія, Чылі, 
Эквадор), рэгрэсіўнай узроста-
вай структурай насельніцтва 
(Грэцыя, Японія, Германія)

17 Практычная ра- 
бота № 6.
Параўнальная ха-
рактарыстыка по- 
л а ў з р о с т а в а й 
структуры насель- 
ніцтва развітых 
краін і краін, якія 
развіваюцца (з па- 
будовай полаўзрос- 
тавай піраміды, на 
прыкладзе дзвюх 
краін на выбар)

1 Фарміраваць навыкі будаваць 
полаўзроставую піраміду і скла-
даць параўнальную характары-
стыку полаўзроставай структу-
ры насельніцтва развітых краін 
і краін, якія развіваюцца

Выконваюць практычную ра- 
боту: будуюць полаўзроставую
піраміду і складаюць параў-
нальную характарыстыку пола- 
 ўзроставай структуры насель- 
ніцтва развітых краін і краін, 
якія развіваюцца. Робяць вы-
сновы

§ 7, с. 47—50,
с. 51—53.
П1—П3.
http://profil.
adu.by

18 Д э м а г р а ф і ч н а е 
старэнне, асноў- 
ныя паказчыкі

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«дэмаграфічнае старэнне».
Фарміраваць уменне тлумачыць 
геаграфію і наступствы дэмагра- 
 фічнага старэння; уменне праца-

Называюць азначэнне тэрміна 
«дэмаграфічнае старэнне», ха-
рактарызуюць паняцце.
Тлумачаць геаграфію і наступ- 
ствы дэмаграфічнага старэння. 

§ 7, с. 50—51;
§ 7-1.
http://profil.
adu.by
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ваць з картай, называць і па-
казваць на  карце краіну з мак-
сімальнай доляй насельніцтва 
ва ўзросце 60+ гадоў

Называюць і паказваюць на  
карце краіну з максімальнай 
доляй насельніцтва ва ўзросце 
60+ гадоў (Японія)

19 Практычная ра- 
бота № 7*.
Геаграфія дэмагра- 
фічнага старэння 
(работа з контур- 
н а й  к а р т а й  п а 
шкале старэння)

1 Фарміраваць навык выкарыс- 
тоўваць шкалу старэння для ад - 
люстравання на контурнай кар-
це геаграфіі дэмаграфічнага ста-
рэння

Выконваюць практычную ра- 
боту па адлюстраванні на кон-
турнай карце геаграфіі дэма- 
графічнага старэння з выкары-
станнем шкалы старэння. Ро-
бяць высновы 

§ 7, с. 50—51;
§ 7-1.
http://profil.
adu.by

20 Тэорыя дэма гра-
фічнага пераходу

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«дэмаграфічны пераход»;  веды 
пра сутнасць «дэмаграфічнага 
пераходу».
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць дэмаграфічны пера-
ход у свеце

Называюць азначэнне тэрміна 
«дэмаграфічны пераход», ха-
рактарызуюць паняцце.
Характарызуюць дэмаграфічны 
пераход у свеце

§ 8

21 Дынаміка коль- 
касці насель ніцтва

1 Фарміраваць веды пра прагноз 
колькасці насельніцтва свету. 
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць дынаміку колькасці  
насельніцтва ў рэгіёнах і свеце. 
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце: пяць най-
буйнейшых краін свету па коль-

Характарызуюць прагноз  коль- 
касці насельніцтва свету. Ха-
рактарызуюць дынаміку коль- 
касці  насельніцтва ў рэгіёнах 
і свеце. Называюць і паказва-
юць на карце пяць найбуйней-
шых краін свету па колькасці  
насельніцтва (Кітай, Індыя, 
ЗША, Інданезія, Пакістан); 

§ 8-1.
http://profil.
adu.by
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касці насельніцтва; прыкла-
ды краін са станоўчай ды на-
мі кай коль касці насель ніц тва, 
з адмоў най дынамікай коль-
касці насельніцтва

прыклады краін са станоўчай 
дынамікай колькасці насель- 
ніцтва (Нігерыя, Егіпет, Ма- 
лайзія), з адмоўнай дынамікай 
колькасці  насельніцтва (Япо- 
нія, Германія, Італія)

Тэма 4. Геаграфія міжнароднай міграцыі (7 гадзін)

22 Фактары і  ві  ды 
міграцыі насель-
ніцтва

1 Фарміраваць веды пра паняц-
це  «міграцыйны пераход»; 
веды пра фактары міжнароднай 
міграцыі, віды міграцый па геа-
графічным ахопе, часе, мэтах, 
форме арганізацыі, законнасці, 
ступені легальнасці, паказчыкі 
міграцыі

Называюць азначэнне тэрміна 
«міграцыйны пераход», харак-
тарызуюць паняцце.
Называюць і характарызуюць 
фактары міжнароднай міг - 
рацыі, віды міграцый па геагра-
фічным ахопе, часе, мэтах, фор-
ме арганізацыі, законнасці, 
ступені легальнасці, паказчыкі 
міграцыі

§ 9.
П1—П2.
http://profil.
adu.by

23 Практычная ра- 
бота № 8.
Аналіз фактараў 
і дынамікі аб’ёмаў 
міжнароднай мі-
грацыі ў свеце

1 Фарміраваць навык характа- 
рызаваць фактары і дынаміку 
маштабаў міжнароднай міграцыі 
ў свеце

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні фактараў 
і дынамікі маштабаў міжна- 
роднай міграцыі ў свеце. Ро-
бяць высновы

§ 9.
П1—П2.
http://profil.
adu.by

24 Міжнародная мі-
грацыя ў сучас-
ным свеце

1 Фарміраваць веды пра асноўныя 
калідоры міжнароднай міграцыі 
ў свеце.
Фарміраваць уменне характа- 
рызаваць дынаміку аб’ёмаў між-

Называюць асноўныя калідоры 
міжнародных міграцый у свеце.
Характарызуюць дынаміку аб’ё- 
маў міжнароднай міграцыі ў све- 
це і рэгіёнах, асноўныя цэнтры

§ 10, с. 66—
69.
П1—П3.
http://profil.
adu.by
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народнай міграцыі ў свеце і рэ- 
гіёнах, асноўныя цэнтры пры- 
цягнення міжнародных мігран- 
таў; тлумачыць падабенства і ад- 
розненні ў міграцыях паміж 
развітымі краінамі і краінамі, 
якія развіваюцца.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце асноўныя 
калідоры міжнародных мігра-
цый

прыцягнення міжнародных 
мігрантаў. Тлумачаць падабен-
ства і адрозненні ў міграцыях 
паміж развітымі краінамі і краі- 
намі, якія развіваюцца.
Называюць і паказваюць на кар-
це асноўныя калідоры міжна- 
родных міграцый (Мексіка — 
ЗША, Індыя — ААЭ, Расія — 
Украіна); тры краіны з найболь- 
шай доляй эмігрантаў (Дамі- 
ніка, Антыгуа і Барбуда, Сен-
Кітс і Невіс); тры краіны з най - 
большай доляй імігрантаў 
у структуры насельніцтва (ААЭ, 
Кувейт, Катар)

25 Практычная ра- 
бота № 9.
Характарыстыка 
асноўных калідо- 
раў міжнароднай 
міграцыі паводле 
тыпавога плана

1 Фарміраваць навык характа- 
рызаваць асноўныя калідоры 
міжнароднай міграцыі

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні характа- 
рыстыкі асноўных калідораў 
міжнароднай міграцыі. Робяць 
высновы

§ 10, с. 66—
69.
П1—П3.
http://profil.
adu.by

26 Сучасныя формы 
міжнароднай мі-
грацыі

1 Фарміраваць веды пра сучасныя 
формы міжнароднай міграцыі.
Фарміраваць уменне аналіза- 
ваць геаграфію палітычнай, эка-
намічнай, экалагічнай, студэнц-
кай міграцыі

Называюць сучасныя формы 
міжнароднай міграцыі.
Аналізуюць геаграфію палі- 
тычнай, эканамічнай, экала- 
гічнай, студэнцкай міграцыі

§ 10, с. 69—
71.
П4—П8.
http://profil.
adu.by
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27 Бежанства ў сучас- 
ным свеце, пры- 
чыны і геаграфія

1 Фарміраваць веды пра паняцце 
«міграцыйная палітыка»; веды 
пра асноўныя рэгіёны і наступ-
ствы бежанства.
Фарміраваць уменне вызна-
чаць асноўныя рэгіёны і наступ - 
ствы бежанства; уменне аб грун - 
тоўваць неабходнасць мігра-
цыйнай палітыкі.
Працягнуць фарміраваць уменне 
працаваць з картай, называць і па- 
казваць на карце краіны з най- 
большай колькасцю бежан цаў

Называюць азначэнне тэрміна
«міграцыйная палітыка», ха-
рактарызуюць паняцце.
Называюць асноўныя рэгіёны 
бежанства, наступствы бежан-
ства. Вызнаючаць асноўныя 
рэгіёны і наступствы бежанства. 
Абгрунтоўваюць неабходнасць 
міграцыйнай палітыкі.
Называюць і паказваюць на 
карце краіны з найбольшай 
колькасцю бежанцаў (Сірыя, 
Афганістан, Паўднёвы Судан)

§ 11

28 Практычная ра- 
бота № 10.
Міграцыйная сі-
туацыя ў Еўропе: 
перавагі, прабле-
мы, погляд у буду- 
чыню (падрых-
тоўка эсэ)

1 Фарміраваць навыкі складаць 
эсэ; тлумачыць асаблівасці і перс- 
пектывы міграцыйнай сітуацыі 
ў Еўропе

Выконваюць практычную ра- 
боту па падрыхтоўцы эсэ «Мі-
грацыйная сітуацыя ў Еўропе: 
перавагі, праблемы, погляд 
у будучыню». Тлумачаць асаб- 
лівасці і перспектывы мігра- 
цыйнай сітуацыі ў Еўропе. Ро-
бяць высновы

§ 11

Тэма 5. Геаграфія рассялення свету (10 гадзін)

29 Размяшчэнне на- 
сельніцтва свету

1 Фарміраваць веды пра паняцце 
«размяшчэнне насельніцтва»;  
веды пра паказчыкі і фактары 
размяшчэння насельніцтва, гу-
ста- і рэдказаселеныя арэалы, 
палосы канцэнтрацыі насель -

Называюць азначэнне тэрміна
«размяшчэнне насельніцтва», 
характарызуюць паняцце.
Называюць паказчыкі і факта-
ры размяшчэння насельніцтва, 
густа- і рэдказаселеных арэалаў,

§ 12

13

Працяг

1 2 3 4 5 6

ніцтва ў рэгіёнах свету.
Фарміраваць уменне тлума-
чыць уплыў фактараў на раз-
мяшчэнне насельніцтва; умен-
не характарызаваць геаграфію 
шчыльнасці насельніцтва свету, 
унутрыкраінную дыферэнцыя- 
цыю па шчыльнасці насель-
ніцтва.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце пры-
клады краін з максімальнай 
і мінімальнай шчыльнасцю на-
сельніцтва ў свеце

палос канцэнтрацыі насель ніц- 
тва ў рэгіёнах свету. Тлума-
чаць уплыў фактараў на размя-
шчэнне насельніцтва. Характа- 
рызуюць геаграфію шчыль- 
насці насельніцтва свету, унут- 
рыкраінную дыферэнцыяцыю 
па шчыльнасці насельніцтва. 
Называюць і паказваюць на 
карце краіну з максімальнай  
шчыльнасцю насельніцтва 
ў свеце (Бахрэйн), з міні маль- 
най шчыльнасцю насельніцтва 
ў свеце (Манголія)

30 Геаграфія расся- 
лення насельніц-
тва свету

1 Фарміраваць веды пра паняцце 
«рассяленне»; веды пра формы 
рассялення.
Фарміраваць уменне характа- 
рызаваць формы рассялення, 
прыкметы гарадскога і сель-
скага рассялення

Называюць азначэнне тэрміна
«рассяленне», характарызуюць 
паняцце.
Называюць і характарызуюць 
формы рассялення, прыкметы 
гарадскога і сельскага расся-
лення

§ 13, с. 84—
85.
П1—П4.
http://profil.
adu.by

31 Урбанізацыя свету, 
фактары і стадыі

1 Фарміраваць веды пра паняцці 
«агламерацыя», «мегалаполіс», 
«мегасіці»;  веды пра  стадыі 
і формы ўрбанізацыі.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
урбанізацыю; уменне характары-

Называюць азначэнне тэрмінаў
«агламерацыя», «мегалаполіс», 
«мегасіці», характарызуюць па-
няцці.
Тлумачаць урбанізацыю. Ха- 
рактарызуюць стадыі і формы

§ 13, с. 86—
90; § 13-1.
http://profil.
adu.by
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заваць стадыі і формы ўрба ні-
зацыі, адрозненні ва ўрбанізацыі 
паміж развітымі краінамі і краі- 
намі, якія развіваюцца, гарад- 
скія трушчобы ў сучасным свеце

ўрбанізацыі, адрозненні ва ўрба- 
нізацыі паміж развітымі краі- 
намі і краінамі, якія разві ва-
юцца, гарадскія трушчобы ў су- 
часным свеце

32 Геаграфія ўрбані- 
зацыі ў свеце

1 Фарміраваць уменне тлума-
чыць адрозненні ва ўрбанізацыі 
паміж развітымі краінамі і краі-
намі, якія развіваюцца; характа-
рызаваць гарадскія трушчобы 
ў сучасным свеце.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце прыкла-
ды краін з максімальнай і мі - 
німальнай доляй гарадскога на- 
сельніцтва; прыклады краін з тру - 
шчобным характарам рассялення

Тлумачаць адрозненні ва ўрба- 
нізацыі паміж развітымі краі- 
намі і краінамі, якія развіва-
юцца, характарызуюць гарад-
скія трушчобы ў сучасным свеце.
Называюць і паказваюць на 
карце краіну з максімальнай  
доляй гарадскога насельніцтва 
(Катар), з мінімальнай доляй 
гарадскога насельніцтва (Бу-
рундзі); прыклады краін з тру-
шчобным характарам рассялен-
ня (Бразілія, Індыя, Нігерыя)

§ 13-1.
http://profil.
adu.by

33 Практычная ра- 
бота № 11*.
Два партрэты ўрба-
нізацыі: па да бен-
ст ва і ад роз нен ні 
паміж раз ві ты мі 
краінамі і краінамі, 
якія раз віваюц-
ца (на пры кладзе 
дзвюх кра ін на вы-
бар) па вод ле тыпа-
вога плана

1 Фарміраваць навык складаць 
партрэт урбанізацыі: вызначаць 
падабенства і адрозненні паміж 
развітымі краінамі і краінамі, 
якія развіваюцца (на прыкла- 
дзе дзвюх краін на выбар) па-
водле тыпавога плана

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні партрэта 
ўрбанізацыі: вызначаюць па-
дабенства і адрозненні паміж 
развітымі краінамі і краінамі, 
якія развіваюцца (на прыкла дзе 
дзвюх краін на выбар) павод-
ле тыпавога плана. Робяць вы-
сновы

§ 12—13
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34 Геаграфія гарадоў 
свету

1 Фарміраваць веды пра геагра- 
фію найбуйнейшых агламера-
цый і мегалаполісаў.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры най-
буйнейшыя агламерацыі свету; 
прыклады мегалаполісаў у свеце

Характарызуюць геаграфію 
найбуйнейшых агламерацый 
і мега лаполісаў.
Называюць і паказваюць на 
карце тры найбуйнейшыя 
агла ме рацыі свету (Дэлі, То-
кіа, Шанхай); прыклады мега-
ла полісаў у свеце (Транс’еўра-
пей скі (ці «Бла кіт ны банан»), 
Паўночна-Усход ні (Босваш), 
Прыазёрны (Чыпітс), Віза гма-
хангар (Індыя, Бангладэш), 
Сан-Рыа (Бразілія))

§ 13, с. 87—
89; § 13-1.
http://profil.
adu.by

35 Практычная ра- 
бота № 12.
Вызначэнне функ- 
цыянальнага тыпу 
горада (на пры-
кладзе трох гарадоў 
на выбар)

1 Фарміраваць навык вызначаць 
функцыянальны тып гора-
да (на прыкладзе трох гарадоў 
на выбар)

Выконваюць практычную ра- 
боту па вызначэнні функцыя-
нальнага тыпу горада (на прык- 
ладзе трох гарадоў на выбар). 
Робяць высновы

§ 13, 13-1.
http://profil.
adu.by

36 Практычная ра- 
бота № 13.
Геаграфія найбуй-
нейшых агламе-
рацый свету (ра-
бота з контурнай 
картай)

1 Фарміраваць навык адлюстроў-
ваць на контурнай карце геагра-
фію найбуйнейшых агламера-
цый свету

Выконваюць практычную рабо-
ту па адлюстраванні на контур-
най карце геаграфіі найбуйней-
шых агламерацый свету. Ро-
бяць высновы

§ 13
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37 Практычная ра- 
бота № 14.
Параўнальна-геа-
графічная харак-
тарыстыка мегала-
полісаў свету (на 
прыкладзе двух 
мегалаполісаў) па - 
водле тыпавога 
плана

1 Фарміраваць навык складаць 
параўнальна-геаграфічную ха-
рактарыстыку мегалаполісаў 
свету (на прыкладзе двух мега-
лаполісаў) паводле тыпавога 
плана

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні параўнальна-
геаграфічнай характарыстыкі
мегалаполісаў свету (на пры-
кладзе двух мегалаполісаў) па-
водле тыпавога плана. Робяць 
высновы

§ 13

38 Трушчобнае гарад- 
ское рассяленне  
ў сучасным свеце

1 Фарміраваць веды пра геагра-
фію трушчоб свету.
Фарміраваць уменне вызначаць 
прычыны і тлумачыць асноўныя 
прыкметы трушчобнага гарадс- 
 кога рассялення ў свеце; прыво- 
дзіць прыклады найбуйнейшых 
трушчоб свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце прыклады 
краін з трушчобным характарам 
рассялення

Характарызуюць геаграфію тру- 
шчоб свету.
Вызначаюць прычыны і тлума-
чаць асноўныя прыкметы труш-
чобнага гарадскога рассялення 
ў свеце; прыводзяць прыклады 
найбуйнейшых трушчоб свету.
Называюць і паказваюць на 
карце прыклады краін з труш-
чобным характарам рассялення 
(Бразілія, Індыя, Нігерыя)

§ 13-1.
http://profil.
adu.by

39 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў па раздзеле II

17
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РАЗДЗЕЛ III. Геаграфія сусветнай гаспадаркі (64 гадзіны)

Тэма 6. Структура і фактары развіцця сусветнай гаспадаркі (14 гадзін)

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

1 Фарміраваць веды пра асноўныя 
этапы развіцця сусветнай гас-
падаркі

Называюць і характарызуюць 
асноўныя этапы развіцця су-
светнай гаспадаркі

§ 14, с. 94—95

41 Структура сусвет-
най гаспадаркі

1 Фарміраваць веды пра паняц ці 
«галіновая структура сусвет най 
гаспадаркі», «тэрытарыяльная 
структура сусветнай гаспа дар-
кі», «парытэт пакупной здоль-
насці (ППЗ)».
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць структуру сусветнай 
гаспадаркі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«галіновая структура сусветнай 
гаспадаркі», «парытэт пакуп-
ной здольнасці (ППЗ)», харак-
тарызуюць паняцці.
Характарызуюць структуру 
сусветнай гаспадаркі

§ 14, с. 95—
98.
П1—П3.
http://profil.
adu.by

42 Постіндустрыя-
лізм як стадыя 
сусветнай гас па-
даркі

1 Фарміраваць веды пра прасто- 
равыя мадэлі развіцця сусвет-
най гаспадаркі.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць прасторавыя мадэлі 
развіцця сусветнай гаспадаркі

Называюць і характарызуюць 
прасторавыя мадэлі развіцця 
сусветнай гаспадаркі

§ 14, с. 98.
П4—П5.
http://profil.
adu.by

43 Глабалізацыя сус-
ветнай гаспадаркі

1 Фарміраваць веды пра паняцці
«глабалізацыя сусветнай гас- 
падаркі», «глабальны горад». 
Фарміраваць уменне характа- 
рызаваць асноўныя этапы гла-
балізацыі сусветнай гаспадаркі,

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«глабалізацыя сусветнай гас-
падаркі», «глабальны горад», 
характарызуюць паняцці.
Характарызуюць асноўныя эта-
пы глабалізацыі сусветнай гас-

§ 14, с. 98—
101.
П6.
http://profil.
adu.by
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формы эканамічнай глабалі за - 
цыі, геаграфію глабальных гара-
доў. 
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце глабальныя 
гарады

падаркі; формы эканамічнай 
глабалізацыі, геаграфію гла-
бальных гарадоў. Называюць 
і паказваюць на карце глабаль-
ныя гарады (Нью-Ёрк, Лондан, 
Парыж, Токіа, Ганконг)

44 Сеткавая экано-
міка

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«сеткавая эканоміка»; веды пра 
перадумовы ўзнікнення, прын- 
цыпы функцыянавання най-
буйнейшых сеткавых структур 
у свеце.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
перадумовы ўзнікнення і рысы 
сеткавай эканомікі; вызначаць 
разнавіднасці сетак у сусветнай 
гаспадарцы

Называюць азначэнне тэрміна
«сеткавая  эканоміка», харак-
тарызуюць паняцце.
Называюць перадумовы ўзнік- 
нення, прынцыпы функцыяна-
вання найбуйнейшых сеткавых 
структур у свеце. Тлумачаць пе-
радумовы ўзнікнення і рысы 
сеткавай эканомікі. Вызнача-
юць разнавіднасці сетак у сус-
ветнай гаспадарцы

§ 14-1.
http://profil.
adu.by

45 Міжнародныя ар- 
ганізацыі сістэмы 
ААН па супрацоў- 
ніцтве ў эканаміч- 
най дзейнасці

1 Фарміраваць уменне тлумачыць 
ролю міжнародных спецыялі- 
заваных арганізацый ААН па 
рэгуляванні сусветнага развіцця

Тлумачаць ролю міжнародных 
спецыялізаваных арганізацый 
ААН па рэгуляванні сусветнага 
развіцця

§ 14-2.
http://profil.
adu.by

46 Міжнародны геа-
графічны падзел 
працы

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«міжнародны геаграфічны па- 
дзел працы (МГПП)»; веды пра 
гіста рычныя тыпы і асноўныя 

Называюць азначэнне тэрміна 
«міжнародны геаграфічны па-
дзел працы (МГПП)», характа-
рызуюць паняцце.

§ 15.
П1.
http://profil.
adu.by
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формы міжнароднага геа гра фіч-
нага падзелу працы.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
фактары і гістарычныя тыпы 
міжнароднага геаграфічнага па-
дзелу працы; уменне тлумачыць 
навейшыя змены ў МГПП

Называюць і характарызуюць 
гістарычныя тыпы і асноўныя 
формы міжнароднага геагра- 
фічнага падзелу працы. Ана- 
лізуюць фактары і гістарычныя 
тыпы міжнароднага геагра-
фічнага падзелу працы; тлума-
чаць навейшыя змены ў МГПП

47 Практычная ра- 
бота № 15*.
Вызначэнне фак- 
тараў міжнарод- 
нага геаграфічнага 
п а д з е л у  п р а ц ы 
краін свету (на 
прыкладзе аднаго 
рэгіёну свету)

1 Фарміраваць навык вызначаць 
фактары міжнароднага геагра- 
фічнага падзелу працы краін 
свету (на прыкладзе аднаго 
рэгіёну свету)

Выконваюць практычную ра-
боту па вызначэнні фактараў 
міжнароднага геаграфічнага 
падзелу працы краін свету (на 
прыкладзе аднаго рэгіёну све-
ту). Робяць высновы

§ 15

48 Інтэрнацыяналі- 
зацыя і трансна-
цыяналізацыя сус-
ветнай гаспадаркі

1 Фарміраваць веды пра паняцці
«інтэрнацыяналізацыя», «транс-
нацыяналізацыя», «транснацыя- 
нальныя кампаніі (ТНК)»; веды 
пра перадумовы транснацыя-
налізацыі, разнавіднасці і геагра - 
фію найбуйнейшых ТНК.
Фарміраваць уменне аналіза-
ваць ТНК; тлумачыць асаблівас-
ці геаграфіі, рэгіянальнай і га-
ліновай структуры ТНК.

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«інтэрнацыяналізацыя», «транс - 
нацыяналізацыя», «транснацы-
янальныя кампаніі (ТНК)», ха-
рактарызуюць паняцці.
Называюць перадумовы транс-
нацыяналізацыі, разнавіднасці 
і геаграфію найбуйнейшых ТНК.
Аналізуюць ТНК. Тлумачаць 
асаблівасці геаграфіі, рэгіяналь - 
най і галіновай структуры ТНК.

§ 16, 16-1.
http://profil.
adu.by
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Працягнуць фарміраваць умен- 
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры най-
буйнейшыя ТНК свету; гара-
ды — лідары па колькасці штаб-
кватэр ТНК

Называюць і паказваюць на кар-
це тры найбуйнейшыя ТНК 
свету (Індустрыяльны і ка-
мерцыйны банк Кітая (ICBC), 
Кітайскі будаўнічы банк (China 
Const ruction Bank), Джэй-Пі- 
Морган-Чэйз (JPMorgan Chase)); 
гарады — лідары па колькасці 
штаб-кватэр ТНК (Токіа, Нью-
Ёрк, Лондан)

49 Міжнародная эка- 
намічная інтэг-
рацыя

1 Фарміраваць веды пра паняц-
це «міжнародная  эканамічная 
інтэграцыя»; веды пра стадыі  
міжнароднай эканамічнай ін- 
тэграцыі, вядучыя інтэграцый-
ныя аб’яднанні свету. 
Фармі раваць уменне характа-
рызаваць стадыі міжнароднай 
э к а н а  м і ч н а й  і н т э г р а ц ы і ; 
аналізаваць фактары і ўмовы 
міжнароднай  эканамічнай 
інтэграцыі; уменне тлумачыць 
ролю вядучых інтэграцыйных 
аб’яднанняў у раз віцці сучаснай 
сусветнай гаспадаркі.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце вядучыя

Называюць азначэнне тэрміна  
«міжнародная  эканамічная 
інтэграцыя», характарызуюць 
паняцце.
Называюць і характарызуюць 
стадыі міжнароднай экана міч - 
най інтэграцыі, вядучыя інтэ-
грацыйныя аб’яднанні свету.
Характарызуюць стадыі міжна-
роднай эканамічнай інтэграцыі.
Аналізуюць фактары і ўмовы 
міжнароднай эканамічнай ін-
тэграцыі. Тлумачаць ролю вя-
дучых інтэграцыйных аб’яднан-
няў у развіцці сучаснай сусвет-
най гаспадаркі.
Называюць і паказваюць на кар- 
це Еўрапейскі саюз (ЕС), Паў-

§ 17.
П1—П3.
http://profil.
adu.by
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эканамічныя інтэграцыйныя 
аб’яднанні свету

ночнаамерыканскую зону сва- 
боднага гандлю (НАФТА), 
агульны рынак краін Паўд-
нёвай Амерыкі (МЕРКАСУР)

50 Практычная ра- 
бота № 16.
ЕС і НАФТА: роля 
ў сусветнай гаспа- 
дарцы, падабен-
ства і адрозненні 
развіцця 

1 Фарміраваць навыкі аналізаваць 
ролю і вызначаць падабенства  
і адрозненні развіцця ЕС і НАФТА

Выконваюць практычную рабо-
ту: аналізуюць ролю і вызнача-
юць падабенства і адрозненні 
развіцця ЕС і НАФТА. Робяць 
высновы

§ 17.
П1—П3.
http://profil.
adu.by

51 Навукова-тэхніч-
ны  прагрэс (НТП) 
і яго роля ў раз-
віцці  сусветнай 
гаспадаркі

1 Фарміраваць веды пра паняцці 
«навукова-тэхнічны  прагрэс»,
«навукова-тэхнічная рэвалюцыя 
(НТР)»; веды пра асноўныя на - 
прамкі НТР і новыя віды экана - 
мічнай дзейнасці. 
Фар мі ра ваць уменне тлумачыць 
уплыў НДВКР на галіновую 
і тэрытарыяльную структуру 
су светнай гаспадаркі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«навукова-тэхнічны  прагрэс»,  
«навукова-тэхнічная  рэвалю-
цыя (НТР)», характарызуюць 
паняцці.
Называюць і характарызуюць 
асноўныя напрамкі НТР і но- 
выя віды эканамічнай дзей- 
н а с ц і .  Тл у м а ч а ц ь  у п л ы ў 
НДВКР на галіновую і тэрыта-
рыяльную структуру сусвет-
най гаспадаркі

§ 17-1.
http://profil.
adu.by

52 Міжнародны ган - 
даль, геаграфіч ная 
і галіновая струк - 
тура

1 Фарміраваць веды пра паняцце 
«міжнародны гандаль». 
Фар міраваць уменне характары-
заваць дынаміку аб’ёмаў, галіно- 

Называюць азначэнне тэрміна   
«міжнародны гандаль», харак-
тарызуюць паняцце.
Характарызуюць дынаміку аб’ё- 

§ 17-2.
http://profil.
adu.by

22

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5 6

вую і рэгіянальную структуру 
сусветнага экспарту і імпарту 
тавараў і паслуг.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце тры 
дзяржавы — лідары па аб’ёмах 
гандлю таварамі і долі ў між на-
родным гандлі таварамі, гандлю 
паслугамі і долі ў між на родным 
гандлі паслугамі

маў, галіновую і рэгіянальную 
структуру сусветнага экспарту 
і імпарту тавараў і паслуг.
Называюць і паказваюць на 
карце тры дзяржавы — лідары 
па аб’ёмах гандлю таварамі і долі 
ў міжнародным гандлі таварамі 
(Кітай, ЗША, Германія), гандлю 
паслугамі і долі ў між на родным 
гандлі паслугамі (ЗША, Кітай, 
Вялікабрытанія, Герма нія)

53 Экалагізацыя сус-
ветнай гаспадаркі

1 Фарміраваць  веды пра паняцці
«зялёная эканоміка», «экала-
гізацыя сусветнай гаспадаркі»;  
веды пра асноўныя прынцы-
пы і распаўсюджванне зялёнай 
эканомікі ў свеце.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
перадумовы эколага-арыента- 
ваных змен у сусветнай гаспа-
дарцы, уплыў экалагізацыі на 
галіновую структуру сусвет най 
гаспадаркі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«зялёная эканоміка», «экала-
гізацыя сусветнай гаспадаркі», 
характарызуюць паняцці.
Тлумачаць перадумовы экола-
га-арыентаваных змен у сусвет-
най гаспадарцы, уплыў экала-
гізацыі на галіновую структу-
ру сусветнай гаспа даркі

§ 17-3.
http://profil.
adu.by

Тэма 7. Геаграфія сельскай гаспадаркі свету (9 гадзін)

54 Агульная характа- 
рыстыка сусветнай 
сельскай гаспадар- 
кі. Структура і геа-

1 Фарміраваць веды пра паняц-
це «геаграфічны тып сельскай 
гаспадаркі»; веды пра значэнне 
прыродных рэсурсаў і сацыяль-

Называюць азначэнне тэрміна   
«геаграфічны тып сельскай 
гаспадаркі», характарызуюць 
паняцце.

§ 18, с. 120—
123.
П1.
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г р а ф і ч н ы я  т ы - 
пы сельскай гас-
падаркі свету

на-эканамічныя ўмовы ў размя- 
шчэнні сельскагаспадарчай вы- 
творчасці, структуру сельскагас- 
падарчых земляў свету і рэгіё-
наў, асноўныя геаграфічныя ты-
пы сельскай гаспадаркі свету.
Фарміраваць уменне характары- 
заваць прыродныя і сацыяльна- 
эканамічныя фактары размяш-
чэння сельскагаспадарчай вы-
творчасці

Называюць значэнне прырод-
ных рэсурсаў і сацыяльна- 
эканамічных умоў у размяшчэн- 
ні сельскагаспадарчай вытвор - 
часці, структуру сельскагаспа-
дарчых земляў свету і рэгіёнаў, 
асноўныя геаграфіч ныя тыпы 
сельскай гас па даркі свету.
Характарызуюць прыродныя  
і сацыяльна-эканамічныя фак-
тары размяшчэння сельскага-
спадарчай вытворчасці

http://profil. 
adu.by

55 Агульная харак- 
тарыстыка і геа- 
графія расліна-
водства свету.
Геаграфія міжна- 
роднага гандлю 
прадукцыяй раслі- 
наводства

1 Фарміраваць уменне тлумачыць 
геаграфічныя асаблівасці раслі - 
наводства; аналізаваць геагра-
фію міжнароднага гандлю пра-
дукцыяй раслінаводства

Тлумачаць геаграфічныя асаб - 
лівасці раслінаводства. Ана- 
лізуюць геаграфію міжна род - 
нага гандлю прадукцыяй раслі- 
наводства

§ 18, с. 123,
126—127

56 Геаграфія збож-
жавай гаспадаркі 
свету

1 Фарміраваць уменне аналізаваць 
збожжавую гаспадарку свету. 
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вяду-
чыя краіны па аб’ёмах валавога
збору пшаніцы, кукурузы, рысу

Тлумачаць геаграфічныя асаб-
лівасці раслінаводства. Аналі-
зуюць збожжавую гаспадарку 
свету.
Называюць і паказваюць на кар- 
це тры вядучыя краіны па аб’ё- 
мах валавога збору: пшаніцы 
(Кітай, Індыя, Расія), куку-
рузы (ЗША, Кітай, Бразілія), 
рысу (Кітай, Індыя, Інданезія)

§ 18, с. 123—
126
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57 Практычная ра- 
бота № 17.
Эканоміка-геагра- 
ф і ч н ы  а н а л і з 
збожжавай гаспа- 
даркі свету (работа 
з контурнай кар- 
тай)

1 Фарміраваць навыкі складаць 
эканоміка-геаграфічны аналіз 
збожжавай гаспадаркі свету; 
працаваць з контурнай картай 
пры аналізе збожжавай гаспа- 
даркі свету

Выконваюць практычную ра-
боту па складанні эканоміка-
геаграфічнага аналізу збож-
жавай гаспадаркі свету. Пра-
цуюць з контурнай картай 
пры аналізе збожжавай гаспа- 
даркі свету. Робяць высновы

§ 18

58 Геаграфія тэхніч- 
н ы х  к у л ь т у р 
у свеце

1 Фарміраваць уменне тлума-
чыць геаграфічныя асаблівасці 
хар чо вых тэх нічных культур 
(але й ных, цу кра носных, крух-
ма ла носных, танізуючых); ана-
лі заваць геаграфію тэх ніч ных 
куль тур свету. 
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вяду-
чыя краіны па аб’ёмах валавога 
збору сланечніка, бульбы, цу-
кровага трыснягу, чаю, какава-
бабоў, кавы; па вытворчасці ба-
воўны-валакна

Тлумачаць геаграфічныя асаб- 
лівасці харчовых тэхнічных 
культур (алейных, цукранос - 
ных, крухмаланосных, тані- 
зуючых). Аналізуюць геагра- 
фію тэхнічных культур свету.
Называюць і паказваюць на 
карце тры вядучыя краіны па 
аб’ёмах валавога збору: сланеч- 
ніка (Украіна, Расія, Аргенці- 
на), бульбы (Кітай, Індыя, Ра- 
сія), цукровага трыснягу (Бра- 
зілія, Індыя, Кітай), чаю (Кітай, 
Індыя, Кенія), какава-бабоў 
(Кот-д’Івуар, Гана, Інданезія), 
кавы (Бразілія, В’етнам, Інда- 
незія); па вытворчасці бавоўны- 
валакна (Індыя, Кітай, ЗША)

§ 18-1.
http://profil.
adu.by

59 Геаграфія жывё-
лагадоўлі

1 Фарміраваць веды пра структуру 
жывёлагадоўлі па відах вытвор- 
часці ў свеце.

Называюць структуру жы вё - 
лагадоўлі па відах вытворчас- 
ці ў свеце. Тлумачаць геа графіч-

§ 19
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Фарміраваць уменне тлумачыць 
геаграфічныя асаблівасці жы - 
вёлагадоўлі. 
Працягнуць фармі раваць умен-
не працаваць з кар тай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краіны па пагалоўі буйной рага-
тай жывёлы, свіней, авечак

ныя асаблівасці жывёлага доўлі.
Называюць і паказваюць на кар-
це тры вядучыя краіны па па- 
галоўі буйной рагатай жывёлы 
(Бразілія, Індыя, ЗША), свіней 
(Кітай, ЗША, Бразілія), авечак 
(Кітай, Аўстралія, Індыя)

60 Р о л я  Н Д В К Р 
у развіцці  сель-
скай гаспадаркі

1 Фарміраваць веды пра арганіч- 
ную сельскую гаспадарку.
Фарміраваць уменне вызначаць 
ролю НДВКР у развіцці сель-
скай гаспадаркі; характары-
заваць геаграфію вырошчван-
ня генетычна мадыфікаваных 
сельскагаспадарчых культур і 
арганічнай сельскай гаспадаркі; 
аналізаваць геаграфію арганіч-
най сельскай гаспадаркі і між-
народны гандаль прадукцыяй 
сельскай гаспадаркі

Называюць і характарызуюць 
арганічную сельскую гаспадар- 
ку. Вызначаюць ролю НДВКР 
у развіцці сельскай гаспадаркі. 
Характарызуюць геаграфію вы - 
рошчвання генетычна мады-
фікаваных сельскагаспадар-
чых культур і арганічнай сель-
скай гаспадаркі. Аналізуюць 
геаграфію арганічнай сель-
скай гаспадаркі і міжнародны 
гандаль прадукцыяй сельскай 
гаспадаркі

§ 19-1.
http://profil.
adu.by

61 Практычная ра- 
бота № 18.
Аналіз  геаграфіі 
арганічнай сель-
скай гаспадаркі 
свету паводле ты-
павога плана

1 Фарміраваць навык складаць 
ана ліз геаграфіі арганічнай 
сельскай гаспадаркі свету па-
водле тыпавога плана

Выконваюць практычную ра-
боту па складанні аналізу 
геаграфіі арганічнай сельскай 
гаспадаркі свету паводле ты-
павога плана. Робяць высновы

§ 19-1.
http://profil.
adu.by
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62 Практычная ра- 
бота № 19.
Аналіз геаграфіі 
між народнага ган-
длю прадукцыяй 
сельскай га спа дар-
кі (работа з кон-
турнай картай)

1 Фарміраваць навыкі складаць 
аналіз геаграфіі міжнароднага 
гандлю прадукцыяй сельскай 
гаспадаркі; працаваць з кон-
турнай картай пры аналізе 
міжнароднага гандлю прадук-
цыяй сельскай гаспадаркі

Выконваюць практычную ра-
боту па складанні аналізу 
міжнароднага гандлю пра-
дукцыяй сельскай гаспадаркі. 
Працуюць з контурнай кар-
тай пры аналізе міжнароднага 
гандлю прадукцыяй сельскай 
гаспадаркі. Робяць высновы

§ 19-1.
http://
profil. adu.
by

Тэма 8. Геаграфія лясной гаспадаркі свету (3 гадзіны)

63 Структура лясной 
гаспадаркі свету

1 Фарміраваць веды пра сучасную 
структуру лясной гаспадаркі 
свету.
Фарміраваць уменне характары- 
заваць сыравінную базу лесапра- 
мысловага комплексу свету, ля- 
сістасць краін свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце тры 
вядучыя краіны з найбольшымі 
плошчамі лясоў, з найбольшай 
лясістасцю

Называюць і характарызуюць 
сучасную структуру лясной 
гаспадаркі свету.
Характарызуюць сыравінную 
базу лесапрамысловага ком-
плексу свету, лясістасць краін 
свету. Называюць і паказваюць 
на карце тры вядучыя краіны з 
найбольшымі плошчамі лясоў 
(Расія, Бразілія, Канада), з най- 
большай лясістасцю (Фран-
цузская Гвіяна, Сурынам, Мік-
ранезія)

§ 19-2.
http://profil.
adu.by

64 Практычная ра- 
бота № 20.
Аналіз лясістасці 
і дынамікі плошчаў

1 Фарміраваць навыкі складаць 
аналіз лясістасці і дынамікі пло- 
шчаў лясоў у рэгіёнах свету; пра- 
 цаваць з контурнай картай пры

Выконваюць практычную ра-
боту па складанні лясістасці 
і дынамікі плошчаў лясоў у рэ-
гіёнах свету. Працуюць з кон-

§ 19-2.
http://profil.
adu.by
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лясоў у рэгіёнах 
свету (работа з кон - 
турнай картай)

аналізе лясістасці і дына мікі 
плошчаў лясоў у рэгіёнах свету

турнай картай пры аналізе лясі - 
стасці і дынамікі плошчаў лясоў 
у рэгіёнах свету. Робяць высновы

65 Геаграфія асноў- 
ных відаў вытвор- 
часці лесапрамыс-
ловага комплексу

1 Фарміраваць веды пра паняцце 
«лесапрамысловы комплекс»;  
веды пра геаграфію асноўных  
відаў вытворчасці лесапрамыс-
ловага комплексу свету, геагра-
фію міжнароднага гандлю пра-
дукцыяй лесапрамысловага ком- 
плексу свету.
Фарміраваць уменне характары-
заваць сыравінную базу лесапра - 
мысловага комплексу свету, ля- 
сіс тасць краін свету, геаграфію 
вытворчасці паліўнай драўніны, 
дзелавой драўніны, ліставога 
драўніннага матэрыялу, паперы 
і кардону.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце тры 
вядучыя краіны з найбольшай 
вытворчасцю ў свеце паліўнай 
драўніны, дзелавой драўніны, 
ліставога драўніннага матэрыя-
лу, паперы і кардону

Называюць азначэнне тэрміна 
«лесапрамысловы комплекс», 
характарызуюць  паняцце. На-
зываюць геаграфію асноўных 
відаў вытворчасці лесапра- 
мысловага комплексу свету, 
геаграфію міжнароднага ганд-
лю прадукцыяй лесапрамысло-
вага комплексу свету.
Характарызуюць сыравінную 
базу лесапрамысловага ком-
плексу свету, лясістасць краін 
свету, геаграфію вытворчасці 
паліўнай драўніны, дзелавой 
драўніны, ліставога драўніннага 
матэрыялу, паперы і кардону.
Называюць і паказваюць на кар-
це тры вядучыя краіны з най-
большай вытворчасцю ў све-
це паліўнай драўніны (Індыя, 
Кітай, Бразілія), дзелавой драў- 
ніны (ЗША, Расія, Кітай), ліс- 
тавога драўніннага матэрыялу 
(Кітай, ЗША, Расія), паперы  
і кардону (Кітай, ЗША, Японія)

§ 19-3.
http://profil.
adu.by
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Тэма 9. Геаграфія рыбалоўства і аквакультуры (3 гадзіны)

66 Месца і роля ры- 
балоўства ў струк- 
туры сусветнай 
гаспадаркі

1 Фарміраваць веды пра паняцце 
«аквакультура»; веды пра месца 
рыбалоўства ў структуры сус-
ветнай гаспадаркі, галоўныя 
рыбалоўныя раёны свету.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць геаграфію сусветнага 
рыбалоўства, размеркаванне 
сусветных уловаў рыбы і мора- 
прадуктаў па акіянах, геагра- 
фію міжнароднага гандлю пра- 
дукцыяй рыбалоўства, геагра- 
фію спажывання рыбы і мора- 
прадуктаў, геаграфію аквакуль- 
туры.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце тры 
вядучыя краіны з найбольшымі 
ўловамі рыбы, з найбольшымі 
аб’ёмамі вытворчасці аквакуль-
туры

Называюць азначэнне тэрміна 
«аквакультура», характарызу-
юць паняцце. Называюць месца 
рыбалоўства ў структуры сус- 
ветнай гаспадаркі, галоўныя 
рыбалоўныя раёны свету.
Характарызуюць геаграфію сус- 
ветнага рыбалоўства, размерка- 
ванне сусветных уловаў рыбы 
і морапрадуктаў па акіянах, 
геаграфію міжнароднага ганд-
лю прадукцыяй рыбалоўства, 
геаграфію спажывання рыбы  
і морапрадуктаў, геаграфію ак-
вакультуры.
Называюць і паказваюць на кар- 
це тры вядучыя краіны з най-
большымі ўловамі рыбы (Кі-
тай, Інданезія, ЗША), з най- 
большымі аб’ёмамі вытворчасці 
аквакультуры (Кітай, Індыя, 
Інданезія)

§ 19-4.
http://profil.
adu.by

67 Практычная ра- 
бота № 21.
Параўнальны ана- 
ліз рыбалоўства 
Атлантычнага і Ці- 
хага акіянаў павод- 
ле тыпавога плана

1 Фарміраваць навык складаць 
параўнальны аналіз рыбалоў- 
ства Атлантычнага і Ціхага акі- 
янаў паводле тыпавога плана

Выконваюць практычную рабо-
ту па складанні параўнальнага 
аналізу рыбалоўства Атлан-
тычнага і Ціхага акіянаў па-
водле тыпавога плана. Робяць 
высновы

§ 19-4.
http://profil.
adu.by
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68 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў па тэмах 6—9

Тэма 10. Геаграфія прамысловасці свету (20 гадзін)

69 Прамысловасць 
с в е т у,  ф а к т а -
ры раз мяшчэння 
і агуль ная ха рак-
та ры стыка

1 Фарміраваць веды пра паняцце 
«навукова-тэхнічная рэвалюцыя 
(НТР)»; веды пра мадэлі размя - 
шчэння прамысловасці свету, 
структуры прамысловасці свету.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
уплыў фактараў на размяшчэн-
не галін сусветнай гаспадаркі, 
заканамернасці размяшчэння 
галін сусветнай гаспадаркі.
Фарміраваць уменне характа- 
рызаваць сучасную прамыс- 
ловасць свету

Называюць азначэнне тэрміна  
«навукова-тэхнічная рэвалю-
цыя (НТР)», характарызуюць 
паняцце.
Называюць мадэлі размяшчэн-
ня прамысловасці свету, струк- 
туры прамысловасці свету.
Тлумачаць уплыў фактараў на 
размяшчэнне галін сусветнай 
гаспадаркі, заканамернасці 
размяшчэння галін сусветнай 
гаспадаркі.
Характарызуюць сучасную 
прамысловасць свету

§ 20.
П1—П4.
http://profil.
adu.by

70 Геаграфія мінера-
льна-сыравінных 
рэсурсаў свету

1 Фарміраваць веды пра  па-
няцце «рэсурсазабяспеча-
насць»; веды пра асаблівас- 
ці мінеральна-сыравіннай базы 
прамысловасці.
Фарміраваць уменне характа- 
рызаваць геаграфію мінеральна- 
сыравінных рэсурсаў свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць

Называюць азначэнне тэрміна   
«рэсурсазабяспечанасць», ха- 
рактарызуюць паняцце. 
Назы ваюць асаблівасці мі не-
ральна-сыравіннай базы пра-
мы словасці. Характарызуюць 
геаграфію мінеральна-сы ра він-
ных рэсурсаў свету.
Называюць і паказваюць на 
карце тры вядучыя краіны па

§ 20-1.
http://profil.
adu.by
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і паказваць на карце тры вяду-
чыя краіны па аб’ёмах разведа-
ных запасаў нафты, прыроднага 
газу, вугалю, жалезных руд

аб’ёмах разведаных запасаў на-
фты (Венесуэла, Саудаўская 
Аравія, Канада), прыроднага 
газу (Іран, Расія, Катар), вугалю 
(ЗША, Расія, Кітай), жалезных 
руд (Аўстралія, Бразілія, Расія)

71 Геаграфія энерге- 
тыкі свету

1 Фарміраваць веды пра геаг-
рафію нафтавай, газавай і ву-
гальнай прамысловасці.
Фарміраваць уменне характа- 
рызаваць геаграфію нафтавай, 
газавай і вугальнай прамыс- 
ловасці свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вяду-
чыя краіны па здабычы нафты, 
прыроднага газу і вугалю

Характарызуюць геаграфію  
нафтавай, газавай і вугальнай 
прамысловасці.
Называюць і паказваюць на 
карце тры вядучыя краіны 
па здабычы нафты (ЗША, 
Саудаўская Аравія, Расія), 
пры роднага газу (ЗША, Расія, 
Іран), вугалю (Кітай, Індыя, 
ЗША)

§ 21, с. 138—
141.
П1—П2.
http://profil.
adu.by

72 Практычная ра- 
бота № 22.
Аналіз геаграфіі 
запасаў і здабы-
чы энергетычных 
рэсурсаў свету (на 
прыкладзе наф-
т ы  і прыроднага 
газу)

1 Фарміраваць навык складаць 
аналіз геаграфіі запасаў і зда-
бычы энергетычных рэсурсаў 
свету (на прыкладзе  нафты 
і прыроднага газу)

Выконваюць практычную рабо-
ту па складанні аналізу геаг- 
рафіі запасаў і здабычы энер-
гетычных рэсурсаў свету (на 
прыкладзе нафты і прырод-
нага газу). Робяць высновы

§ 21, с. 138—
141.
П1—П2.
http://profil.
adu.by
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73 Геаграфія трады- 
цыйнай электра- 
энергетыкі

1 Фарміраваць веды пра геагра-
фію электраэнергетыкі свету.
Фарміраваць уменне характары- 
заваць геаграфію электраэнерге-
тыкі свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце тры 
галоўныя краіны — вытворцы 
электраэнергіі; тры найбуйней-
шыя ГЭС свету; тры найбуйней-
шыя АЭС свету

Характарызуюць геаграфію 
электраэнергетыкі свету.
Называюць і паказваюць на 
карце тры галоўныя краіны —
вытворцы электраэнергіі (Кі-
тай, ЗША, Індыя); тры най-
буйнейшыя ГЭС свету (Сань-
с я ,  І т а й п у,  С і л о д у ) ;  т р ы 
най буйнейшыя АЭС свету 
(Касі вадзакі-Карыва, Брус, 
Коры)

§ 21, с. 141—
143

74 Практычная ра- 
бота № 23.
Параўнальны ана- 
ліз геаграфіі сыра-
віннай базы і геаг-
р а ф і і  я д з е р н а й 
энергетыкі свету

1 Фарміраваць навык складаць 
параўнальны аналіз геаграфіі 
сыравіннай базы і геаграфіі 
ядзер най энергетыкі свету

Выконваюць практычную рабо-
ту па складанні параўнальнага 
аналізу геаграфіі сыравіннай 
базы і геаграфіі ядзернай энер-
гетыкі свету. Робяць высновы

§ 21, с. 142—
143

75 Геаграфія альтэр- 
натыўнай энерге- 
тыкі

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«альтэрнатыўная энергеты-
ка»; веды пра геаграфію альтэр- 
натыўнай энергетыкі свету.
Фарміраваць уменне характа- 
рызаваць геаграфію альтэр-
натыўнай энергетыкі свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-

Называюць азначэнне тэрміна   
«альтэрнатыўная энергетыка», 
характарызуюць паняцце.
Характарызуюць геаграфію аль- 
тэрнатыўнай энергетыкі све-
ту. Называюць і паказваюць 
на карце тры галоўныя краі- 
ны — вытворцы ветравай элек- 
траэнергіі (Кітай, ЗША, Гер- 

§ 21-1.
http://profil.
adu.by
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ваць і паказваць на карце тры 
галоўныя краіны — вытворцы 
сонечнай, ветравай і геатэрмаль-
най электраэнергіі

манія), сонечнай электраэнергіі 
(Кітай, Германія, Японія), ге-
атэрмальнай электраэнергіі 
(ЗША, Інданезія, Філіпіны)

76 Геаграфія металур- 
гіі свету

1 Фарміраваць веды пра сыравін- 
ную базу і галіновыя структуры 
чорнай металургіі, найбуйней-
шыя ТНК металургіі.
Фарміраваць уменне характары- 
заваць геаграфію чорнай мета- 
лургіі свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце тры 
вядучыя краіны па аб’ёмах вы- 
творчасці чыгуну, сталі

Называюць сыравінную базу 
і галіновую структуру чорнай 
металургіі,  найбуйнейшыя 
ТНК металургіі (ArcelorMittal 
(Люксембург), China Baowu 
Group (Кітай), Nippon Steel & 
Sumitomo Metal Corporation 
(Японія)).
Характарызуюць геаграфію 
чорнай металургіі свету.
Н а з ы в а ю ц ь  і  п а к а з в а ю ц ь 
на карце тры вядучыя краіны 
па аб’ёмах вытворчасці чыгуну 
(Кітай, Японія, Індыя), сталі 
(Кітай, Японія, Індыя)

§ 22, с. 144—
147

77 Практычная ра- 
бота № 24.
Вызначэнне геа- 
графічных асаб- 
лівасцей выплаў- 
кі чыгуну і сталі 
(на ўзроўні рэгіё- 
н а ў  і  в я д у ч ы х 
краін)

1 Фарміраваць навык вызначаць 
геаграфічныя асаблівасці вы- 
плаўкі чыгуну і сталі (на ўзроўні 
рэгіёнаў і вядучых краін)

Выконваюць практычную ра- 
боту па вызначэнні  геагра-
фічных асаблівасцей выплаўкі 
чыгуну і сталі (на ўзроўні рэ-
гіёнаў і вядучых краін). Робяць 
высновы

§ 22, с. 144—
147.
П3.
http://profil.
adu.by
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78 Геаграфія каля-
ровай металургіі 
свету

1 Фарміраваць веды пра сыравін- 
ную базу і галіновую структуру 
каляровай металургіі. 
Фарміраваць уменне характары-
заваць геаграфію каляровай ме- 
талургіі свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя 
краіны па аб’ёмах вытворчасці 
першаснага алюмінію

Называюць сыравінную базу і 
галіновую структуру каляровай 
металургіі. 
Характарызуюць геаграфію ка-
ляровай металургіі свету. На-
зываюць і паказваюць на карце 
тры вядучыя краіны па аб’ёмах 
вытворчасці першаснага алю-
мінію (Кітай, Расія, Індыя)

§ 22, с. 147—
149.
П1.
http://profil.
adu.by

79 Практычная ра-
бота № 25. 
Г е а г р а ф і ч н ы 
аналіз алюмі ні-
евай прамыс ло ва-
сці свету (работа 
з контурнай кар-
тай)

1 Фарміраваць навык складаць 
геаграфічны аналіз алюмі-
ніевай прамысловасці свету;
працаваць з контурнай картай 
пры складанні геаграфічнага 
аналізу алюмініевай прамыс-
ловасці свету

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні геаграфіч-
нага аналізу алюмініевай пра-
мысловасці свету. Працуюць 
з контурнай картай пры скла-
данні геаграфічнага аналізу 
алюмініевай прамысловасці 
свету. Робяць высновы

§ 22.
П1.
http://profil.
adu.by

80 Геаграфія меднай, 
цынкавай, свінцо- 
в а й  п р а м ы с л о - 
васці

1 Фарміраваць веды пра сыравін-
ную базу і галіновую структуру 
каляровай металургіі.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць геаграфію каляровай 
металургіі свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вядучыя

Называюць сыравінную базу 
і галіновую структуру каля-
ровай металургіі. Характары-
зуюць геаграфію каляровай 
металургіі свету.
Называюць і паказваюць на кар- 
це тры вядучыя краіны па аб’ё- 
мах вытворчасці рафінава- 
най медзі (Кітай, Чылі, Японія), 

§ 22.
П2—П3.
http://profil.
adu.by
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краіны па аб’ёмах вытворчасці 
рафінаванай медзі, рафінаванага 
цынку, рафінаванага свінцу

рафінаванага цынку (Кітай, 
Рэспубліка Карэя, Індыя), ра- 
фінаванага свінцу (Кітай, 
Рэспубліка Карэя, ЗША)

81 Геаграфія машына- 
будавання свету

1 Фарміраваць веды пра галіно-
вую структуру машынабуда ван-
ня, найбуйнейшыя ТНК аўта ма-
бі ле будавання.
Фарміраваць уменне характары- 
заваць геаграфію машынабуда- 
будавання свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце тры 
вядучыя краіны — вытворцы 
станкоў, марскіх суднаў і легка-
вых аўтамабіляў

Называюць галіновую струк- 
т у р у  м а ш ы н а б у д а в а н н я , 
най буй нейшыя ТНК аўта-
ма  б і  лебудавання (Toyota 
Motor (Японія), Volkswagen 
Group (Германія), Daimler 
(Германія)). Характарызуюць 
геа графію машынабудавання 
свету.
Называюць і паказваюць на 
карце тры вядучыя краіны — 
вытворцы станкоў (Японія, Гер- 
манія, Кітай), марскіх суднаў 
(Рэспубліка Карэя, Японія, 
Кітай), легкавых аўтамабіляў 
(Кітай, Японія, Германія)

§ 23.
П1—П4.
http://profil.
adu.by

82 Практычная ра- 
бота № 26.
Аналіз геаграфіі 
аўтамабілебуда-
вання свету (ра-
бота з контурнай 
картай свету)

1 Фарміраваць навыкі   складаць  
аналіз геаграфіі аўтамабіле- 
будавання свету; працаваць  
з контурнай картай пры аналізе 
геаграфіі аўтамабілебудавання

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні аналізу геа- 
графіі аўтамабілебудавання 
свету. Працуюць з контурнай 
картай пры аналізе геаграфіі 
аўтамабілебудавання. Робяць 
высновы

§ 23.
П1—П4.
http://profil.
adu.by
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83 Геаграфія хімічнай 
п р а м ы с л о в а с ц і 
свету

1 Фарміраваць веды пра фактары 
размяшчэння хімічных вытвор-
часцей, геаграфію сыравіннай 
базы хімічнай прамысловасці, 
рэгіёны хімічнай прамысловасці 
свету.
Фарміраваць уменне характары-
заваць геаграфію хімічнай пра-
мысловасці свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вяду-
чыя краіны — вытворцы хіміч-
ных валокнаў

Называюць фактары размяшчэн- 
ня хімічных вытворчасцей, геа- 
графію сыравіннай базы хіміч- 
най прамысловасці, рэгіёны хі- 
мічнай прамысловасці свету. 
Характарызуюць геаграфію 
хімічнай прамысловасці свету.
Называюць і паказваюць на кар-
це тры вядучыя краіны — вы-
творцы хімічных валокнаў 
(Кітай, Індыя, ЗША)

§ 24, с. 158—
160

84 Геаграфія хіміч-
ных вытворчас-
цей мінеральных 
угнаенняў, прадук- 
таў неарганічнай 
хіміі і арганічнага
сінтэзу

1 Фарміраваць веды пра фактары 
размяшчэння хімічных вытвор-
часцей, геаграфію сыравіннай 
базы хімічнай прамысловасці, 
рэгіёны хімічнай прамысловасці 
свету.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць геаграфію хімічнай 
прамысловасці свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце тры 
вядучыя краіны — вытворцы 
калійных, азотных, фосфарных 
угнаенняў

Называюць фактары размяш-
чэння хімічных вытворчасцей, 
геаграфію сыравіннай базы хі-
мічнай прамысловасці, рэгіёны 
хімічнай прамысловасці свету. 
Характарызуюць геаграфію хі-
мічнай прамысловасці свету. 
Называюць і паказваюць на кар- 
це тры вядучыя краіны — вы-
творцы калійных угнаенняў 
(Канада, Расія, Беларусь), азот-
ных угнаенняў (Кітай, Індыя, 
ЗША), фосфарных угнаенняў 
(Кітай, ЗША, Індыя)

§ 24, с. 160—
161.
П1—П2.
http://profil.
adu.by
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85 Геаграфія высока- 
тэхналагічных га-
лін свету

1 Фарміраваць  веды пра фактары 
размяшчэння хімічных вытвор- 
часцей.
Фарміраваць уменне аналізаваць 
геаграфію і рэгіянальныя адроз - 
ненні фармацэўтычнай прамыс- 
ловасці свету

Называюць фактары размя-
шчэння хімічных вытвор час - 
цей. Характарызуюць геагра- 
фію хімічнай прамысловасці 
свету. Аналізуюць геаграфію 
і рэгіянальныя адрозненні фар - 
мацэўтычнай прамысловасці 
свету

§ 24-1.
http://profil.
adu.by

86 Практычная ра- 
бота № 27*.
Ф а р м а ц э ў т ы к а 
свету: геаграфія 
і  р э г і я н а л ь н ы я 
адрозненні

1 Фарміраваць навыкі складаць  
аналіз геаграфіі і рэгіянальных 
адрозненняў фармацэўтычнай 
прамысловасці свету

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні аналізу геаг- 
рафіі і рэгіянальных адрознен-
няў фармацэўтычнай прамыс-
ловасці свету. Робяць высновы

§ 24-1, с. 161—
162.
http://profil.
adu.by

87 Геаграфія лёгкай 
і харчовай пра- 
мысловасці свету

1 Фарміраваць веды пра галіно- 
вую структуру, фактары і геагра - 
фічныя асаблівасці размяш-
чэння лёгкай прамысловасці, 
фактары і геаграфічныя асаб- 
лівасці размяшчэння харчовай 
прамысловасці.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць геаграфію лёгкай пра- 
мысловасці свету, геаграфію хар- 
човай прамысловасці свету. 
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вяду -

Называюць галіновую струк-
туру, фактары і геаграфічныя 
асаблівасці размяшчэння лёг-
кай прамысловасці,  фактары 
і геаграфічныя асаблівасці раз-
мяшчэння харчовай прамыс-
ловасці.
Характарызуюць геаграфію лёг - 
кай прамысловасці свету, геаг- 
рафію харчовай прамыс ловасці 
свету.
Называюць і паказваюць на кар- 
це тры вядучыя краіны па вы- 
творчасці швейнай прадукцыі

§ 25
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чыя краіны па вытворчасці швей - 
най прадукцыі, мяса, малака

(Кітай, ЗША, Рэспубліка Ка-
рэя), мяса (Кітай, ЗША, Бразі-
лія), малака (Індыя, Пакістан, 
Кітай)

88 Практычая ра- 
бота № 28. 
Параўнальная ха-
рактарыстыка най-
буйнейшых ТНК 
свету (на прыкла- 
дзе трох кампаній 
на выбар) паводле 
тыпавога плана

1 Фарміраваць навыкі складаць 
параўнальную характарыстыку 
найбуйнейшых інду стры яль-
ных ТНК свету, выяўляць па-
дабенства і ад роз ненні (на пры-
кладзе трох кам паній на выбар)

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні параўналь- 
най характарыстыкі найбуй-
нейшых індустрыяльных ТНК 
све ту, выяўленні падабенства 
і адрозненняў (на прыкладзе 
трох кампаній на выбар). Ро-
бяць высновы

§ 20—25

Тэма 11. Геаграфія сектара паслуг свету (15 гадзін)

89 Сектар паслуг 
у сусветнай гаспа-
дарцы

1 Фарміраваць веды пра месца 
сферы паслуг у сусветнай гас-
па дарцы, фактары дынамікі раз-
віцця сферы паслуг, пра галі-
новую структуру сферы паслуг.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вяду-
чыя краіны па аб’ёме экспарту 
і імпарту паслуг

Называюць месца сферы пас-
луг у сусветнай гаспадарцы, 
фактары дынамікі развіцця 
сферы паслуг, галіновую струк-
туру сферы паслуг.
Называюць і паказваюць на кар- 
це тры вядучыя краіны па аб’ё- 
ме экспарту паслуг (ЗША, Вя- 
лікабрытанія, Кітай), аб’ёме ім- 
парту паслуг (ЗША, Кітай, 
Герма нія)

§ 26
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90 Практычная ра- 
бота № 29*.
Параўнальны ана - 
ліз геаграфіі і стру- 
ктуры экспарту 
паслуг у развітых 
краінах і краінах, 
якія развіваюцца 

1 Фарміраваць навык складаць   
параўнальны аналіз геаграфіі і 
структуры экспарту паслуг у раз- 
вітых краінах і краінах, якія 
развіваюцца

Выконваюць практычную ра- 
боту па складанні параўнальна- 
га аналізу геаграфіі і структу-
ры экспарту паслуг у развітых 
краінах і краінах, якія разві-
ваюцца. Робяць высновы

§ 26

91 Геаграфія секта-
ра інфармацыйна-
камунікацыйных 
тэхналогій (ІКТ) 
свету

1 Фарміраваць веды пра паняцці
«аўтсорсінг», «лічбавая эка- 
номіка»; веды пра асаблі васці 
геаграфіі сектара інфармацый-
на-камунікацыйных тэхналогій  
свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вяду-
чыя краіны па развіцці ІКТ

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«аўтсорсінг», «лічбавая экано- 
міка», характарызуюць паняцці.
Называюць асаблівасці геаг- 
рафіі сектара інфармацыйна-
камунікацыйных тэхналогій  
свету.
Называюць тры вядучыя краі- 
ны па развіцці ІКТ (Ісландыя, 
Рэспубліка Карэя, Швейцарыя)

§ 30

92 Геаграфія сферы 
НДВКР свету

1 Фарміраваць веды пра паняцце  
«тэхнаполіс».
Фарміраваць уменне характа- 
рызаваць геаграфію сферы 
НДВКР свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце прыклады 
тэхнаполісаў свету

Называюць азначэнні тэрміна 
«тэхнаполіс», характарызу-
юць паняцце. Характарызуюць 
геаграфію сферы НДВКР свету.
Называюць і паказваюць на 
карце прыклады тэхнаполісаў 
свету (Крэмніевая даліна, зо- 
на Лувен-ля-Нёў, Цукуба)

§ 30-1.
http://profil.
adu.by
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93 Геаграфія транс- 
парту і роля ў сус- 
ветнай гаспадар-
цы разнастайных 
відаў транспарту

1 Фарміраваць веды пра паняцце
«транспартная сістэма свету»;  
веды пра галіновую структуру 
транспартнага комплексу свету

Называюць азначэнне тэрміна
«транспартная сістэма свету», 
характарызуюць паняцце.
Называюць галіновую струк-
туру транспартнага комплексу 
свету

§ 27, с. 176—
177

94 Геаграфія сус вет- 
нага аўтама біль-
нага транспарту

1 Фарміраваць веды пра асаблі- 
васці геаграфіі відаў аўтама біль-
нага транспарту.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
асаблівасці структуры грузааба-
роту аўтамабільнага транспарту, 
асаблівасці структуры пасажы-
раабароту аўтамабільнага транс-
парту.
Фарміраваць уменне характа-
рызаваць фактары размяшчэн-
ня і адрозныя рысы геаграфіі 
аўтамабільнага транспарту; 
уменне аналізаваць геаграфію 
аўтамабільнага транспарту

Называюць асаблівасці геагра-
фіі відаў аўтамабільнага транс-
парту.
Тлумачаць асаблівасці струк-
туры грузаабароту аўтамабіль- 
нага транспарту, асаблівасці 
структуры пасажыраабароту 
аўтамабільнага транспарту.
Характарызуюць фактары раз-
мяшчэння і адрозныя рысы 
геаграфіі аўтамабільнага транс-
парту.
Аналізуюць геаграфію аўтама-
більнага транспарту

§ 27, с. 178—
179

95 Геаграфія сусвет-
нага  воднага тран-
спарту 

1 Фарміраваць веды пра асаблі- 
васці геаграфіі марскога, рачно-
га транспарту.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
асаблівасці структуры грузааба-
роту марскога транспарту, асаб-

Называюць асаблівасці геагра- 
фіі марскога, рачнога транс- 
парту.
Тлумачаць асаблівасці струк-
туры грузаабароту марскога 
транспарту, асаблівасці струк-

§ 27, с. 177—
178
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лівасці структуры пасажыра-
абароту марскога, рачнога тран-
спарту.
Фарміраваць уменне характары-
заваць фактары размяшчэння 
і адрозныя рысы геаграфіі мар-
скога, рачнога транспарту; умен-
не аналізаваць геаграфію водна-
га транспарту свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вяду-
чыя марскія парты свету па гру-
заабароце і кантэйнерныя мар-
скія парты свету

туры пасажыраабароту марско-
га, рачнога транспорту.
Характарызуюць фактары раз-
мяшчэння і адрозныя рысы геа-
графіі марскога,  рачнога транс-
парту.
Аналізуюць геаграфію воднага 
транспарту свету.
Называюць і паказваюць на кар-
це тры вядучыя марскія парты 
свету па грузаабароце (Шан-
хай, Сінгапур, Цяньцзінь); кан-
тэйнерныя марскія парты свету
(Шанхай, Сінгапур, Пусан)

96 Практычная ра- 
бота № 30.
Геаграфічная ха-
рактарыстыка сус-
ветнага марскога 
транспарту (ра-
бота з контурнай 
картай)

1 Фарміраваць навыкі складаць   
геаграфічную характарыстыку 
сусветнага марскога транспар-
ту; працаваць з контурнай кар-
тай пры складанні геаграфічнай 
характарыстыкі сусветнага мар-
скога транспарту

Выконваюць практычную рабо-
ту па складанні геаграфічнай 
характарыстыкі сусветнага мар - 
скога транспарту. Працуюць 
з контурнай картай пры скла - 
данні геаграфічнай характа-
рыстыкі сусветнага марскога 
транспарту. Робяць высновы

§ 27, с. 177—
178.
П1.
http://profil.
adu.by

97 Геаграфія сусвет-
нага  авіяцыйнага 
транспарту

1 Фарміраваць веды пра асаблі- 
васці геаграфіі авіяцыйнага 
тран спарту.
Фарміраваць уменне тлумачыць 
асаблівасці структуры груза-

Называюць асаблівасці геагра-
фіі авіяцыйнага транспарту. 
Тлумачаць асаблівасці струк- 
туры грузаабароту авіяцыйнага 
транспарту, асаблівасці струк-

§ 27, с. 179—
180
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Працяг
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абароту авіяцыйнага транспар ту, 
асаблівасці структуры пасажы-
раабароту авіяцыйнага транс - 
парту; уменне характарыза-
ваць фактары размяшчэн-
ня і адрозныя рысы геаграфіі 
авіяцыйнага транспарту; умен-
не аналізаваць геаграфію паве-
транага транспарту.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры вяду-
чыя  аэрапорты свету па пасажы- 
раабароце

туры пасажыраабароту авія-
цыйнага транспарту.
Характарызуюць фактары раз-
мяшчэння і адрозныя рысы 
геаграфіі авіяцыйнага транс- 
парту.
Аналізуюць геаграфію відаў па-
ветранага транспарту.
Называюць і паказваюць на кар- 
це тры вядучыя  аэрапорты све-
ту па пасажыраабароце (Атлан-
та, Пекін, Лондан)

98 Кантэйнерызацыя 
транспарту свету

1 Фарміраваць уменне аналіза- 
ваць кантэйнерызацыю транс- 
парту свету

Аналізуюць кантэйнерызацыю 
транспарту свету

§ 27, с. 180—
181

99 Геаграфія міжна- 
роднага турызму

1 Фарміраваць веды пра паняц-
це «турысцка-рэкрэацыйныя 
рэсурсы»; веды пра асаблівасці 
геаграфіі міжнароднага турызму. 
Фарміраваць уменне аналіза- 
ваць геаграфію міжнароднага 
турызму.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць  
і паказваць на карце тры вяду- 
чыя дзяржавы па колькасці ту-
рысцкіх прыбыццяў

Называюць азначэнне тэрміна
«турысцка-рэкрэацыйныя рэ-
сурсы», характарызуюць па-
няцце. Называюць асаблівасці 
геаграфіі міжнароднага ту-
рызму. Аналізуюць геаграфію 
міжнароднага турызму.
Называюць і паказваюць на кар- 
це тры вядучыя дзяржавы па 
колькасці турысцкіх прыбыц- 
цяў (Францыя, Іспанія, ЗША)

§ 28
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Заканчэнне
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100 Практычная ра- 
бота № 31.
Параўнальная ха-  
рактарыстыка геа- 
графіі  т у р ы з м у 
ў рэгіёнах свету 
(на прыкладзе Еў-
ропы і Азіі)

1 Фарміраваць навык  складаць   
параўнальную характарыстыку 
геаграфіі турызму ў рэгіёнах 
свету (на прыкладзе Еўропы 
і Азіі)

Выконваюць практычную рабо-
ту па складанні параўнальнай 
характарыстыкі геаграфіі ту- 
рызму ў рэгіёнах свету (на пры- 
кладзе Еўропы і Азіі). Робяць 
высновы

§ 28.
П1.
http://profil.
adu.by

101 Геаграфія фінан- 
с а в ы х  п а с л у г 
у свеце

1 Фарміраваць веды пра паняцці  
«міжнародны фінансавы цэнтр», 
«крыптавалюта»; веды пра асаб- 
лівасці геаграфіі фінансавых 
паслуг і геаграфіі сектара інфар- 
мацыйна-камунікацыйных тэх- 
налогій свету.
Працягнуць фарміраваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце тры най-
буйнейшыя фінансавыя цэн-
тры свету

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«міжнародны фінансавы цэнтр», 
«крыптавалюта», характарызу-
юць паняцці.
Называюць асаблівасці геагра- 
фіі фінансавых паслуг і геа- 
графіі сектара інфармацыйна-
камунікацыйных тэхналогій 
свету.
Называюць і паказваюць на 
карце тры найбуйнейшыя 
фінансавыя цэнтры свету 
(Лондан, Нью-Ёрк, Сінгапур)

§ 29

102 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў па раздзеле III

103 Заключэнне 1

Рэзервовы час (2 гадзіны) — выкарыстоўваецца па рашэнні настаўніка
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