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Геа гра фія. Глабальныя праб ле мы чалавецтва. 
11 клас (павышаны ўзровень)
(105 гадзін на год, 3 гадзіны на тыдзень)

1. Вітчанка, А. М. Геа гра фія. Глабальныя праб ле мы чалавецтва : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. аду ка-
цыі (з электронным дадаткам для павышанага ўзроў ню) / А. М. Вітчанка, К. А. Анціпава, В. М. Гузава. — Мінск : 
Адукацыя і выхаванне, 2021. 

2. Электронны дадатак для павышанага ўзроў ню «Глабальныя праб ле мы чалавецтва. 11 клас», размешчаны на 
рэсурсе (http://profil.adu.by).

3. Атлас. География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества. 11 класс / Е. А. Антипова, А. Н. Вит-
ченко. — Минск : Белкартография, 2017 (выкарыстоўваецца часткова).

№  
урока, 
дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы
Рэкамендуемыя ас ноў ныя віды  

вучэбна-пазнавальнай  
дзей нас ці вучняў

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 г)

1 Уводзіны.
Глабальныя праб-
ле мы чалавецтва 
і роля геа гра фіі 
ў іх вы ра шэн ні

1 Фар мі ра ваць веды пра па няц ці «геа-
эка ла гіч ныя глабальныя праб ле-
мы», «глабальныя праб ле мы чала-
вецтва», «са цы яль на-эка на міч ныя 
глабальныя праб ле мы», «гу ма-
ні тар на-эка ла гіч ны падыход»; 
ролю геа гра фіі ў вы ра шэн ні 
глабальных праб лем чалавецт-
ва; ас ноў ныя групы глабальных 
праб лем чалавецтва; асаб лі вас ці 
геа гра фіч нага падыходу да вы-
вучэння глабальных праб лем

Называюць азначэнні тэрмі-
наў «геаэка ла гіч ныя глабаль-
ныя праб ле мы», «глабальныя 
праб ле мы чалавецтва», «гу ма-
ні тар на-эка ла гіч ны падыход», 
«са цы яль на-эка на міч ныя гла-
бальныя праб ле мы», характа-
рызуюць па няц ці, ролю геа гра-
фіі ў вы ра шэн ні глабальных 
праб лем чалавецтва, асаб лі вас-
ці геа гра фіч нага падыходу да 
вы ву чэння глабальных праб лем

Уводзіны, П1.
http://profil.
adu.by

1

Працяг

1 2 3 4 5 6

чалавецтва; ас ноў ныя функ цыі 
геа гра фіч най абалонкі; значэнне 
гу ма ні тар на-эка ла гіч нага пады-
ходу да вы ра шэн ня глабальных 
праб лем чалавецтва; уменні ана-
лі за ваць ролю геа гра фіі ў вы ра-
шэн ні глабальных праб лем чала-
вецтва; характарызаваць ас ноў-
ныя групы глабальных праб лем 
чалавецтва і ас ноў ныя функ цыі 
геа гра фіч най абалонкі; вызна-
чаць асаб лі вас ці геа гра фіч нага 
падыходу да вывучэння гла-
бальных праб лем чалавецтва; 
аб грун тоў ваць значэнне гу ма ні-
тар на-эка ла гіч нага падыходу да 
вы ра шэн ня глабальных праб лем 
чалавецтва

чалавецтва, значэнне гу ма ні-
тар на-эка ла гіч нага падыходу да 
вы ра шэн ня глабальных праб-
лем чалавецтва; называюць і ха-
рактарызуюць ас ноў ныя групы 
глабальных праб лем чалавецтва, 
ас ноў ныя функ цыі геа гра фіч най 
абалонкі. Ана лі зу юць ролю геа-
гра фіі ў вы ра шэн ні глабальных 
праб лем чалавецтва; характары-
зуюць ас ноў ныя групы глабаль-
ных праб лем чалавецтва і ас-
ноў ныя функ цыі геа гра фіч най 
абалонкі; вызначаюць асаб лі-
вас ці геа гра фіч нага падыходу да 
вывучэння глабальных праб лем 
чалавецтва; аб грун тоў ва юць зна-
чэнне гу ма ні тар на-эка ла гіч нага 
падыходу да вы ра шэн ня глабаль-
ных праб лем чалавецтва

РАЗДЗЕЛ I. Геаэка ла гіч ныя праб ле мы геа гра фіч най абалонкі (37 г)

Тэма 1. Геаэка ла гіч ныя праб ле мы лі та сфе ры (7 г)

2 Лі та сфе ра. Гіс то-
рыя фар мі ра ван-
ня лі та сфе ры і су-
часныя асаб лі вас-
ці раз віц ця

1 Фар мі ра ваць веды пра гіс то рыю 
фар мі ра ван ня лі та сфе ры і сучас-
ныя асаб лі вас ці яе раз віц ця; су-
часныя ўяўленні пра тэк та  ніч ныя 
працэсы і ўтварэнне тэкта ніч ных 
структур

Называюць этапы гіс то рыі фар-
мі ра ван ня лі та сфе ры, характа-
рызуюць асаб лі вас ці яе раз віц-
ця; характарызуюць тэкта ніч ныя 
працэсы і ўтварэнне тэкта ніч ных 
структур

§ 1-1.
http://profil.
adu.by
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3 Гіс то рыя па хо-
джан ня і фар мі-
ра ван ня сучасна-
га рэльефу Зямлі

1 Фар мі ра ваць веды пра сучасныя 
ўнутраныя і знешнія прыродныя 
працэсы ўтварэння рэльефу, асаб-
лі вас ці эпох гораўтварэння

Называюць і паясняюць хра на-
логію эпох гораўтварэння. Тлу-
мачаць прычыны сучасных уну-
траных і знешніх прыродных 
пра цэ саў утварэння рэльефу, 
характарызуюць іх; называюць 
эпо хі гораўтварэння, паясняюць 
іх ад роз нен ні і працэсы гора-
ўтва рэння кожнай эпохі

§ 1-2.
http://profil.
adu.by

4 Геаэка ла гіч ныя 
функ цыі і асаб лі-
вас ці лі та сфе ры

1 Фар мі ра ваць веды пра па няц ці 
«біёта», «геаэка ла гіч ныя на ступ-
ст вы», «вялікі (геалагічны) кру-
гаварот рэчываў», ас ноў ныя геа-
эка ла гіч ныя на ступ ст вы ўплыву 
чалавека на лі та сфе ру. Фар мі ра-
ваць уменні акрэсліваць значэнне 
эле мен таў лі та сфе ры для розных 
відаў гаспадарчай дзей нас ці; ана-
лі за ваць на ступ ст вы антрапаген-
нага ўздзеяння на лі та сфе ру

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«біёта», «геаэка ла гіч ныя на ступ-
ст вы», «вялікі (геалагічны) кру-
гаварот рэчываў», характарызу-
юць па няц ці. Называюць і ха-
рактарызуюць геаэка ла гіч ныя 
асаб лі вас ці лі та сфе ры і яе ас ноў-
ныя функ цыі; характарызуюць 
вя лі кі (геалагічны) кругаварот 
рэ чы ваў, ас ноў ныя геаэка ла гіч-
ныя на ступ ст вы ўплыву чалаве-
ка на лі та сфе ру. Акрэс лі ва юць 
значэнне эле мен таў лі та сфе ры 
для розных відаў гаспадарчай 
дзей нас ці; ана лі зу юць на ступ ст-
вы антрапагеннага ўздзеяння на 
лі та сфе ру

§ 1, П1, П2.
http://profil.
adu.by
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5 Прыродныя пры-
чыны транс фар-
ма цыі лі та сфе ры

1 Фар мі ра ваць веды пра ас ноў ныя 
прыродныя і антрапагенныя пры-
чыны змянення лі та сфе ры

Называюць і характарызуюць 
ас ноў ныя прыродныя і антрапа-
генныя прычыны змянення лі-
та сфе ры

§ 2, П1—П5.
http://profil.
adu.by

6 Практычная
работа № 1.
Ана ліз прычын 
змены геаэка ла-
гіч ных функ цый 
лі та сфе ры

1 Фар мі ра ваць веды пра ас ноў-
ныя геаэка ла гіч ныя на ступ ст вы 
ўплыву дзей нас ці чалавека на 
лі та сфе ру. Фар мі ра ваць умен-
не ана лі за ваць прычыны змен 
геаэка ла гіч ных функ цый лі та-
сфе ры

Называюць і характарызуюць ас-
ноў ныя геаэка ла гіч ныя на ступ ст-
вы ўплыву дзей нас ці чалавека на 
лі та сфе ру. Выконваюць практыч-
ную работу — ана лі зу юць прычы-
ны змен геаэка ла гіч ных функ цый 
лі та сфе ры. Робяць высновы

§ 2, П1—П5.
http://profil.
adu.by

7 Уплыў дзей нас ці 
чалавека на лі та-
сфе ру 

1 Фар мі ра ваць веды пра паняц-
це «рэкультывацыя». Фар мі ра-
ваць уменні пры во дзіць прыкла-
ды пра яў лен ня геаэка ла гіч ных 
функ цый лі та сфе ры ў сваёй мяс-
цо вас ці, іх уплыву на чалавека 
і яго гаспадарчую дзейнасць; ха-
рактарызаваць асаб лі вас ці пра-
яў лен ня геаэка ла гіч ных праб лем 
лі та сфе ры на розным тэрыта-
рыяльным узроў ні. Працягнуць 
фар мі ра ваць уменне працаваць 
з картай, называць і паказваць на 
карце прыклады, якія ад люст роў-
ваюць прыродныя і антрапаген-
ныя змены лі та сфе ры на розным 
тэрытарыяльным узроў ні

Называюць азначэнне тэрміна 
«рэкультывацыя», характарызу-
юць паняцце. Прыводзяць пры-
клады пра яў лен ня геаэка ла гіч-
ных функ цый лі та сфе ры ў сваёй 
мяс цо вас ці, іх уплыву на чалаве-
ка і яго гаспадарчую дзейнасць; 
характарызуюць асаб лі вас ці пра-
яў лен ня геаэка ла гіч ных праб-
лем лі та сфе ры на розным тэры-
тарыяльным узроў ні. Працуюць 
з картай. Называюць і паказва-
юць на карце прыклады, якія 
ад люст роў ваюць прыродныя 
і антрапагенныя змены лі та сфе-
ры на розным тэрытарыяльным 
узроў ні

§ 3, П1—П3.
http://profil.
adu.by
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8 Практычная
работа № 2.
Па раў наль ная ха-
рактарыстыка ас-
ноў ных напрам каў 
р э к у л ьт ы в а ц ы і 
парушаных ланд-
шаф таў

1 Фар мі ра ваць уменне характа-
рызаваць і даваць па раў наль-
ную характарыстыку ас ноў ных 
напрамкаў рэкультывацыі пару-
шаных зямель

Выяўляюць прыродныя асаб лі-
вас ці парушаных ландшафтаў; 
выконваюць практычную рабо-
ту і характарызуюць ас ноў ныя 
на прам кі рэкультывацыі пару-
шаных ландшафтаў. Робяць вы-
сновы

§ 3, с. 30—32, 
П3.
http://profil.
adu.by

9 Абагульняльнае 
паў тарэнне

1 Абагульненне і сіс тэ матызацыя 
ведаў па «Уводзінах» і тэме 1

Тэма 2. Геаэка ла гіч ныя праб ле мы ат ма сферы (10 г)

10 Ат ма сфера. Утва-
рэнне ат ма сферы 
і яе эвалюцыя

1 Фар мі ра ваць веды пра гіс то рыю 
ўтварэння ат ма сферы і сучасныя 
асаб лі вас ці яе эва лю цыі; ролю 
ас ноў ных клі матаўтваральных 
пра цэ саў у фар мі ра ван ні клі ма-
ту і надвор’я; прасторава-часавыя 
за ка на мер нас ці клі ма тыч най сіс-
тэ мы Зямлі

Называюць і характарызуюць 
этапы ўтварэння ат ма сферы 
і сучасныя асаб лі вас ці яе эва-
лю цыі. Паясняюць ролю ас ноў-
ных клі матаўтваральных пра-
цэ саў у фар мі ра ван ні клі мату 
і на двор’я; прасторава-часавыя 
за ка на мер нас ці клі ма тыч най сіс-
тэ мы Зямлі

§ 4-1.
http://profil.
adu.by

11 За ка на мер нас ці 
раз віц ця клі ма-
тыч най сіс тэ мы 
Зям лі

1 Фар мі ра ваць веды пра ролю клі-
ма тыч ных умоў і надвор’я ў жыц-
ці чалавека і яго гаспадарчай 
дзей нас ці; занальна-рэ гія наль-
ныя асаб лі вас ці клі ма тыч ных 
рэ сур саў

Паясняюць ролю клі ма тыч ных 
умоў і надвор’я ў жыцці чалавека 
і яго гаспадарчай дзей нас ці. На-
зываюць і характарызуюць за-
наль на-рэ гія наль ныя асаб лі вас-
ці клі ма тыч ных рэ сур саў

§ 4-2.
http://profil.
adu.by
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12 Геаэка ла гіч ныя 
асаб лі вас ці ат ма-
сферы 

1 Фар мі ра ваць веды пра геаэка ла-
гіч ныя асаб лі вас ці ат ма сферы. 
Фар мі ра ваць уменні характарыза-
ваць асаб лі вас ці пра яў лен ня геа-
эка ла гіч ных праб лем ат ма сферы 
на розным тэрытарыяльным 
узроў ні; пры во дзіць прыклады 
ўплыву надвор’я і клі ма тыч ных 
умоў сваёй мяс цо вас ці на чала-
века і яго гаспадарчую дзейнасць

Называюць геаэка ла гіч ныя асаб-
лі вас ці ат ма сферы. Характары-
зуюць асаб лі вас ці пра яў лен ня 
геаэка ла гіч ных праблем ат ма-
сферы на розным тэрытарыяль-
ным узроў ні; прыводзяць пры-
клады ўплыву надвор’я і клі ма-
тыч ных умоў сваёй мяс цо вас ці 
на чалавека і яго гаспадарчую 
дзейнасць

§ 4, с. 33—36, 
П1.
http://profil.
adu.by

13 Клі ма тыч ныя рэ-
сурсы

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«клі ма тыч ныя рэсурсы»

Называюць азначэнне тэрміна 
«клі ма тыч ныя рэсурсы», харак-
тарызуюць паняцце

§ 4, с. 36—40, 
П2—П6.
http://profil.
adu.by

14 Уплыў дзей нас-
ці чалавека на ат-
ма сферу, клі мат 
і надвор’е

1 Фар мі ра ваць веды пра ас ноў ныя 
кры ніцы і найважнейшыя кам-
паненты антрапагеннага забру-
джвання ат ма сферы

Называюць ас ноў ныя кры ніцы 
і найважнейшыя кампаненты ан-
трапагеннага забруджвання ат-
ма сферы

§ 5, П1.
http://profil.
adu.by

15 А н т р а п а г е н н а е 
змяненне клі мату

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«парніковы эфект». Фар мі ра-
ваць уменні акрэсліваць значэн-
не клі ма тыч ных умоў і надвор’я 
для розных відаў гаспадарчай 
дзей нас ці; называць і паказваць 
на карце прыклады, якія ад люст-
роў ваюць прыродныя і антрапа-
генныя змены ат ма сферы на роз-
ным тэрытарыяльным узроў ні

Называюць азначэнне тэрміна 
«парніковы эфект», характары-
зуюць паняцце. Акрэс лі ва юць 
значэнне клі ма тыч ных умоў і на-
двор’я для розных відаў гаспадар-
чай дзей нас ці; называюць і паказ-
ваюць на карце прыклады, якія 
ад люст роў ваюць прыродныя і ан-
трапагенныя змены ат ма сферы на 
розным тэрытарыяльным узроў ні

§ 6, П1.
http://profil.
adu.by
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16 Практычная  
работа № 3.
Ацэнка клі  ма-
тыч ных умоў сва-
ёй мяс цо вас ці, іх 
уплыву на чалаве-
ка і яго гаспадар-
чую дзейнасць

1 Фар мі ра ваць уменне ацэньваць 
клі ма тыч ныя ўмо вы сваёй мяс цо-
вас ці, іх уплыў на чалавека і яго 
гаспадарчую дзейнасць

Ацэньваюць клі ма тыч ныя ўмо-
вы сваёй мяс цо вас ці, іх уплыў на 
чалавека і яго гаспадарчую дзей-
насць. Выконваюць практычную 
работу па ацэнцы клі ма тыч ных 
умоў сваёй мяс цо вас ці, іх уплы-
ву на чалавека і яго гаспадарчую 
дзейнасць. Робяць высновы

§ 7

17 Экстрэмальныя 
к л і  м а  т ы ч  н ы я 
з’явы

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«экстрэмальныя клі ма тыч ныя 
з’явы», ас ноў ныя на прам кі аховы 
ат ма сферы. Фар мі ра ваць уменне 
характарызаваць ас ноў ныя на-
прам кі аховы ат ма сферы

Называюць азначэнне тэрміна 
«экстрэмальныя клі ма тыч ныя 
з’явы». Называюць ас ноў ныя на-
прам кі аховы ат ма сферы. Харак-
тарызуюць ас ноў ныя на прам кі 
аховы ат ма сферы

§ 7, с. 56, П1.
http://profil.
adu.by

18 Уплыў змянення 
клі мату на чала-
века і яго гаспа-
дарчую дзейнасць

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«змяненне клі мату»; сучасныя 
тэндэнцыі і геаэка ла гіч ныя на-
ступ ст вы змянення клі мату

Называюць азначэнне тэрміна 
«змяненне клі мату», характа-
рызуюць паняцце. Называюць 
сучасныя тэндэнцыі і геаэка ла-
гіч ныя на ступ ст вы змянення 
клі мату

§ 7, П2.
http://profil.
adu.by

19 Практычная  
работа № 4. 
Ана ліз геаэка ла-
гіч ных на ступ-
ст ваў магчымых 
змен клі мату

1 Фар мі ра ваць уменне ана лі за ваць 
прычыны і на ступ ст вы антрапа-
геннага ўздзеяння на стан ат ма-
сферы і клі мат

Ана лі зу юць прычыны і на ступ-
ст вы антрапагеннага ўздзеяння 
на стан ат ма сферы і клі мат. Вы-
конваюць практычную работу па 
ана лізе геаэка ла гіч ных на ступ ст-
ваў магчымых змен клі мату. Ро-
бяць высновы

§ 7, с. 54—61

20 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сіс тэ матызацыя 
ведаў па тэме 2

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

Тэма 3. Геаэка ла гіч ныя праб ле мы гід ра сфе ры (10 г)

21 Гід ра сфе ра.
Асаб лі вас ці фар-
мі ра ван ня гід ра-
сфе ры і тэн дэн цыі 
яе сучасных змен

1 Фар мі ра ваць веды пра па няц ці 
«водны баланс», «водазабяспе-
чанасць»; геаэка ла гіч ныя асаб-
лі вас ці гід ра сфе ры і яе фар мі-
ра ван ня; сучасны геаэка ла гіч-
ны стан эле мен таў гід ра сфе ры. 
Фар мі ра ваць уменні акрэсліваць 
значэнне эле мен таў гід ра сфе ры 
для розных відаў гаспадарчай 
дзей нас ці; пры во дзіць прыклады 
ўплы ву гідралагічных умоў сваёй 
мяс цо вас ці на чалавека і яго га-
спадарчую дзейнасць

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«водны баланс», «водазабяспеча-
насць», характарызуюць па няц-
ці. Называюць геаэка ла гіч ныя 
асаб лі вас ці гід ра сфе ры і этапы 
яе фар мі ра ван ня; характарызу-
юць сучасны геаэка ла гіч ны стан 
эле мен таў гід ра сфе ры. Акрэс лі-
ва юць значэнне эле мен таў гід ра-
сфе ры для розных відаў гаспа-
дарчай дзей нас ці; прыводзяць 
прыклады ўплыву гідралагічных 
умоў сваёй мяс цо вас ці на чала-
века і яго гаспадарчую дзейнасць

§ 8-1. 
http://profil.
adu.by

22 Сусветны акіян. 
Ас ноў ныя струк-
турныя кампа-
ненты Сусветнага 
акія на

1 Фар мі ра ваць веды пра прастора-
ва-часавыя асаб лі вас ці морфаме-
трычных і гідралагічных характа-
рыстык Сусветнага акіяна; струк-
туру і ас ноў ныя тыпы прыродных 
рэ сур саў Сусветнага акіяна

Характарызуюць прасторава-ча-
савыя асаб лі вас ці морфаметрыч-
ных і гідралагічных характары-
стык Сусветнага акіяна; структу-
ру і ас ноў ныя тыпы прыродных 
рэ сур саў Сусветнага акіяна

§ 8-2.
http://profil.
adu.by

23 Геаэка ла гіч ныя 
асаб лі вас ці гід ра-
сфе ры 

1 Фар мі ра ваць веды пра ас ноў ныя 
геа гра фіч ныя асаб лі вас ці і за ка-
на мер нас ці функ цыянавання гід-
ра сфе ры; занальныя і рэ гія наль-
ныя асаб лі вас ці во да за бяс пе ча-
нас ці краін свету

Характарызуюць ас ноў ныя геа-
гра фіч ныя асаб лі вас ці і за ка на-
мер нас ці функ цыянавання гід ра-
сфе ры. Называюць і характары-
зуюць рэ гія наль ныя асаб лі вас ці 
во да за бяс пе ча нас ці краін свету

§ 8,
П1—П3.
http://profil.
adu.by
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24 Практычная  
работа № 5. 
Ана ліз рэ гія наль-
ных асаб лі васцей 
во да за бяс пе ча нас-
ці краін свету

1 Фар мі ра ваць уменне ана лі за ваць 
рэ гія наль ныя асаб лі вас ці во да за-
бяс пе ча нас ці краін свету

Выконваюць практычную рабо-
ту па ана лізе рэ гія наль ных асаб-
лі васцей во да за бяс пе ча нас ці 
краін свету. Робяць высновы

§ 8, с. 66—70,
П3.
http://profil.
adu.by

25 Уплыў дзей нас ці 
чалавека на воды 
сушы

1 Фар мі ра ваць веды пра ўплыў 
розных відаў гаспадарчай дзей-
нас ці на водныя рэсурсы; ас ноў-
ныя кры ніцы і віды антрапаген-
нага забруджвання гід ра сфе ры. 
Фар мі ра ваць уменні ана лі за ваць 
прычыны і на ступ ст вы антрапа-
геннага ўздзеяння на гід ра сфе ру; 
характарызаваць асаб лі вас ці пра-
яў лен ня геаэка ла гіч ных праб лем 
гід ра сфе ры на розным тэрыта-
рыяльным узроў ні. Працягнуць 
фар мі ра ваць уменне працаваць 
з картай, называць і паказваць на 
карце прыклады, якія ад люст роў-
ваюць прыродныя і антрапаген-
ныя змены гід ра сфе ры на розным 
тэрытарыяльным узроў ні

Характарызуюць уплыў розных 
відаў гаспадарчай дзей нас ці на 
водныя рэсурсы; называюць ас-
ноў ныя кры ніцы і віды антра-
пагеннага забруджвання гід ра-
сфе ры. Ана лі зу юць прычыны 
і на ступ ст вы антрапагеннага 
ўздзе ян ня на гід ра сфе ру; харак-
тарызуюць асаб лі вас ці пра яў-
лен ня геа эка ла гіч ных праб лем 
гід ра сфе ры на розным тэрыта-
рыяльным узроў ні. Працуюць 
з картай. Называюць і паказва-
юць на карце прыклады, якія ад-
люст роў ваюць прыродныя і ан-
трапагенныя змены гід ра сфе-
ры на розным тэрытарыяльным 
узроў ні

§ 9, с. 70—74,
П1—П4.
http://profil.
adu.by

26 Геаэка ла гіч ныя 
аспекты воднай 
гас па дар кі

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«водная гаспадарка»; геаэка ла-
гіч ныя аспекты выкарыстання 
прыродных рэ сур саў Сусветна-
га акіяна

Называюць азначэнне тэрміна 
«водная гаспадарка», характа-
рызуюць паняцце. Характары-
зуюць геаэка ла гіч ныя аспекты 
выкарыстання прыродных рэ-
сур саў Сусветнага акіяна

§ 9, с. 74—78,
П5, П6.
http://profil.
adu.by
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27 Практычная  
работа № 6. 
Ге а э к а  л а  г і ч  н а я 
ацэнка стану вод-
н ы х  р э  с у р  с а ў 
сваёй мяс цо вас-
ці і ана ліз мера-
пры ем ст ваў па іх 
ахове

1 Фар мі ра ваць уменне пра во дзіць 
геаэка ла гіч ную ацэнку стану во-
дных рэ сур саў сваёй мяс цо вас ці 
і ана лі за ваць мерапрыемствы па 
іх ахове

Праводзяць геаэка ла гіч ную 
ацэнку стану водных рэ сур саў. 
Выконваюць практычную рабо-
ту па ацэнцы стану водных рэ-
сур саў сваёй мяс цо вас ці. Ана лі-
зу юць мерапрыемствы па іх ахо-
ве. Робяць высновы

§ 9

28 Геаэка ла гіч ныя 
праб ле мы Сусвет-
нага акіяна

1 Фар мі ра ваць веды пра ас ноў ныя 
на прам кі павышэння эфек тыў-
нас ці выкарыстання і аховы во-
дных рэ сур саў сушы і Сусветнага 
акіяна

Называюць ас ноў ныя на прам кі 
павышэння эфек тыў нас ці выка-
рыстання і аховы водных рэ сур-
саў сушы і Сусветнага акіяна

§ 10, с. 78—
81, П1. 
http://profil.
adu.by

29 Рэ гія наль ныя і ла-
кальныя геаэка ла-
гіч ныя праб ле мы 
Сусветнага акіяна

1 Фар мі ра ваць веды пра рэ гія наль-
ныя і лакальныя геаэка ла гіч ныя 
праб ле мы акіянаў, унутраных 
мораў і марскіх узбярэжжаў

Называюць і характарызуюць 
рэ гія наль ныя і лакальныя геа-
эка ла гіч ныя праб ле мы акіянаў, 
унутраных мораў і мар скіх узбя-
рэжжаў

§ 10, с. 81—
83, § 10-1. 
http://profil.
adu.by

30 Рацыянальнае вы-
карыстанне і ахо-
ва водных рэ сур-
саў

1 Фар мі ра ваць уменне характары-
заваць уплыў розных відаў гаспа-
дарчай дзей нас ці на колькасць 
і якасць водных рэ сур саў

Характарызуюць і паясняюць 
уплыў розных відаў гаспадарчай 
дзей нас ці на колькасць і якасць 
водных рэ сур саў

§ 10, с. 83—
86, П2.
http://profil.
adu.by

31 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сіс тэ матызацыя 
ведаў па тэме 3

1
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Тэма 4. Геаэка ла гіч ныя праб ле мы бія сфе ры (10 г)

32 Бія сфе ра. Асаб лі-
вас ці фар мі ра ван-
ня і раз віц ця бія-
сфе ры

1 Фар мі ра ваць веды пра асаб лі вас-
ці фар мі ра ван ня і раз віц ця бія-
сфе ры; прасторава-часавыя за-
ка на мер нас ці размеркавання жы-
вых арга ніз маў у бія сфе ры

Называюць і характарызуюць 
асаб лі вас ці фар мі ра ван ня і раз-
віц ця бія сфе ры; паясняюць пра-
сторава-часавыя за ка на мер нас ці 
размеркавання жывых арга ніз-
маў у бія сфе ры

§ 11-1.
http://profil.
adu.by

33 Геаэка ла гіч ныя 
асаб лі вас ці бія-
сфе ры

1 Фар мі ра ваць веды пра геаэка ла-
гіч ныя асаб лі вас ці бія сфе ры, зна-
чэнне бія сфе ры для чалавека і яго 
гаспадарчай дзей нас ці; геаэка ла-
гіч ныя на ступ ст вы антрапаген-
нага ўздзеяння на бія сфе ру. Фар-
мі ра ваць уменні характарызаваць 
асаб лі вас ці пра яў лен ня геаэка ла-
гіч ных праб лем бія сфе ры на роз-
ным тэрытарыяльным узроў ні; 
ана лі за ваць прычыны і на ступ-
ст вы антрапагеннага ўздзеяння 
на стан прыроднага асяроддзя

Характарызуюць геаэка ла гіч-
ныя асаб лі вас ці бія сфе ры, зна-
чэнне бія сфе ры для чалаве-
ка і яго гаспадарчай дзей нас ці; 
геаэка ла гіч ныя на ступ ст вы ан-
трапагеннага ўздзеяння на бія-
сфе ру. Характарызуюць асаб лі-
вас ці пра яў лен ня геаэка ла гіч ных 
праб лем бія сфе ры на розным тэ-
рытарыяльным узроў ні; ана лі зу-
юць прычыны і на ступ ст вы ан-
трапагеннага ўздзеяння на стан 
прыроднага асяроддзя

§ 11, П1.
http://profil.
adu.by

34 Глебавае покрыва 
Зямлі

1 Фар мі ра ваць веды пра прастора-
ва-часавыя за ка на мер нас ці фар-
мі ра ван ня глебавага покрыва; 
ролю глеб у фар мі ра ван ні пры-
роднай разнастайнасці Зямлі; 
ас ноў ныя на прам кі рацыяналь-
нага выкарыстання зямельных 
рэ сур саў

Характарызуюць прасторава-
часавыя за ка на мер нас ці фар-
мі ра ван ня глебавага покрыва; 
паясняюць ролю глеб у фар мі-
ра ванні прыроднай разна стай-
нас ці Зямлі; называюць і харак-
тарызуюць ас ноў ныя на прам кі 
рацыянальнага выкарыстання 
зямельных рэ сур саў

§ 12-1.
http://profil.
adu.by

1
1
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35 Уплыў прыродных 
фактараў і дзей-
нас ці чалавека на 
зямельныя і глеба-
выя рэсурсы

1 Фар мі ра ваць веды пра па няц ці 
«дэградацыя зямель», «дэграда-
цыя глеб». Фар мі ра ваць уменне 
называць і паказваць на карце 
прыклады, якія ад люст роў ваюць 
прыродныя і антрапагенныя зме-
ны бія сфе ры на розным тэрыта-
рыяльным узроў ні

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«дэградацыя зямель», «дэгра-
дацыя глеб», характарызуюць 
па няц ці. Называюць і паказва-
юць на карце прыклады, якія 
ад люст роў ваюць прыродныя 
і антрапагенныя змены бія сфе-
ры на розным тэрытарыяльным  
узроў ні

§ 12, П1—П6.
http://profil.
adu.by

36 Праблема апус-
тыньвання

1 Фар мі ра ваць веды пра паняц-
це «апустыньванне»; асаб лі вас-
ці пра цэ саў дэградацыі зямель 
і глеб, апустыньвання; ас ноў ныя 
на прам кі рацыянальнага выкары-
стання зямельных рэ сур саў

Называюць азначэнне тэрмі на 
«апустыньванне», характарызу-
юць паняцце. Называюць асаб-
лі вас ці пра цэ саў дэграда цыі 
зямель і глеб, апустыньвання; 
ас ноў ныя на прам кі рацыяналь-
нага выкарыстання зямельных 
рэ сурсаў

§ 13, с. 102—
105, 108,  
П1—П2.
http://profil.
adu.by

37 Практычная  
работа № 7*. 
Ана ліз ас ноў ных 
прыродных пе ра-
думоў і антрапа-
генных прычын 
апустыньвання

1 Фар мі ра ваць веды пра ас ноў ныя 
прыродныя перадумовы і антра-
пагенныя прычыны апустынь-
вання. Фар мі ра ваць уменне ана-
лі за ваць ас ноў ныя прыродныя 
перадумовы і антрапагенныя 
прычыны апустыньвання

Называюць і характарызуюць 
ас ноў ныя прыродныя пера-
думовы і антрапагенныя пры-
чыны апустыньвання. Выкон-
ваюць практычную работу па 
ана лізе ас ноў ных прыродных 
перадумоў і антрапагенных 
прычын апустыньвання. Робяць  
высновы

§ 13, с. 102—
105, П1—П2.
http://profil.
adu.by
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38 Праблема абязле-
сення

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«абязлесенне»; асаб лі вас ці пра-
цэ саў абязлесення; ас ноў ныя на-
прам кі рацыянальнага выкары-
стання зямельных рэ сур саў

Называюць азначэнне тэрміна 
«абязлесенне», характарызуюць 
паняцце. Называюць асаб лі вас ці 
пра цэ саў абязлесення; ас ноў ныя 
на прам кі рацыянальнага выка-
рыстання зямельных рэ сур саў

§ 13, с. 105—
108, П3—П4.
http://profil.
adu.by

39 Роля біёты ў бія-
сфе ры і гаспадар-
чай дзей нас ці ча-
лавека

1 Фар мі ра ваць уменне акрэслі ваць 
значэнне раслін і жывёл для роз-
ных відаў гаспадарчай дзей нас ці 
чалавека

Акрэс лі ва юць значэнне раслін 
і жывёл для розных відаў гаспа-
дарчай дзей нас ці чалавека

§ 14, с. 108—
111, 116, П1—
П2.
http://profil.
adu.by

40 Біялагічная і пры-
родная  разна-
стайнасць Зямлі 
і праб ле ма іх заха-
вання

1 Фар мі ра ваць веды пра ахову на-
туральных ландшафтаў і пры-
роднай разнастайнасці Зямлі. 
Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«прыродная разнастайнасць». 
Фар мі ра ваць уменне аб грун тоў-
ваць неабходнасць аховы прыроды 
і рацыянальнага выкарыстання яе 
рэ сур саў; вызначаць стан прырод-
нага асяроддзя сваёй мяс цо вас ці

Характарызуюць ахову нату-
ральных ландшафтаў і пры-
роднай разнастайнасці Зямлі. 
Называюць азначэнне тэрміна 
«прыродная разнастайнасць», 
характарызуюць паняцце. Аб-
грун тоў ваюць неабходнасць ахо-
вы прыроды і рацыянальнага вы-
карыстання яе рэ сур саў

§ 14, с. 111—
116

41 Практычная  
работа № 8. 
Характарыстыка 
геа эка ла гіч нага ста-
ну прыроды сваёй 
мяс цо вас ці і меры 
па яе ахове

1 Фар мі ра ваць уменне характары-
заваць асаб лі вас ці геаэка ла гіч-
нага стану прыроды сваёй мяс-
цо вас ці і верагодных мера пры-
ем ст ваў па яе ахове

Вызначаюць стан прыроднага 
ася роддзя сваёй мяс цо вас ці. Вы-
конваюць практычную работу па 
характарыстыцы геаэка ла гіч нага 
стану прыроды сваёй мяс цо вас ці 
і верагодных мера пры ем ст ваў па 
яе ахове. Робяць высновы

§ 14

1
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42 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сіс тэ матыза цыя 
ведаў па тэме 4

РАЗДЗЕЛ II. Са цы яль на-эка на міч ныя глабальныя праб ле мы (54 г)

Тэма 5. Дэ ма гра фіч ныя праб ле мы (10 г)

43 Прычыны і праб-
ле ма нераў на мер-
насці размяшчэн-
ня на сель ніц тва, 
глабальныя і рэ-
гія наль ныя пра яў-
лен ні і на ступ ст вы

1 Фар мі ра ваць веды пра асаб лі вас-
ці нераўнамернасці размяшчэння 
на сель ніц тва і якасць жыцця

Называюць прычыны і праб-
ле мы нераўнамернасці размя-
шчэн ня на сель ніц тва. Паясня-
юць глабальныя і рэ гія наль ныя 
пра яў лен ні нераўнамернасці 
размяшчэння на сель ніц тва, іх 
на ступ ст вы. Характарызуюць 
паняцце якасці жыцця

§ 15-1. 
http://profil.
adu.by

44 Дэ ма гра фіч ны вы-
бух і дэпапуляцыя 
ў свеце 

1 Фар мі ра ваць веды пра па няц ці 
«дэ ма гра фіч ны выбух», «дэпа-
пуляцыя». Фар мі ра ваць уменне 
ана лі за ваць геа гра фіч ныя асаб лі-
вас ці і на ступ ст вы дэпапуляцыі

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«дэ ма гра фіч ны выбух», «дэпа-
пуляцыя», характарызуюць па-
няц ці. Ана лі зу юць геа гра фіч ныя 
асаб лі вас ці і на ступ ст вы дэ па пу-
ляцыі

§ 15, с. 121—
124

45 Праблема дэ ма гра-
фіч най на груз кі

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«дэ ма гра фіч ная нагрузка»; асаб-
лі вас ці ды на мі кі колькасці на-
сель ніц тва свету, раз ві тых краін 
і кра ін, якія раз ві ва юцца; геа гра-
фію дэ ма гра фіч нага выбуху і дэ-
папуляцыю; геа гра фіч ныя за ка на-
мер нас ці дэ ма гра фіч най на груз кі. 

Называюць азначэнне тэрміна 
«дэ ма гра фіч ная нагрузка», ха-
рактарызуюць паняцце. Харак-
тарызуюць асаб лі вас ці ды на мі-
кі колькасці на сель ніц тва све-
ту, раз ві тых краі н і краі н, якія 
раз ві ва юцца; геа гра фіі дэ ма гра-
фіч нага выбуху і дэпапуляцыі; 

§ 15, с. 124—
125
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Фар мі ра ваць уменні вызначаць 
прычыны ад роз нен няў у ды на-
міцы колькасці на сель ніц тва раз-
ві тых краін і краін, якія раз ві ва -
юц ца; характарызаваць узровень 
дэ ма гра фіч най нагруз кі. Працяг-
ваць фар мі ра ваць уменне праца-
ваць з картай, называць і паказ-
ваць на карце прыклады краін 
свету з вы со кімі тэмпамі росту 
коль касці на сель ніц тва, прыкла-
ды краін свету з вы со кімі тэм па-
мі ад моў най ды на мі кі коль кас ці 
на сель ніц тва

геа гра фіч ных заканамернасцей 
дэ ма гра фіч най нагрузкі. Вызна-
чаюць прычыны ад роз нен няў 
у ды на мі цы колькасці на сель-
ніц тва раз ві тых краін і краін, 
якія раз ві ва юцца. Характарызу-
юць узровень дэ ма гра фіч най на-
груз кі. Працуюць з картай. На-
зываюць і паказваюць на карце 
прыклады краін свету з вы со кімі 
тэмпамі росту колькасці на сель-
ніц тва (Бахрэйн, Нігер, Эква-
тарыяльная Гвінея), прыклады 
кра ін свету з вы со кімі тэмпамі 
ад моў най ды на мі кі колькасці на-
сель ніц тва (Латвія, Літва, Балга-
рыя і Румынія)

46 Практычная 
работа № 9. 
Дэ ма гра  фіч  ная 
нагрузка ў сучас-
ным свеце: пада-
бенства і ад роз-
нен ні раз ві тых 
кра ін і краін, якія 
раз ві ва юцца

1 Фар мі ра ваць веды пра са цы яль-
на-эка на міч ныя на ступ ст вы па-
ве лі чэн ня колькасці на сель ніц-
тва. Фар мі ра ваць уменні праг-
назаваць змены дэ ма гра фіч най 
на груз кі; знаходзіць падабенства 
і ад роз нен ні ў дэ ма гра фіч най на-
грузцы раз ві тых краін і краін, 
якія раз ві ва юцца

Называюць і характарызуюць 
са цы яль на-эка на міч ныя на ступ-
ст вы па ве лі чэн ня колькасці на-
сель ніц тва. Прагназуюць змены 
дэ ма гра фіч най нагрузкі. Выкон-
ваюць практычную работу па 
выяўленні падабенства і ад роз-
нен няў у дэ ма гра фіч най нагруз-
цы раз ві тых краін і краін, якія 
раз ві ва юцца. Робяць высновы

§ 15, с. 124—
125

1
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47 Праблема сям’і 
ў XXI ст., дэ ма гра-
фіч ныя перадумо-
вы і рэ гія наль ныя 
ад роз нен ні 

1 Фар мі ра ваць веды пра дэ ма гра-
фіч ныя перадумовы праб лем 
сям’і ў XXI ст., геа гра фію шлюб-
нас ці і развадзімасці насельніцтва 
ў раз ві тых краі нах і краі нах, якія 
раз ві ва юцца, сутнасць сямейнай 
па лі ты кі. Працягваць фар мі ра-
ваць уменне працаваць з картай 
і паказваць на карце прыклады 
кра ін свету з вы со кім узроў нем 
шлюб насці на сель ніц тва, прыкла-
ды краін свету з вы со кім узроў-
нем раз ва дзі масці на сель ніц тва

Называюць і характарызуюць дэ-
ма гра фіч ныя перадумовы праб-
лем сям’і ў XXI ст., геа гра фію 
шлюб насці і развадзімасці на-
сель ніцтва ў раз ві тых краі нах 
і краі нах, якія раз ві ва юцца. Па-
ясняюць сутнасць сямейнай па-
лі ты кі. Працуюць з картай. На-
зываюць і паказваюць на карце 
прыклады краін свету з вы со кім 
узроў нем шлюб насці на сель ніц-
тва (Фі джы, Егі пет, Узбе кі стан), 
прыклады краін з вы со кім узроў-
нем развадзімасці на сель ніц тва 
(Ра сія, Малдова, Беларусь)

§ 15-2.
http://profil.
adu.by

48 Практычная  
работа № 10. 
Дэ ма гра фіч ныя 
фактары і геа гра-
фія шлюбнасці 
і раз вадзімасці на-
сель ніц тва свету

1 Фар мі ра ваць уменне выяўляць 
дэ ма гра фіч ныя фактары, геа гра-
фію шлюбнасці і раз вадзімасці 
на сель ніц тва свету

Выяўляюць дэ ма гра фіч ныя фак-
тары, геа гра фію шлюбнасці і раз-
вадзімасці на сель ніц тва свету. 
Выконваюць практычную рабо-
ту па геа гра фіі шлюбнасці і раз-
ва дзімасці на сель ніц тва свету. 
Робяць высновы

§ 15-2.
http://profil.
adu.by

49 Перадумовы ста-
рэння на сель ніц-
тва свету

1 Фар мі ра ваць веды пра праб лему 
старэння на сель ніц тва; ды на мі ку 
ўзроставай структуры на сель ніц-
тва свету і рэ гіё наў; на ступ ст вы дэ-
ма гра фіч нага старэння. Фар мі ра-
ваць уменне ана лі за ваць на ступ ст-
вы дэ ма гра фіч нага старэння

Называюць сутнасць праб ле мы 
старэння на сель ніц тва. Характа-
рызуюць перадумовы старэння 
на сель ніц тва, ды на мі ку ўзрос-
та вай структуры на сель ніц тва 
свету і рэ гіё наў, на ступ ст вы дэ-
ма гра фіч нага старэння

§ 16
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50 Праблема між на-
род най міг ра цыі. 
Практычная  
работа № 11. 
Ана ліз ды на мі кі 
між на род най міг-
ра цыі ў рэ гіё нах 
свету

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«ўнутрана перамешчаныя асо-
бы»; асаб лі вас ці між на род най 
міг ра цыі ў рэ гіё нах свету. Фар-
мі ра ваць уменні вызначаць пры-
чыны між на род най міг ра цыі ў рэ-
гіё нах свету; характарызаваць 
геа па лі тыч ныя, дэ ма гра фіч ныя, 
са цы яль на-эка на міч ныя на ступ-
ст вы між на род най міг ра цыі

Называюць азначэнне тэрміна 
«ўнутрана перамешчаныя асо-
бы», характарызуюць паняцце; 
асаб лі вас ці між на род най міг ра-
цыі ў рэ гіё нах свету. Вызначаюць 
прычыны між на род най міг ра цыі 
ў рэ гіё нах свету; характарызу-
юць геа па лі тыч ныя, дэ ма гра фіч-
ныя, са цы яль на-эка на міч ныя на-
ступ ст вы між на род най міг ра цыі. 
Выконваюць практычную рабо-
ту па ана лізе ды на мі кі між на-
род най міг ра цыі ў рэ гіё нах све-
ту. Робяць высновы

§ 17

51 Шляхі вы ра шэн-
ня дэ ма гра фіч най 
праб ле мы

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«дэ ма гра фіч ная па лі ты ка»; шля хі 
вы ра шэн ня дэ ма гра фіч най праб-
ле мы; прынцыпы дэ ма гра фіч най 
па лі ты кі ў розных рэ гіё нах і краі-
нах. Фар мі ра ваць уменне вызна-
чаць асаб лі вас ці дэ ма гра фіч най 
па лі ты кі ў розных рэ гіё нах і краі-
нах

Называюць азначэнне тэрміна 
«дэ ма гра фіч ная па лі ты ка», ха-
рактарызуюць паняцце. Паяс-
няюць і характарызуюць роз-
ныя шля хі вы ра шэн ня дэ ма гра-
фіч най праб ле мы. Называюць 
і паясняюць прынцыпы дэ ма-
гра фіч най па лі ты кі ў розных 
рэ гіё нах і краі нах. Характары-
зуюць асаб лі вас ці дэ ма гра фіч-
най па лі ты кі ў розных рэ гіё нах  
і краі нах

§ 15, с. 125—
126, П1—П4.
http://profil.
adu.by
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52 Практычная  
работа № 12*. 
Па раў наль ны ана-
ліз дэ ма гра фіч най 
сітуацыі і дэ ма-
гра фіч най па лі ты-
кі ў раз ві тых краі-
нах і краі нах, якія 
раз ві ва юцца (на 
пры кла дзе дзвюх 
кра ін на выбар)

1 Фар мі ра ваць уменне пра во дзіць 
па раў наль ны ана ліз дэ ма гра фіч-
най сітуацыі і дэ ма гра фіч най па-
лі ты кі ў раз ві тых краі нах і краі-
нах, якія раз ві ва юцца

Праводзяць па раў наль ны ана-
ліз дэ ма гра фіч най сітуацыі і дэ-
ма гра фіч най па лі ты кі. Выкон-
ваюць практычную работу па 
па раў наль ным ана лізе дэ ма гра-
фіч най сітуацыі і дэ ма гра фіч-
най па лі ты кі ў раз ві тых краі нах 
і краі нах, якія раз ві ва юцца (на 
пры кла дзе дзвюх краін на вы-
бар). Робяць высновы

§ 15, с. 125—
126, П1—П4.
http://profil.
adu.by

Тэма 6. Праблема ўрба ні за цыі (8 г)

53 Глабальныя і рэ-
гія наль ныя трэн-
ды ўрба ні за цыі

1 Фар мі ра ваць веды пра асаб лі вас-
ці ды на мі кі тэмпаў росту гарад-
скога на сель ніц тва ў раз ві тых 
краі нах і краі нах, якія раз ві ва-
юцца. Фар мі ра ваць уменні ха-
рактарызаваць ас ноў ныя геа гра-
фіч ныя і са цы яль на-эка на міч-
ныя фактары, якія вызначаюць 
працэс урба ні за цыі; акрэсліваць 
пра сто рава-часавыя тэндэнцыі 
і за ка на мер нас ці сусветнага пра-
цэсу ўрба ні за цыі. Працягваць 
фар мі ра ваць уменне працаваць 
з картай, называць і паказваць 
на карце тры краі ны свету з най-
большай колькасцю гарадскога

Характарызуюць асаб лі вас ці ды-
на мі кі тэмпаў росту гарадскога 
на сель ніц тва ў раз ві тых краі нах 
і краі нах, якія раз ві ва юцца; ас-
ноў ныя геа гра фіч ныя і са цы яль-
на-эка на міч ныя фактары, якія 
вызначаюць працэс урба ні за цыі. 
Акрэс лі ва юць прасторава-часа-
выя тэндэнцыі і за ка на мер нас ці 
сусветнага працэсу ўрба ні за цыі. 
Працуюць з картай. Называюць 
і паказваюць на карце краі ны 
свету з найбольшай колькасцю 
гарадскога на сель ніц тва (Кі-
тай, Індыя, Інда незія); най боль-
шымі тэмпамі росту гарадскога

Т 5-1, § 17-1.
http://profil.
adu.by
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на сель ніц тва, найбольшымі тэм-
па мі росту гарадскога на сель ніц-
тва, най боль шымі тэмпамі ска-
рачэння гарадскога на сель ніц тва

на сель ніц тва (Руанда, Бутан, 
Лаос); найбольшымі тэм па мі 
скарачэння гарадскога на сель-
ніц тва (Барбадас, Ліхтэн штэйн, 
Та джы кістан)

54 Практычная  
работа № 13. 
Ана ліз фактараў 
і  рэ гія наль ных 
ад роз нен няў пра-
цэсу ўрба ні за цыі 
ў раз ві тых краі нах 
і краі нах, якія раз-
ві ва юцца 

1 Фар мі ра ваць уменне ана лі за ваць 
асаб лі вас ці ды на мі кі тэмпаў ро-
сту гарадскога на сель ніц тва 
ў раз ві тых краі нах і краі нах, 
якія раз ві ва юцца, фактары і рэ-
гія наль ныя ад роз нен ні працэсу 
ўрба ні за цыі ў раз ві тых краі нах 
і краі нах, якія раз ві ва юцца

Ана лі зу юць асаб лі вас ці ды на мі кі 
тэмпаў росту гарадскога на сель-
ніц тва ў раз ві тых краі нах і краі-
нах, якія раз ві ва юцца; фактары 
і рэ гія наль ныя ад роз нен ні пра-
цэсу ўрба ні за цыі ў раз ві тых краі-
нах і краі нах, якія раз ві ва юцца. 
Выконваюць практычную рабо-
ту па ана лізе фактараў і рэ гія-
наль ных ад роз нен няў працэсу 
ўрба ні за цыі. Робяць высновы

§ 17-1.
http://profil.
adu.by

55 Урба ні за цыя і гла-
бальная праб ле ма 
росту буйных га-
ра доў

1 Фар мі ра ваць веды пра са цы яль-
на-эка на міч ныя праб ле мы га ра-
доў раз ві тых краін свету і краін, 
якія раз ві ва юцца. Фар мі ра ваць 
уменне характарызаваць са цы-
яль на-эка на міч ныя праб ле мы 
га ра доў раз ві тых краін і краін, 
якія раз ві ва юцца. Працягваць 
фар мі ра ваць уменне працаваць 
з картай, называць і паказваць на 
карце тры найбуйнейшыя агла ме-
ра цыі свету

Называюць і характарызуюць 
са цы яль на-эка на міч ныя праб-
ле мы га ра доў раз ві тых краін 
свету і краін, якія раз ві ва юцца. 
Працуюць з картай. Называюць 
і паказваюць на карце найбуй-
нейшыя агламерацыі свету (То-
кіа, Дэлі, Шанхай) 

§ 17-2.
http://profil.
adu.by

1
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56 У р б а  н і  з а  ц ы я 
і праб ле ма якасці 
жыц ця ў гарадах 
свету

1 Фар мі ра ваць веды пра праб ле мы 
якасці жыцця ў гарадах свету. 
Фар мі ра ваць уменне характары-
заваць праб ле мы якасці жыцця 
ў гарадах свету

Называюць і характарызуюць 
праб ле мы якасці жыцця ў гара-
дах свету

§ 17-3.
http://profil.
adu.by

57 Урба ні за цыя і змя-
ненне клі ма ту

1 Фар мі ра ваць веды пра змены клі-
мату, звязаныя з працэсам урба-
ні за цыі

Пералічваюць і характарызуюць 
клі ма тыч ныя праб ле мы, звяза-
ныя з працэсам урба ні за цыі

§ 17-4.
http://profil.
adu.by

58 Практычная  
работа № 14. 
Па раў наль ны ана-
ліз праб лем урба-
ні за цыі і змянен-
ня клі мату ў гара-
дах раз ві тых краін 
і краін, якія раз ві-
ва юцца (на пры-
кла дзе двух га ра-
доў на выбар)

1 Фар мі ра ваць уменне пра во дзіць 
па раў наль ны ана ліз праб лем ур-
ба ні за цыі і змянення клі мату 
ў гарадах раз ві тых краін і краін, 
якія раз ві ва юцца

Праводзяць па раў наль ны ана ліз 
праб лем урба ні за цыі і змянення 
клі мату ў гарадах раз ві тых краін 
і краін, якія раз ві ва юцца. Вы-
конваюць практычную работу 
па ана лізе праб лем урба ні за цыі 
і змянення клі мату ў гарадах раз-
ві тых краін і краін, якія раз ві ва-
юцца (на пры кла дзе двух га ра-
доў на выбар). Робяць высновы

§ 17-4.
http://profil.
adu.by

59 Гарады і прырод-
ныя рызыкі

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«прыродныя рызыкі»; прырод-
ныя рызыкі, найбольш небяспеч-
ныя для чалавека; рэ гіёны плане-
ты, найбольш небяспечныя для 
чалавека

Называюць азначэнне тэрміна 
«прыродныя рызыкі», характа-
рызуюць паняцце. Называюць 
і паясняюць прыродныя рызыкі 
і рэ гіёны планеты, найбольш не-
бяспечныя для чалавека

§ 17-5.
http://profil.
adu.by
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60 Між на род нае рэ-
гуляванне праб-
ле мы ўрба ні за цыі 
і раз віц ця га ра доў

1 Фар мі ра ваць веды пра перспек-
тывы раз віц ця ўрба ні за цыі, ас-
ноў ныя на прам кі і мерапрыем-
ствы па паляпшэнні якасці на-
вакольнага асяроддзя га ра доў. 
Фар мі ра ваць уменне вызначаць 
перспектывы раз віц ця ўрба ні за-
цыі, ас ноў ныя на прам кі і мера-
прыемствы па паляпшэнні якасці 
навакольнага асяроддзя га ра доў

Пералічваюць і паясняюць пер-
спектывы раз віц ця ўрба ні за цыі, 
ас ноў ныя на прам кі і мерапры-
емствы па паляпшэнні якасці 
навакольнага асяроддзя га ра доў. 
Называюць і характарызуюць 
перспектывы раз віц ця ўрба ні-
за цыі, ас ноў ныя на прам кі і ме-
рапрыемствы па паляпшэнні 
якас ці навакольнага асяроддзя 
га ра доў

§ 17-6.
http://profil.
adu.by

61 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сіс тэ матызацыя 
па тэмах 5, 6

Тэма 7. Харчовая праб ле ма (7 г)

62 Сельская гаспа-
дарка — найваж-
нейшы фактар вы-
ра шэн ня харчовай 
праб ле мы

1 Фар мі ра ваць веды пра ас ноў ныя 
фактары змен у сельскай гаспа-
дарцы свету і яе геа гра фіі з канца 
ХХ ст.; ас ноў ныя праб ле мы хар-
човых страт у сусветнай сельскай 
гаспадарцы

Характарызуюць ас ноў ныя фак-
тары змен у сельскай гаспадар-
цы свету і яе геа гра фіі з канца 
ХХ ст. Называюць ас ноў ныя 
праб ле мы харчовых страт у сус-
ветнай сельскай гаспадарцы

§ 18-1.
http://profil.
adu.by

63 Ас ноў ныя сучас-
ныя праб ле мы 
раз віц ця сельскай 
гас па дар кі свету

1 Фар мі ра ваць веды пра асаб лі вас-
ці ўплыву змянення клі мату на 
геа гра фію сельскай гас па дар кі 
свету і харчовую бяспеку

Называюць асаб лі вас ці ўплыву 
змянення клі мату на геа гра фію 
сельскай гас па дар кі свету і хар-
човую бяс пеку

§ 18-2.
http://profil.
adu.by

2
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64 Прычыны голаду 
і харчовай праб-
ле мы ў свеце

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«голад», прыродныя, са цы яль на-
эка на міч ныя і па лі тыч ныя пры-
чыны голаду ў свеце, геа гра фію 
і структуру харчавання на сель-
ніц тва, асаб лі вас ці рэ гія наль ных 
аспектаў голаду і харчовай праб-
ле мы. Фар мі ра ваць уменні ана-
лі за ваць прычыны і асаб лі вас ці 
пра яў лен ня глабальнай харчовай 
праб ле мы; тлумачыць глабаль-
ныя і рэ гія наль ныя асаб лі вас-
ці голаду і харчовай праб ле мы. 
Працягваць фар мі ра ваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце прыклады 
краін свету з праб ле май голаду

Называюць азначэнне тэрміна 
«голад», характарызуюць па-
няцце; прыродныя, са цы яль на-
эка на міч ныя і па лі тыч ныя пры-
чыны голаду ў свеце. Характа-
рызуюць геа гра фію і структуру 
харчавання на сель ніц тва, асаб лі-
вас ці рэ гія наль ных аспек таў го-
ладу і харчовай праб ле мы. Ана-
лі зу юць прычыны і асаб лі вас ці 
пра яў лен ня глабальнай харчовай 
праб ле мы, тлумачаць глабаль-
ныя і рэ гія наль ныя асаб лі вас-
ці голаду і харчовай праб ле мы. 
Працуюць з картай. Называюць 
і паказваюць на карце прыкла-
ды краін свету з праб ле май го-
ладу (Цэнтральнаафрыканская 
Рэспубліка (ЦАР), Мадагаскар, 
Карэйская Народна-Дэмакра-
тычная Рэспубліка (КНДР))

§ 18

65 Харчовае забес-
пячэнне на сель-
ніц тва краін свету

1 Фар мі ра ваць уменні аб грун тоў-
ваць неабходнасць удасканален-
ня вы твор час ці і выкарыстання 
прадуктаў харчавання ў краі нах 
і рэ гіё нах свету; характарызаваць 
краі ны свету, якія раз ві ва юцца, 
у адносінах да іх ста но ві шча 
ў глабальнай харчовай сіс тэ ме

Аб грун тоў ваюць неабходнасць 
удасканалення вы твор час ці і вы-
карыстання прадуктаў харчаван-
ня ў краі нах і рэ гіё нах свету. Ха-
рактарызуюць краі ны свету, якія 
раз ві ва юцца, у адносінах да іх 
ста но ві шча ў глабальнай харчо-
вай сіс тэ ме

§ 19, с. 151—
154, 158—159
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66 Практычная  
работа № 15. 
Ана ліз геа гра фіі 
за  бяс  пе  ча  нас  ці 
кра ін свету ас ноў-
ны мі відамі пра-
дук таў харчавання

1 Фар мі ра ваць веды пра ас ноў ныя 
са цы яль на-эка на міч ныя фактары 
забеспячэння прадуктамі харча-
вання, тыпы краін паводле ўзроў-
ню за бяс пе ча нас ці прадуктамі 
харчавання, асаб лі вас ці рэ гія-
наль ных аспектаў голаду і хар-
човай праб ле мы. Фар мі ра ваць 
уменне ана лі за ваць геа гра фію за-
бяс пе ча нас ці краін свету ас ноў-
ны мі відамі прадуктаў харчаван-
ня

Называюць ас ноў ныя са цы яль-
на-эка на міч ныя фактары забес-
пячэння прадуктамі харчавання, 
тыпы краін паводле ўзроў ню за-
бяс пе ча нас ці прадуктамі харча-
вання. Называюць і характары-
зуюць асаб лі вас ці рэ гія наль ных 
аспектаў голаду і харчовай праб-
ле мы. Выконваюць практычную 
работу па ана лізе геа гра фіі за-
бяс пе ча нас ці краін свету ас ноў-
ны мі відамі прадуктаў харчаван-
ня. Робяць высновы

§ 19

67 Шляхі вы ра шэн-
ня харчовай праб-
ле мы

1 Фар мі ра ваць веды пра па няц ці 
«зялёная рэвалюцыя», «харчо-
вая бяспека», магчымыя шля хі 
вы ра шэн ня глабальнай харчовай 
праб ле мы

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«зялёная рэвалюцыя», «харчо-
вая бяспека», характарызуюць 
па няц ці. Называюць магчымыя 
шля хі вы ра шэн ня глабальнай 
харчовай праб ле мы

§ 19, с. 154—
159

68 Будучыня харчо-
вай праб ле мы і раз-
віц ця сельскай гас-
па дар кі свету

1 Фар мі ра ваць веды пра магчы-
мыя сцэнарыі будучыні харчовай 
праб ле мы. Фар мі ра ваць умен-
не аб грун тоў ваць неабходнасць 
апты мізацыі вы твор час ці і выка-
рыстання прадуктаў харчавання 
ў краі нах і рэ гіё нах свету

Характарызуюць магчымыя сцэ-
на рыі будучыні харчовай праб-
ле мы. Аб грун тоў ваюць неаб-
ходнасць аптымізацыі вы твор-
час ці і выкарыстання прадуктаў 
харчавання ў краі нах і рэ гіё нах 
свету

§ 19-1.
http://profil.
adu.by

69 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сіс тэ матызацыя 
ведаў па тэме 7

2
3

Працяг
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Тэма 8. Праблема вычарпання мі не раль на-сы ра він ных рэ сур саў свету (7 г)

70 Асаб лі вас ці геа-
гра фіі і раз віц ця 
горназдабываючай 
пра мыс ло вас ці

1 Фар мі ра ваць веды пра значэнне 
мі не раль на-сы ра він ных рэ сур саў 
для гаспадарчай дзей нас ці чала-
века, асаб лі вас ці спажывання мі-
не раль на-сы ра він ных рэ сур саў 
у раз ві тых краі нах і краі нах, якія 
раз ві ва юцца. Фар мі ра ваць умен-
не ана лі за ваць прычыны, факта-
ры ад роз нен няў у рэ сур са за бяс-
печанасці рэ гіё наў і краін свету 
ас ноў ны мі відамі мі не раль ных 
рэ сур саў, тлумачыць глабаль-
насць праб ле мы вычарпання мі-
не раль на-сы ра він ных рэ сур саў. 
Працягваць фар мі ра ваць умен-
не працаваць з картай, называць 
і паказваць на карце прыклады 
краін з ліш кам рэ сур саў, рэсурса-
забяспечаных краін і краін з неда-
хопам рэ сур саў

Называюць і характарызуюць 
значэнне мі не раль на-сы ра він-
ных рэ сур саў для гаспадарчай 
дзей нас ці чалавека, асаб лі васці 
спажывання мі не раль на-сы ра-
він ных рэ сур саў у раз ві тых краі-
нах і краі нах, якія раз ві ва юцца. 
Ана лі зу юць прычыны, фактары 
ад роз нен няў у рэ сур са за бяс пе-
чанасці рэ гіё наў і краін свету 
ас ноў ны мі відамі мі не раль ных 
рэ сур саў, тлумачаць глабаль-
насць праб ле мы вычарпання мі-
не раль на-сы ра він ных рэ сур саў. 
Працуюць з картай. Называюць 
і паказваюць на карце прыклады 
краін з лішкам рэ сур саў (Кана-
да, Аўст ралія, Расія), рэсурса-
забяспечаных краін (Злучаныя 
Штаты Амерыкі (ЗША), Кітай, 
Бра зі лія), краін з недахопам рэ-
сур саў (Японія, Рэспубліка Ка-
рэя, Італія)

§ 20-1.
http://profil.
adu.by
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71 Прыродна-рэсурс-
ны патэнцыял 
(ПРП) тэрыторыі

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«прыродна-рэсурсны патэнцыял 
тэрыторыі»; геа гра фію запасаў 
і забяспечанасці свету ас ноў ны-
мі відамі мі не раль ных рэ сур саў. 
Фар мі ра ваць уменне акрэсліваць 
значэнне прыродна-рэсурснага 
патэнцыялу для розных відаў га-
спадарчай дзей нас ці

Называюць азначэнне тэрміна 
«прыродна-рэсурсны патэнцы-
ял тэ рыторыі», характарызуюць 
паняцце. Характарызуюць геа-
гра фію запасаў і забяспечана-
сці свету ас ноў ны мі відамі мі не-
раль ных рэ сур саў. Акрэс лі ва юць 
значэнне прыродна-рэсурснага 
патэнцыялу для розных відаў 
гаспадарчай дзей нас ці

§ 20, с. 160—
163, 167—168

72 Рэсурсазабяспе-
чанасць краін і рэ-
гіё наў свету па ас-
ноў ных відах мі не-
раль ных рэ сур саў

1 Фар мі ра ваць веды пра па няц ці 
«рэсурсны цыкл», «геа гра фіч нае 
рэсурсазнаўства». Фар мі ра ваць 
уменне тлумачыць глабальнасць 
і адноснасць праб ле мы вычар-
пання мі не раль на-сы ра він ных 
рэ сур саў

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«рэсурсны цыкл», «геа гра фіч нае 
рэсурсазнаўства», характарызу-
юць па няц ці. Паясняюць гла-
бальнасць і адноснасць праб ле-
мы вычарпання мі не раль на-сы-
ра він ных рэ сур саў

§ 20, с. 163—
168

73 Практычная  
работа № 16. 
Вызначэнне рэ сур-
са за бяс пе ча нас ці 
краін свету ас ноў-
ны мі відамі мі не-
раль ных рэ сур саў

1 Фар мі ра ваць уменні вызначаць 
рэсурсазабяспечанасць краін све-
ту ас ноў ны мі відамі мі не раль ных 
рэ сур саў; раз ліч ваць паказчы кі 
рэ сурса за бяс пе ча нас ці краін і рэ-
гіё наў свету мі не раль нымі рэ сур-
самі

Вызначаюць рэсурсазабяспе-
чанасць краін свету ас ноў ны мі 
відамі мі не раль ных рэ сур саў. 
Раз ліч ваюць паказчыкі рэсур са-
за бяс пе ча нас ці краін і рэ гіё наў 
свету мі не раль нымі рэсурсамі. 
Выконваюць практычную рабо-
ту па вызначэнні рэсурсаза бяс-
пе ча нас ці краін і рэ гіё наў свету. 
Робяць высновы

§ 20, с. 163—
166
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74 Геа гра фія мі не-
раль ных рэ сур саў 
Сусветнага акіяна

1 Фар мі ра ваць веды пра значэнне 
мі не раль ных рэ сур саў Сусветна-
га акіяна для раз віц ця сусветнай 
гас па дар кі і асаб лі вас ці геа гра фіі 
запасаў і здабычы мі не раль ных 
рэ сур саў Сусветнага акіяна

Характарызуюць значэнне мі-
не раль ных рэ сур саў Сусветнага 
акіяна для раз віц ця сусветнай 
гас па дар кі і асаб лі вас ці геа гра-
фіі запасаў і здабычы мі не раль-
ных рэ сур саў Сусветнага акіяна

§ 20-2.
http://profil.
adu.by

75 Практычная  
работа № 17*. 
Ана ліз магчымых 
перспектыў ас-
ваення і праб лем 
выкарыстання мі-
не раль на-сы ра він-
ных рэ сур саў Сус-
ветнага акіяна

1 Фар мі ра ваць уменне ана лі за ваць 
магчымыя перспектывы асваен-
ня і праб ле мы выкарыстання мі-
не раль на-сы ра він ных рэ сур саў 
Сусветнага акіяна

Ана лі зу юць магчымыя перспек-
тывы асваення і праб ле мы выка-
рыстання мі не раль на-сы ра він-
ных рэ сур саў Сусветнага акіяна. 
Выконваюць практычную рабо-
ту па ана лізе перспектыў асва-
ення Сусветнага акіяна. Робяць 
высновы

§ 20-2.
http://profil.
adu.by

76 Шляхі вы ра шэн ня 
праб ле мы вычар-
пання мі не раль-
н а - с ы  р а  в і н  н ы х 
рэ сур саў

1 Фар мі ра ваць веды пра магчымыя 
шля хі вы ра шэн ня праб ле мы вы-
чарпання мі не раль на-сы ра він ных 
рэ сур саў. Фар мі ра ваць уменні 
вызначаць магчымыя шля хі вы-
ра шэн ня праб ле мы вычарпання 
мі не раль на-сы ра він ных рэ сур-
саў; пры во дзіць прыклады ра-
цыянальнага выкарыстання мі-
не раль на-сы ра він ных рэ сур саў 
у краі нах і рэ гіё нах свету; раз ліч-
ваць паказчыкі рэсурсаза бяс пе ча-
нас ці краін і рэ гіё наў свету

Называюць магчымыя шля хі вы-
ра шэн ня праб ле мы вычарпання 
мі не раль на-сы ра він ных рэ сур-
саў. Прыводзяць прыклады ра-
цыянальнага выкарыстання мі-
не раль на-сы ра він ных рэ сур саў 
у краі нах і рэ гіё нах свету, раз ліч-
ваюць паказчыкі рэсурсаза бяс-
пе ча нас ці краін і рэ гіё наў свету

§ 21, П1—П2.
http://profil.
adu.by
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Тэма 9. Энер ге тыч ная праб ле ма (7 г)

77 Э н е р  г е  т ы ч  н ы я 
кры зі сы ў сусвет-
най гаспадарцы 
і іх уплыў на змя-
ненне геа гра фіі га-
лі ны

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«энер ге тыч ны крызіс»; значэнне 
энергетыкі для гаспадарчай дзей-
нас ці чалавека, прычыны ўзнік-
нен ня, асаб лі вас ці пра яў лен ня 
глабальнай энер ге тыч най праб-
ле мы; прычыны, сутнасць, геа-
гра фію і на ступ ст вы энер ге тыч-
ных крызісаў у свеце. Фар мі ра-
ваць уменні акрэсліваць значэнне 
энергетыкі для розных відаў га-
спадарчай дзей нас ці; ана лі за ваць 
ды на мі ку спажывання энер ге-
тыч ных рэ сур саў у раз ві тых краі-
нах і краі нах, якія раз ві ва юцца; 
ана лі за ваць прычыны і рэ гія-
наль ныя асаб лі вас ці пра яў лен ня 
глабальнай энер ге тыч най праб-
ле мы. Працягваць фар мі ра ваць 
уменне працаваць з картай, на-
зываць і паказваць на карце пры-
клады краін са скарачэннем спа-
жывання энер гіі, з найбольшымі 
аб’ёмамі спажывання энер гіі

Называюць азначэнне тэрміна 
«энер ге тыч ны крызіс», характа-
рызуюць паняцце. Характары-
зуюць значэнне энергетыкі для 
гаспадарчай дзей нас ці чалавека, 
прычыны ўзнік нен ня, асаб лі вас-
ці пра яў лен ня глабальнай энер-
ге тыч най праб ле мы. Называюць 
і характарызуюць прычыны, сут-
насць, геа гра фію і на ступ ст вы 
энер ге тыч ных крызісаў у свеце. 
Ана лі зу юць ды на мі ку спажы-
вання энер ге тыч ных рэ сур саў 
у раз ві тых краі нах і краі нах, якія 
раз ві ва юцца, ана лі зу юць пры-
чыны і рэ гія наль ныя асаб лі вас-
ці пра яў лен ня глабальнай энер-
ге тыч най праб ле мы. Працуюць 
з картай. Называюць і паказва-
юць на карце прыклады краін са 
скарачэннем спажывання энер гіі 
(Вялі ка брытанія, Германія, Іта-
лія), найбольшымі аб’ёмамі спа-
жывання энер гіі (Кітай, Злуча-
ныя Штаты Амерыкі, Расія)

§ 22-1.
http://profil.
adu.by

2
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

78 Ды на мі ка і праг-
ноз спажывання 
энер ге тыч ных рэ-
сур саў

1 Фар мі ра ваць веды пра ды на мі ку 
спажывання энер ге тыч ных рэ-
сур саў у раз ві тых краі нах і краі-
нах, якія раз ві ва юцца. Фар мі ра-
ваць уменне ана лі за ваць ды на-
мі ку спажывання энер ге тыч ных 
рэ сур саў у раз ві тых краі нах 
і краі нах, якія раз ві ва юцца

Характарызуюць ды на мі ку спа-
жывання энер ге тыч ных рэ сур саў 
у раз ві тых краі нах і краі нах, якія 
раз ві ва юцца. Ана лі зу юць ды на-
мі ку спажывання энер ге тыч-
ных рэ сур саў у раз ві тых краі нах 
і краі нах, якія раз ві ва юцца

§ 20, с. 176—
181, 182

79 Практычная  
работа № 18. 
Ана ліз за бяс пе ча-
нас ці краін свету 
ас ноў ны мі відамі 
энер ге тыч ных рэ-
сур саў

1 Фар мі ра ваць уменні ана лі за ваць 
забяспечанасць краін свету ас-
ноў ны мі відамі энер ге тыч ных 
рэ сур саў; раз ліч ваць паказчыкі 
за бяс пе ча нас ці рэ гіё наў і краін 
свету энер ге тыч нымі рэсурсамі

Ана лі зу юць забяспечанасць кра-
ін свету ас ноў ны мі відамі энер-
ге тыч ных рэ сур саў. Раз ліч ваюць 
паказчыкі за бяс пе ча нас ці рэ гіё-
наў і краін свету энер ге тыч ны мі 
рэсурсамі. Выконваюць практыч-
ную работу па ана лі зе за бяс пе ча-
нас ці краін свету энер ге тыч ны мі 
рэсурсамі. Робяць вы сновы

§ 22

80 Уплыў энергеты-
кі на навакольнае 
ася роддзе

1 Фар мі ра ваць веды пра асаб лі вас-
ці ўплыву энергетыкі на нава-
кольнае асяроддзе

Вылучаюць асаб лі вас ці ўплы ву 
энергетыкі на навакольнае ася-
роддзе

§ 22, с. 181—
183, П1—П3.
http://profil.
adu.by

81 Шляхі вы ра шэн-
ня энер ге тыч най 
праб ле мы

1 Фар мі ра ваць веды пра магчымыя 
шля хі вы ра шэн ня глабальнай 
энер ге тыч най праб ле мы. Фар-
мі ра ваць уменне вызначаць маг-
чымыя шля хі вы ра шэн ня энер ге-
тыч най праб ле мы

Называюць магчымыя шля хі вы-
ра шэн ня энер ге тыч най праб ле-
мы

§ 23, с. 184—
190, 191—192
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82 Энер ге тыч ная бя-
спека

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«энер ге тыч ная бяспека». Фар мі-
ра ваць уменне тлумачыць уплыў 
энергетыкі на навакольнае ася-
роддзе

Называюць азначэнне тэрміна 
«энер ге тыч ная бяспека», харак-
тарызуюць паняцце. Тлумачаць 
уплыў энергетыкі на наваколь-
нае асяроддзе

§ 23, с. 190—
192

83 Практычная  
работа № 19. 
Па раў наль ны ана-
ліз праб лем выка-
рыстання трады-
цыйных і аль тэр-
на тыў ных кры ніц 
энер гіі

1 Фар мі ра ваць уменні аб грун тоў-
ваць неабходнасць рацыянальна-
га выкарыстання традыцыйных 
і аль тэр на тыў ных кры ніц энер гіі 
ў краі нах і рэ гіё нах свету; пра во-
дзіць па раў наль ны ана ліз праб-
лем выкарыстання традыцый-
ных і аль тэр на тыў ных кры ніц 
энер гіі. Працягваць фар мі ра ваць 
уменне працаваць з картай, назы-
ваць і паказваць на карце прыкла-
ды электрастанцый, якія працу-
юць на аднаўляльных кры ні цах 
энер гіі

Аб грун тоў ваюць неабходнасць 
рацыянальнага выкарыстання 
традыцыйных і аль тэр на тыў-
ных кры ніц энер гіі ў краі нах 
і рэ гіё нах свету. Праводзяць па-
раў наль ны ана ліз праб лем вы-
карыстання традыцыйных і аль-
тэр на тыў ных кры ніц энер гіі. 
Працуюць з картай. Называюць 
і паказваюць на карце прыклады 
электрастанцый, якія працуюць 
на аднаў ляль ных кры ні цах энер-
гіі (ветраэлектрастанцыя Ганьсу, 
Кі тай; Сонечны парк Тэнгэр, Кі-
тай; хвалевая электрастанцыя 
Pelamis P-750, Пар ту га лія; пры-
ліў ная электрастанцыя ў праліве 
Пент лэнд-Ферт, Шатландыя; 
геатэрмальная электрастанцыя 
Хед ліс хей дзі, Ісландыя). Вы-
конваюць практычную работу па 
ана лізе праб лем выкарыстання 
кры ніц энер гіі. Робяць высновы

§ 22, П1—П2.
http://profil.
adu.by
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84 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сіс тэ матызацыя 
ведаў па тэмах 8, 9

Тэма 10. Геа па лі тыч ныя праб ле мы (8 г)

85 Ды на мі ка па лі тыч-
най карты свету 
ў канцы ХХ — па-
чатку ХХІ ст.

1 Фар мі ра ваць веды пра па няц ці 
«рэ гія наль ны канф лікт», «новыя 
незалежныя дзяржавы»; ас ноў-
ныя геа па лі тыч ныя праб ле мы 
ХХІ ст., іх прычыны і на ступ ст вы; 
магчымыя шля хі вы ра шэн ня рэ-
гія наль ных канф ліктаў. Фар мі ра-
ваць уменні характарызаваць ас-
ноў ныя геа па лі тыч ныя праб ле мы 
ХХІ ст., па лі ты ка-геа гра фіч нае 
ста но ві шча краін свету; пры-
во дзіць прыклады ўдзелу ААН 
у вы ра шэн ні глабальных геа па-
лі тыч ных праб лем. Працягваць 
фар мі ра ваць уменне працаваць 
з картай, называць і паказваць на 
карце прыклады рэ гія наль ных 
канф лік таў, навейшых незалеж-
ных дзяр жаў на па лі тыч най карце 
свету, прызнаных ААН

Называюць азначэнні тэрмі наў 
«рэ гія наль ны канф лікт», «но-
выя незалежныя дзяржавы», ха-
рактарызуюць паняцце. Назы-
ваюць ас ноў ныя геа па лі тыч ныя 
праб ле мы ХХІ ст., іх прычыны 
і на ступ ст вы; магчымыя шля хі 
вы ра шэн ня рэ гія наль ных канф-
лік таў. Характарызуюць ас ноў-
ныя геа па лі тыч ныя праб ле мы 
ХХІ ст., па лі ты ка-геа гра фіч нае 
ста но ві шча краін свету, пры-
водзяць прыклады ўдзелу ААН 
у вы ра шэн ні глабальных геа па-
лі тыч ных праб лем. Працуюць 
з картай. Называюць і паказва-
юць на карце прыклады рэ гія-
наль ных канф ліктаў (араба-ізра-
іль скі, інда-па кіс танскі, ка рэй скі, 
тай вань скі); навейшых незалеж-
ных дзяр жаў на па лі тыч най кар-
це свету, прызнаных ААН (Ус-
ход ні Тымор, Паўднёвы Судан, 
Эрытрэя)

§ 24, П1—П3.
http://profil.
adu.by
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86 Практычная  
работа № 20. 
Ана ліз ас ноў ных 
прычын сучасных 
рэ гія наль ных геа-
па лі тыч ных канф-
ліктаў

1 Фар мі ра ваць уменне ана лі за ваць 
прычыны і на ступ ст вы рэ гія наль-
ных геа па лі тыч ных канф ліктаў 
у раз ві тых краі нах і краі нах, якія 
раз ві ва юцца

Ана лі зу юць прычыны і на ступ-
ст вы рэ гія наль ных канф ліктаў 
у раз ві тых краі нах і краі нах, 
якія раз ві ва юцца. Выконваюць 
практычную работу па ана лізе 
прычын рэ гія наль ных геа па лі-
тыч ных канф ліктаў. Робяць вы-
сновы

§ 24.
П1—П3.
http://profil.
adu.by

87 Праблема між на-
род нага тэрарыз-
му

1 Фар мі ра ваць веды пра прычы-
ны, формы пра яў лен ня і ды на-
мі ку між на род нага тэрарызму. 
Фар мі ра ваць уменні вызначаць 
прычыны і формы між на род нага 
тэрарызму; аб грун тоў ваць неаб-
ходнасць захавання міру і бяспе-
кі, раззбраення і прадухілення 
ядзер най вайны

Называюць прычыны, формы 
пра яў лен ня і ды на мі ку між на-
род нага тэрарызму. Аб грун тоў-
ваюць неабходнасць захаван-
ня мі ру і бяспекі, раззбраення 
і прадухілення ядзернай вайны

§ 25

88 Праблема гандлю 
людзьмі

1 Фар мі ра ваць веды пра прычыны 
і формы праяўлення праблемы 
гандлю людзьмі ў свеце, у раз ві-
тых краі нах і краі нах, якія раз ві-
ва юцца. Фар мі ра ваць уменне вы-
значаць прычыны і формы пра яў-
лен ня праб ле мы гандлю людзь мі 
ў свеце, у раз ві тых краі нах і краі-
нах, якія раз ві ва юцца

Называюць і паясняюць пры-
чыны і формы праяўлення пра-
блемы гандлю людзьмі ў свеце, 
у раз ві тых краі нах і краі нах, якія 
раз ві ва юцца. Характарызуюць 
прычыны і формы пра яў лен ня 
праб ле мы гандлю людзь мі ў све-
це, у раз ві тых краі нах і краі нах, 
якія раз ві ва юцца

§ 25-1.
http://profil.
adu.by
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89 Практычная  
работа № 21. 
Па раў наль ны ана-
ліз праб ле мы ганд-
лю людзь мі (на 
пры кла дзе дзвюх 
кра ін на выбар)

1 Фар мі ра ваць уменне пра во дзіць 
па раў наль ны ана ліз праб ле мы 
гандлю людзьмі

Праводзяць па раў наль ны ана ліз 
праб ле мы гандлю людзь мі. Вы-
конваюць практычную работу па 
ана лізе праб ле мы гандлю людзь-
мі (на пры кла дзе дзвюх краін на 
выбар). Робяць высновы

§ 25-1.
http://profil.
adu.by

90 Сутнасць праб ле-
мы захавання міру 
і бяспекі

1 Фар мі ра ваць веды пра ас ноў ныя 
асаб лі вас ці праб ле мы захавання 
міру і бяспекі, раззбраення і пра-
духілення ядзернай вайны

Называюць ас ноў ныя асаб лі-
вас ці праб ле мы захавання міру 
і бяс пекі, раззбраення і пра ду хі-
лення ядзернай вайны

§ 26

91 Роля Беларусі 
ў вы ра шэн ні геа-
па лі тыч ных праб-
лем

1 Фар мі ра ваць веды пра ролю Бе-
ла русі ў вы ра шэн ні геа па лі тыч-
ных праб лем і ўрэгуляванні гла-
бальных канф ліктаў

Паясняюць ролю Беларусі ў вы-
ра шэн ні геа па лі тыч ных праб лем 
і ўрэгуляванні глабальных канф-
ліктаў

§ 26-1. 
http://profil.
adu.by

92 Роля між на род-
на га су пра цоў ніц-
т ва і Арга ні зацыі 
Аб’яд на ных На-
цый у вы ра шэн ні 
глабальных геа па-
лі тыч ных праб лем

1 Фар мі ра ваць веды пра магчымыя 
шля хі вы ра шэн ня глабальных 
геа па лі тыч ных праб лем, ролю 
між на род нага су пра цоў ніц т ва 
і Арга ні зацыі Аб’яднаных Нацый. 
Фар мі ра ваць уменне пры во дзіць 
прыклады ўдзелу ААН у вы ра-
шэн ні глабальных геа па лі тыч-
ных праб лем

Называюць магчымыя шля хі 
вы ра шэн ня глабальных геа па-
лі тыч ных праб лем. Паясняюць 
ролю між на род нага су пра цоў-
ніц т ва і Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый. Прыводзяць прыклады 
ўдзе лу ААН у вы ра шэн ні гла-
бальных геа па лі тыч ных праб лем

§ 26-2. 
http://profil.
adu.by

93 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сіс тэ матыза цыя 
ведаў па тэме 10
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Тэма 11. Рацыянальнае прыродакарыстанне і ўстойлівае раз віц цё чалавецтва (7 г)

94 Геа гра фіч ная аба-
лонка. За ка на мер-
нас ці фар мі ра ван-
ня геа гра фіч най 
аба лонкі

1 Фар мі ра ваць веды пра прастора-
ва-часавыя асаб лі вас ці сучаснага 
функ цыянавання і змянення геа-
гра фіч най абалонкі

Характарызуюць прасторава-
ча са выя асаб лі вас ці сучаснага 
функ цыянавання і змянення геа-
гра фіч най абалонкі

§ 27-1. 
http://profil.
adu.by

95 Р а ц ы я н а л ь н а е 
п р ы  р о  д а  к а  р ы -
стан не

1 Фар мі ра ваць веды пра па няц ці 
«прыродакарыстанне», «ахова на-
вакольнага асяроддзя»; ас ноў ныя 
перыяды гіс то рыі ўзаемадзеяння 
чалавека і прыроды, геаэка ла гіч-
ныя прынцыпы, правілы, законы 
прыродакарыстання і аховы на-
вакольнага асяроддзя, кры тэ рыі, 
па каз чы кі і параметры геаэка ла-
гіч нага стану навакольнага ася-
роддзя, ролю чалавека і яго га-
спадарчай дзей нас ці ў змя нен ні 
прыродных пра цэ саў. Фар мі ра-
ваць уменні характарызаваць ас-
ноў ныя перыяды гіс то рыі ўзае-
ма дзеян ня чалавека і прыро-
ды; ана лі за ваць геаэка ла гіч ныя 
прынцыпы, правілы, законы 
пры родакарыстання і аховы на-
вакольнага асяроддзя; аб грун тоў-
ваць выкарыстанне прыродных 
рэ сур саў у за леж нас ці ад велічыні

Называюць азначэнні тэрмінаў 
«прыродакарыстанне», «ахова 
навакольнага асяроддзя», ха-
рактарызуюць па няц ці. Назы-
ваюць ас ноў ныя перыяды гіс-
то рыі ўзаемадзеяння чалавека 
і прыроды, геаэка ла гіч ныя прын-
цыпы, правілы, законы пры-  
 рода карыстання і аховы на ва-
коль нага асяроддзя, кры тэ рыі, 
па каз чыкі і параметры геаэка ла-
гіч нага ста ну на вакольнага ася-
род дзя, ролю чалавека і яго га-
спа дарчай дзей нас ці ў змя нен ні 
пры родных пра цэ саў. Характа-
рызуюць ас ноў ныя перыяды 
гіс то рыі ўзаемадзеяння чалавека 
і прыроды. Ана лі зу юць геаэка ла-
гіч ныя прынцыпы, правілы, за-
коны прыродакарыстання і ахо-
вы навакольнага асяроддзя, аб-
грун тоў ваюць выкарыстанне

§ 27, с. 215—
217, 222, П1. 
http://profil.
adu.by3
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іх за па саў, гаспадарчай значнасці, 
патрэбнасці і мэтазгоднасці асва-
ення

прыродных рэ сур саў у за леж нас-
ці ад велічыні іх запасаў, гаспа-
дарчай значнасці, патрэбнасці 
і мэ та згод насці асваення

96 Ге а э к а  л а  г і ч  н ы 
стан навакольна-
га асяроддзя

1 Фар мі ра ваць веды пра магчы-
мыя сцэнарыі будучага стану на-
вакольнага асяроддзя

Называюць і характарызуюць 
магчымыя сцэнарыі будучага 
стану навакольнага асяроддзя

§ 28-1.
http://profil.
adu.by

97 Магчымыя шля хі 
вы ра шэн ня гла-
бальных праб лем

1 Фар мі ра ваць веды пра магчымыя 
на ступ ст вы і шля хі вы ра шэн ня 
ас ноў ных глабальных праб лем 
чалавецтва. Фар мі ра ваць умен-
не вызначаць магчымыя шля хі, 
сцэ на рыі і варыянты вы ра шэн ня 
глабальных праб лем чалавецтва

Называюць магчымыя на ступ ст-
вы і шля хі вы ра шэн ня ас ноў ных 
глабальных праб лем чалавецтва. 
Вызначаюць магчымыя шля хі, 
сцэнарыі і варыянты вы ра шэн ня 
глабальных праб лем чалавецтва

§ 28

98 Практычная 
работа № 22. 
Распрацоўка сцэ-
нарыя вы ра шэн-
ня адной з гла-
бальных праб лем 
чалавецтва

1 Фар мі ра ваць уменне рас пра цоў-
ваць сцэнарыі вы ра шэн ня адной 
з глабальных праб лем чалавецтва

Распрацоўваюць уласны сцэ на-
рый вы ра шэн ня адной з глабаль-
ных праб лем чалавецтва. Выкон-
ваюць практычную работу па 
рас пра цоўцы сцэнарыя. Робяць 
высновы

§ 28

99 Устойлівае раз віц-
цё чалавецтва

1 Фар мі ра ваць веды пра паняцце 
«стратэ гія ўстойлівага раз віц-
ця»; галоўныя палажэнні стратэ-
гіі ўстойлівага раз віц ця чалавецт-
ва і Рэспублікі Беларусь

Называюць азначэнне тэрміна 
«стратэ гія ўстойлівага раз віц-
ця», характарызуюць паняцце; 
га лоў ныя палажэнні стратэ гіі 
ўстой лі вага раз віц ця чалавецт-
ва і Рэс пуб лікі Беларусь

§ 29, П1—П2.
http://profil.
adu.by
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100 Практычная  
работа № 23*. 
Па раў наль ны ана-
ліз геа гра фіч ных 
аспектаў стратэ гіі 
ўстойлівага раз-
віц ця чалавецтва 
і Рэспублікі Бела-
русь

1 Фар мі ра ваць уменне пра во дзіць 
па раў наль ны ана ліз геа гра фіч-
ных аспектаў стратэ гіі ўстойлі-
вага раз віц ця чалавецтва і Рэс-
пуб лікі Беларусь

Праводзяць па раў наль ны ана ліз 
геа гра фіч ных аспектаў стра тэ гіі 
ўстойлівага раз віц ця чалавецт-
ва і Рэспублікі Беларусь. Вы-
конваюць практычную работу 
па ана лізе геа гра фіч ных аспек-
таў стратэ гіі ўстойлівага раз віц-
ця. Робяць высновы

§ 29

101 Абагульняльнае 
паўтарэнне

1 Абагульненне і сіс тэ матызацыя 
ведаў па тэме 11

Заключэнне (2 г)

102 Геа гра фія ў сучас-
ным свеце і яе га-
лоў ныя функ цыі

1 Фар мі ра ваць веды пра галоўныя 
функ цыі геа гра фіі ў сучасным 
свеце, між на род нае су пра цоў-
ніц т ва ў сферы геа гра фіі і вы ра-
шэн ня глабальных праб лем ча-
лавецтва

Называюць галоўныя функ цыі 
геа гра фіі ў сучасным свеце, пер-
спектывы яе раз віц ця, характа-
рызуюць між на род нае су пра цоў-
ніц т ва ў сферы геа гра фіі і вы-
ра шэн ня глабальных праб лем 
чалавецтва

С. 236—237, 
П1—П2.
http://profil.
adu.by

103 Перспектывы раз-
віц ця геа гра фіі

1 Фар мі ра ваць веды пра перспек-
тывы раз віц ця геа гра фіі

Называюць перспектывы раз-
віцця геа гра фіі

С. 237—241

104
105

Рэзервовы час 2

3
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