
9 клас 

Геаграфія  жывёлагадоўлі. Рыбалоўства і рыбаводства 

Мэты: 

адукацыйныя: 

- фарміраваць ўяўленні аб геаграфіі жывёлагадоўлі;  

- фарміраваць разуменне значэння рыбалоўства і рыбаводства; 

развіваючыя: 

- развіваць лагічнае мысленне ў працэсе вырашэння праблем; 

- развіваць уменне ўсталёўваць прычынна-следчыя сувязі 

паміж фактарамі развіцця жывёлагадоўлі і цэнтрамі вытворчасці 

прадукцыі; 

выхаваўчая:  

- стварыць умовы для прафесійнай арыентацыі навучэнцаў. 

Задачы:  

- фарміраваць уменне самастойна працаваць з вучэбным 

дапаможнікам, вылучаць галоўнае ў тэксце, структураваць вучэбны 

матэрыял; 

- дапамагчы вучням усвядоміць каштоўнасць сумеснай 

дзейнасці ў працэсе працы над новай тэмай; 

- развіваць уменне фармуляваць высновы і забяспечыць 

развіццё крытычнага мыслення.  

Ход урока 

І. Арганізацыйны момант. 

 

ІІ. Праверка дамашняга задання. 

На прошлым уроку мы з вамі пачалі вывучаць сельскую 

гаспадарку.  

 

Што такое сельская гаспадарка? 

С/г – галіны гаспадаркі па вырошчванні культурных раслін і 

гадоўлі жывёл. 

Якія прыродныя ўмовы Беларусі спрыяльныя для развіцця 

с/г? 

Раўнінная паверхня, дастатковая колькасць цяпла і вільгаці. 

Як называюцца землі, якія выкарыстоўваюцца ў с/г? 

Сельскагаспадарчыя ўгоддзі. 

Што належыць да с/г угоддзяў? 

Ралля – землі, якія штогод апрацоўваюцца і 

выкарыстоўваюцца пад пасевы розных с/г культур. 



Сенажаці выкарыстоўваюцца для касьбы травы на сена. 

Пашы – для выпасу жывёлы. 

З якіх асноўных галін складаецца с/г? 

Раслінаводства і жывёлагадоўля. 

На чым спецыялізуецца сучасная с/г Беларусі? 

На вытворчасці малака і мяса, бульбы і льну. 

Якія галіны ўключае раслінаводства? 

Вырошчванне збожжавых культур, вырошчване тэхнічных 

культур, вырошчванне бульбы, агародніцтва, садаводства. 

Паказваю малюнак расліны, вучні адказваюць да якаіх 

культур яна адносіцца. 

Якая збожжавая культура найбольш прыдатна для 

прыродных умоў? 

Жыта. 

Якая збожжавая культура з’яўляецца найбольш 

ураджайнай ва ўмовах Беларусі? 

Ячмень. Дзе шырока выкарыстоўваецца? Піваварэнні. 

Якая збожавая культура шырока выкарыстоўваецца ў 

дыетычным харчаванні? 

Авёс. 

Якія тэхнічныя культуры вырошчваюць у Беларусі? 

Лён, цукровыя буракі, рапс. 

Чаму асноўныя пасевы лёну знаходзяцца ў паўночных 

раёнах нашай краіны? 

Таму што лён добра расце ва ўмовах даждлівага халаднаватага 

лета. 

Якую культуру ў Беларусі называюць другім хлебам? 

Бульбу. 

Навываю прадукты харчавання, вучні адказваюць, з якіх 

раслін іх атрымліваюць: 

Пшанічныя крупы – з…пшаніцы; 

Батон – …пшаніца; 

Цукар – …цукровыя буракі; 

Манныя крупы – …пшаніца; 

Ячныя крупы – …ячмень; 

Макароны – …пшаніца; 

Чорны хлеб – …жыта; 

Аржаную муку – …жыта; 

Шматкі “геркулес” – …авёс; 



Алей – рапс; 

Грэцкія крупы – …грэчка. 

 

ІІІ. Вывучэнне новай тэмы. 

 

Жывёлагадоўля – галіна сельскай гаспадаркі, якая займаецца 

гадоўляй с/г жывёл. 

 

Что дае чалавеку жывёлагадоўля? 

Прадукты харчавання (мяса, малако, масла, сыр, тварог, яйкі, 

скура, шэрсць, футра). 

Т.е. жывёлагадоўля забяспечвае сыравінай харчовую і лёгкую 

прамысловасць. 

Жывёлагадоўля цесна звязана з раслінаводствам, якое 

пастаўляе корм для жывёлы – збожжа, сена, сілас, бульбу. У сваю 

чаргу жывёлагадоўля пастаўляе раслінаводству каштоўныя 

арганічныя ўгнаенні. 

 

Пералічыце вядомыя вам галіны жывёлагадоўлі. 

Жывёлагадоўля 

 Гадоўля буйной рагатай жывёлы 

 Свінагадоўля 

 Птушкагадоўля 

 Авечкагадоўля 

 Пчалярства 

 Зверагадоўля 

 Рыбаводства 

 

Галоўнай галіной жывёлагадоўлі Беларусі з’яўляецца гадоўля 

буйной рагатай жывёлы. Развядзеннем буйной рагатай жывёлы 

займаюцца па ўсёй краіне. На поўначы Беларусі больш спрыяльныя 

ўмовы для развіцця малочна-мясной жывёлагадоўлі. Для паўднёвых 

раёнаў краіны больш характэрна мясная жывёлагадоўля. Вакол 

буйных гарадоў атрымала развіццё жывёлагадоўля малочнага 

напрамку.  

Найбольш распаўсюджаны каровы чорна-пярыстай пароды 

(малочныя). Таксама разводзяць малочна-мясныя пароды, да іх 

адносяцца: чырвоная беларуская, бурая латвійская, кастрамская, 

галадская. З мясных парод разводзяць – шароле, лімузін. Шароле 



разводзяць у Чэрвеньскім раёне, гаспадаска называецца 

“Дворянская усадьба”. (паказаць малюнкі) 

 Свінагадоўля – другая па значэнні галіна жывёлагадоўлі. Як і 

гадоўля буйной рагатай жывёлы, свінагадоўля развіваецца на ўсёй 

тэрыторыі краіны. Усяго ў Бееларусі вырошчваюць каля 3,5 

мільёнаў галоў свіней, а асноўнымі пародамі з’яўляюцца буйная 

белая, чорна-белая, беларуская мясная, ландрас. (паказаць на 

карце) 

 Значная частка пагалоўя свіней знаходзіцца на буйных 

свінагадоўчых комплексах. Гэта прыводзіць да сур’ёзных 

экалагічных праблем з-за цяжкасцей па ўтылізыцыі гною. 

Падлічана, што свінагадоўчы комплекс на 100 тысяч галоў дае 

адходаў і шкодных выкідаў у навакольнае асяроддзе столькі ж, 

колькі горад з 250-тысячным насельніцтвам. 

 Птушкагадоўля – галіны жывёлагадоўлі па развядзенні 

сельскагаспадарчых птушак для атрымання яек і мяса. Ва ўсіх 

абласцях маюцца буйныя птушкафабрыкі. Асноўны напрамак 

птушкагадоўлі – развядзенне курэй. Вырошчваюць таксама качак, 

гусей, індыкоў, перапёлак, стаусаў. 

Гадоўля страусаў у Беларусі (расказ вучня) 

 

 Пчалярства – традыцыйная для Беларусі галіна 

жывёлагадоўлі. Развіваецца ў пчолапрадпрыемствах, у фермерскіх 

гаспадарках і ў значнай кроькасці ў пчалчроў-аматараў. 

Найбольшыя пчолапрадпрыемствы знаходзяцца каля Мастоў і 

Шчучына. 

 

 Зверагадоўля – адна з самых маладых галін жывёлагадоўлі. 

Займаецца развядзеннем каштоўных пушных звяроў у няволі. 

Зверагадоўчыя гаспадаркі разводзяць пясцоў, норак, нутрый, лісіц). 

Найбуйнейшыя зверагаспадаркі размяшчаюцца каля Маладзечна, 

Баранавіч, Пінска, Вілейкі, Гродна. 

Авечкагадоўля –  традыцыйная і адначасова перспектыўная 

галіна жывёлагадоўлі. За перыяд пасля ВАВ пагалоўе авечак 

скарацілася ў 20 разоў. Зараз 90 % іх пагалоўя даводзіцца на 

асабістыя гаспадаркі. Авечкагадоўля ў Беларусі мае мяса-шэрсны 

напрамак спецыялізацыі. Для кармлення авечак звычайна адводзяць 

угоддзі з бедным травастоем, а на зіму нарыхтоўваецца сілас і 

грубы корм. Гадоўля авечак распаўсюджана пераважна ў Брэсцкай 



вобласці. З парод авечак пераважаюць прэкас, латвійская 

цёмнагаловая і раманаўская. (паказаць малюнкі) 

Рыбаводства – рыбагаспадарчая дзейнасці ў Беларусі 

прадстаўлена двума асноўнымі напрамкамі: Развядзенне і 

вырошчвання рыбы ў штучных умовах і лоўля рыбы ў рыбалоўных 

угоддзях. Вы ўжо ведаеце, што ў Беларусі налічваецца больш за 10 

тыс. азёр, каля 160 сажалак, звыш 1500 сажалак. Вялікая іх частка 

прыдатна для гадоўлі рыбы. Асноўны відам вырошчвання 

застаецца карп, аднак яго доля зніжаецца у сувязі з нарошчванне 

развядзенне таўсталобіка, белага амура, еўрапейскага сома, 

шчупака. Імпарту рыбы ў шмат разоў перавышае яе вытворчасць, 

што звязана з тым, што Беларусь з'яўляецца сухапутнай краінай і не 

мае выходу да мора  для вылаўлівання марской рыбы.  

 

ІV. Фізкультхвілінка. 

 Вучань выходзіць да дошкі і паказвае геаграфічныя аб’екты. 

1. Крайнія пункты мацерыка 

2. Дзяржавы з якімі мяжуе. 

3. Геаграфічны цэнтр Беларусі і Еўропы 

4. Днепр, Сож, Заходні Буг. 

5. Нарач, Шо, Асвейскае. 

6. Вілейскае, Заслаўскае, Салігорскае. 

7. Барысаў, Рэчыца, Кобрын. 

8. Слуцк, Жлобін, Жодзіна. 

 

V. Замацаванне вывучанага. 

Дапоўніце сказы: 

1. Асноўнымі пародамі свіней з’яўляюцца буйная белая, 

чорна-белая, беларуская мясная, ландрас. Усяго ў Беларусі 

гадуецца каля… 

2. З парод авечак пераважаюць прэкас, латвійская 

цёмнагаловая і раманаўская. Гадоўля авечак распаўсюджана 

пераважна на поўдні краіны –… 

3. На поўначы Беларусі больш спрыяльныя ўмовы для 

развіцця мяса-малочнай жывёлагадоўлі, на поўдні – пераважае 

вытворчасць мяса. Вакол буйных гарадоў гаспадаркі 

спецыялізуюцца… 

4. Больш развіта жывёлагадоўля ў Гродзенскай, Брэсцкай і… 

5. Большую частку яек атрымліваюць… 



6. Самая маладая галіна жывёлагадоўлі – … 

7. Найбуйнейшае пчалопрадпрыемства знаходзіцца. 

8. Найбольшыя птушыныя фабрыкі знаходзяцца каля… 

9. У рыбгасах разводзяць галоўным чынам… 

10. Прыроднай асновай для развіцця жывёлагадоўлі 

з’яўляюцца… 

 

Прааналізаваць карты на ст. 46-47. 

 

VІ. Падвядзенне вынікаў. 

 

VІІ. Д/з. 

 

VІІІ. Рэфлексія. 


