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План вивчення теми: 

 

1. Ознайомся із текстом підручника: Географія, 11 клас. В.Безуглий, 

Г.Лисичарова, 2019 р. §26. (https://pidruchnyk.com.ua/1313-geografiya-bezugliy-

11-klas.html) та змістом презентації до теми. 

 

2. За текстом підручника та опорного конспекту занотуй до зошиту основні 

положення теми за планом: 

1. Поняття демографії 

2. Види руху населення 

3. Становище чисельності населення 

4. Міграція населення в Україні 

5. Особливості демографічної політики в Україні 

 

3. Виконай завдання самостійної роботи для закріплення знань. 
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Схема 1 

НАУКА ДЕМОГРАФІЯ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ

Н    л ння—  укупні ть люд й, що по тійно живуть н  п вній т риторії

Соціологія

Етногр фія

Ст ти тик 

Д могр фія

Г огр фія н   л ння-
розміщ ння

 

 

Схема 2 

Внутрішні:Зовнішні:

– наука про чисельність населення та причини, що
впливають на неї.

Природний рух населення
(відтворення)

Механічний рух населення (міграції -
переміщення людей)

Демографічна формула:
Н. (чол./тис.) – С. (чол. /тис.) = П.П.

(чол./тис.)

імміграція (в'їзд)

еміграція (виїзд)

із села до міста;
сезонні;
маятникові.

Вплив історичних подій

І тип відтворення

Н. - С. = П.П.

Населення України – 45 млн. чол. (2016 р.)

(місце: ХХХІ– в світі; VI – у Європі)

 
 



 

Схема 3 

Смертність
кількість померлих на 1000 жителів

за рік.Природний рух населення

Природній 

приріст

Народжуваність

Вимірювання: %0  проміле, або кількість чол. На 1000 жителів/ рік

Так, якщо за рік на 1000 жителів народилося 10 дітей, пишуть 10 ‰.

вказує на кількість народжених дітей на

1000 жителів за рік.

Різниця між кількістю народжених і

кількістю померлих за певний період

 
 

Схема 4 

Природній прирі т = Н - С

•

Природній прирі т См ртні тьН роджув ні ть

Природній прирі т См ртні ть(%О)Н роджув ні ть
(%О)

Природній прирі т См ртні ть Н роджув ні ть

Від'ємний

Дод тній

Д популяція

 
 

 

 

 

 

 



 

Схема 5 

 

Міграція -п р міщ ння люд й по т риторії з звич й зі зміною мі ця
п р був ння н з вжди  бо н п вний проміжок ч  у.

Види мігр ційЗовнішні мігр ції 
( мігр ція і іммігр ція)

Внутрішні мігр ції 
(м ятников ,   зонн )

Еміграція- виїзд.
Імміграція – в’їзд.

Маятникова – навчання.
Сезонна – збір овочів і 
фруктів, будівництво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практична робота: Аналіз картограм народжуваності, смертності, 

природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні. 
Завдання 1: 

1. Порівняйте дані діаграм. 

2. Які просторові закономірності демографічних процесів і розселення 

простежуються на території України? 

3. Які особливості характерні для урбанізаційних процесів в Україні?  

 

 



 
 
Завдання 2: 

1. Проаналізуй дані діаграми. 

2. Схарактеризуйте статево-вікову структуру населення України. 

3. Порахуйте: яку частку населення (у %) становлять люди різних вікових 

груп: діти (Д) – 0–14 років, працездатні (П) – 15–60 років, літні люди (Л) –60+ 

років. 

 

 



Завдання 3: 

1. Які існують типи відтворення населення та які їхні характерні 

ознаки?  

2. Що таке демографічна політика? 

3. Якими ознаками відрізняється міське поселення від сільського? 

4. Поясніть особливості демографічної ситуації в Україні. 

5. Поясніть, як впливає система розселення на розміщення 

виробництва та соціальної інфраструктури. 

 

 

 

 

 


