
Практична робота 

Тема. Розміщення і міграції населення 

 

Зміст заняття  

І. Теоретична частина (відтворення матеріалу за планом). 

1. Розміщення населення як результат тривалого процесу заселення і господарського 

освоєння території Землі. 

2. Поняття  “Густота населення”, Показники густоти населення: середній, високий, низький. 

Основні чинники, що визначають густоту населення країн, регіонів. 

3. Характеристика найбільших густозаселених районів світу. Райони мінімального 

розселення населення. Головна смуга розселення країн регіону колишнього Союзу, причини, 

що її визначають 

4. Міграції населення. Їх причини і мотиви. Види міграцій за напрямом, причинами, формою, 

тривалістю. 

5. Вплив міграцій населення на віковий, статевий, етнічний склад в відтворення населення. 

6. Поняття “сальдо міграції”, “коефіцієнт сальдо міграції” 

7. Важливі напрями і характер внутріконтинентальних і міжконтинентальних міграцій за 

історичний час. 

8. Сучасні міграції населення в країнах рівних типів (напрямки, інтенсивність і склад 

мігрантів). 

9. Особливості міграційних процесів в Україні. Міграції населення в країнах ближнього 

зарубіжжя. 

 

П. Реферативні повідомлення. 

1. Фізико-географічне середовище і розміщення населення на території  Землі. 

2. Історизм розселення населення. 

3. Міжконтинентальні міграції: 

а) XVIII століття; 

б) ХІX століття; 

в) XХ століття. 

 

Ш. Практичні завдання: 

1. Огляд карт “Густота населення”. Вивчення картографування, розміщення 

населення (усно). 

2. Використовуючи карту атласу  “Густота населення” дати  характеристику густоти 

населення (письмово) 

а) пустинних районів Центральної Євразії, 

б) узбережжя  Північного льодовитого океану та районів  полярного кола материків: 

Євразії і Північної Америки, 

в) Тихоокеанського узбережжя Південно-Східної Азії, 

г) півострова Індостан; 

д) східного узбережжя Африки; 

е) пустинних регіонів Африки і Південної Америки; 

є) регіону зони вологих екваторіальних лісів Африки і Південної Америки 

ж) узбережжя  Середземного моря 

з) регіону країн Західної Європи: 

и) регіону західного узбережжя США і Канади; 

ї) регіону Тихоокеанського узбережжя США, 

к) узбережжя Карибського моря; 

л) головної смуги розселення країн регіону колишнього Союзу. 



Вияснити причини, що впливають на певний тип розселення в досліджуваних регіонах. 

3. Використовуючи карту довідкового атласу “Густота населення” ст. 146 дати порівняльну 

характеристику густоти населення в таких країнах: 

а) Монголія і Україна 

б) Болгарія і Судан 

в) Польща і Конго 

г) Білорусь і Греція 

д) Казахстан і Австралія 

е) Росія і Франція 

є) Китай і Аргентина 

ж) ПАР і Канада 

Вияснити, як вплинули на розселення населення в цих країнах такі фактори як рельєф, 

клімат, наявність річок, близькість до морських басейнів, розвиток господарства, історичний 

фактор. 

4. Використовуючи знання теоретичного матеріалу а теми  “Міграції”, скласти схему: 

“Структура міграції”. 

 

5. Підготувати коротке повідомлення за темою „Українська  діаспора в ....” в якому розкрити: 

 історичні особливості заселення українцями даного регіону світу; 

 частка українців серед інших націй даної країни; 

 розміщення українців в даному регіоні; 

 статус української діаспори в даному регіоні, та можливості розвитку національної 

культури. 

А) Східна українська діаспора: 

1. Росія  

 Центрально-Чорноземний район; 

 Північний Кавказ; 

 Поволжя 

 Сибір 

 Далекий Схід 

 Північ Європейської Росії 

2. Молдова 

3. Білорусь 

4. Прибалтика 

5. Закавказзя 

6. Казахстан 

7. Середня Азія 

Б) Західна українська діаспора 

1. США 

2. Канада 

3. Аргентина 

4. Бразілія 

5. Парагвай і Уругвай 

6. Польща  

7. Румунія 

8. Чехія і Словаччина 


