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Уроку №5 

Населення світу: кількість, відтворення, розміщення 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

 

ІІ. Оголошення результатів узагальнюючого контролю з теми: «Політична 

карта світу» 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

Фронтальне опитування (кожна правильна відповідь на питання – 0,25 бали) 

 Пригадайте які причини впливають на кількість населення в країні.? 

 Що означає поняття «густота населення» ? 

 Як розвиток економіки впливає на густоту населення?   

 Яка густота населення в Україні? 

 

ІV. Мотивація теми уроку        

Проаналізуємо таблицю: 

«Прогноз чисельності населення найбільш заселених держав на 2030 р».  (1 бал) 

 

Місце Країна Чисельність населення 

1 Індія 1млрд  449 млн.  

2 Китай 1 млрд. 420 млн.  

3 США 360,9 млн.  

4 Індонезія  270 млн.  

5 Пакистан 246,3 млн.  

 

Завдання:  

За допомогою карти визначте місце розташування даних країн та вкажіть причини 

зростання населення ( релігійні, соціальні, економічні).  

V. Вивчення нового матеріалу  

 

Опорний конспект учня 

 

 Демографія – наука про закономірності відтворення населення; вивчає 

процеси народжуваності, смертності, міграції, зайнятості, віковий та статевий 

склад населення.  

 Протягом ХХ ст. кількість людей виросла в четверо. Станом на 1999 р 

чисельність населення світу становила 6 млрд., станом на 2009 р ця цифра 

становила 6,84 млрд. осіб. За розрахунками ООН ця цифра збільшується кожного 

року на 78 мільйонів осіб.  

 

 

 



 

Первинне закріплення матеріалу  

Метод «Прес» (учні висловлюють свою думку з дискусійного питання)  

правильна відповідь на питання – 2 бали 

Питання: 

Якби Ви стали правителем однієї з країн світу, то яку демографічну  політику 

проводили ? Які, заходи, закони, пільги або штрафи запровадили. 

Очікуваний результат: 

ПОЗИЦІЯ 

«Я вважаю, що…» (висловіть свою думку, поясніть , у чому полягає ваша точка 

зору) 

ОБГРУНТУВАННЯ 

«Оскільки…, тому, що…» (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому 

ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції) 

ПРИКЛАД 

«Наприклад…» (наведіть факти додаткових аргументів на підтримку своєї 

позиції) 

ВИСНОВКИ 

«Таким чином…» (узагальніть, сформулюйте свої висновки, тобто, це заклик 

прийняти вашу позицію) 

  

Робота зі схемою        (2 бали) 

Завдання: опрацюйте самостійно схему «Типи відтворення населення» та зробіть 

висновки: Чому саме в розвинутих країнах існує проблема «Старіння нації», а в 

країнах, що розвиваються спостерігається демографічний вибух? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типи відтворення населення. 

Сучасний ( перший) 

 Низький показник 
народжуваності. 

 Низький показник 
смертності. 

 Мала кількість молоді. 

 Старіння нації.   

Країни Євросоюзу, США, 
Японія, Нова Зеландія 

 

Перехідний 

 Висока 
народжуваність 

 Низька 
смертність. 

 Високий 
природній 
приріст 
населення.  

Мексика, Єгипет, Лівія 

Традиційний (другий) 

 Дуже високий 
показник 
народжуваності.  

 Високий рівень 
смертності. 

 Більшість населення 
– молодь та дорослі 
люди.  

Країни, що розвиваються  



 

 

Робота в парах          (2 бали) 

Завдання: ознайомтеся зі схемою та за допомогою карти атласу визначте райони 

з найбільшою та найменшою густотою населення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командна робота         (3 бали) 

(група ділиться на дві команди і проводить аналіз статевовікових пірамід) 

Завдання командам: 

Перша команда. Визначити, як відрізняється частка дітей підлітків в країнах з 

різними типами відтворення населення.  

Друга команда. Порівняти частку працездатного населення в різних країнах, 

вказати причини цих відмінностей.   

 
 

 

Основні форми розміщення населення. 

Дисперсне 

(розсіяне) сільське. 

Хутори, фермерські 

господарства. 

Дисперсно-групове 

сільське розселення.  

 

Міське розселення 

 

Промислові 

поселення. 

Селища міського 

типу.  

Поселення 

службового типу. 

Військові, наукові та 

ін. 

Розселення 

кочових народів.  

Табори, стоянки. 



 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу 1 – бал  

(проводиться шляхом евристичної бесіди). 

 У чому 

полягають причини розбіжностей у статевому складі різних країн і регіонів 

світу ?  

 Останніми 

десятиріччями в розвинутих країнах відбувається різке збільшення частки 

сільського населення. Як ви це можете пояснити?  

 Чи існує, на 

вашу думку, пряма залежність між густотою населення, природними 

умовами та рівнем економічного розвитку певної території? Доведіть це на 

конкретних прикладах. 

 

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

На уроці я...  

- дізнався... 

 - зрозумів... 

- навчився... 

 - найбільший мій успіх - це... 

 - найбільші труднощі я відчув при... 

 

VIІІ. Домашнє завдання 

1. Кобернік С.Г, Коваленко Р.Р. Географія: підручник для 10 кл . – Харків: Оберіг, 

2010. – 304 с.  Опрацювати § 6. 

2.  Скласти за параграфом п’ять тестових запитань закритого типу. 

3.  Позначити на контурній карті: а) одинадцять країн із найбільшою чисельністю 

населення у світі; б) регіони із найвищою густотою населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок №6 

Міграційні процеси і міграційна політика держав 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Робота в парах методом  «Ти — мені, я — тобі»  

 

Обмін зошитами з тестовими запитаннями для взаємоперевірки знань 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань  
Географічна розминка (кожна правильна відповідь на питання – 0,2 бала) 

(без використання карт) 

 

•  Назвіть країну, яка є третьою за чисельністю населення у світі. 

Який тип відтворення населення для неї характерний? 

•  Наведіть приклади країн, де спостерігається від’ємний природний приріст.  

•  Назвіть регіони із найвищою густотою населення у світі. 

•  Наведіть  приклади  країн,  які  характеризуються  найвищими показниками 

природного приросту у світі. 

•  Назвіть мегалополіси світу. 

 

ІV. Мотивація теми уроку 
Проблемне завдання         2 бали 

  

Відомий вчений географ М.М. Баранський стверджував:  

«Люди не перелітні птахи, і їхнє переселення пояснюється не біологічними, а 

суспільними законами».  

Завдання:  

Які закони сприяють міграції та які наслідки має процес переселення людей.  

 

V. Вивчення нового матеріалу  

 

Опорний конспект учня 

 Міграція населення – переміщення людей (мігрантів) через кордони тих чи 

інших адміністративно-територіальних одиниць зі зміною місця проживання 

назавжди, або на більш-менш тривалий час.  

 Міграції класифікуються за : причинами (економічні, політичні, релігійні, 

національні, екологічні тощо), термінами (сезонні, тимчасові, постійні, 

безповоротні), масовістю ( одиничні і масові), дальністю ( міжконтинентальні і 

внутрішньоконтинентальні ); напрями (зовнішні і внутрішні), мотивами 

(примусові та добровільні).  

 



 

Первинне закріплення матеріалу  

 

Фронтальне опитування (кожна правильна відповідь на питання – 0,25 бала) 

1.Що містить в собі визначення :«Міграція населення» ? 

2.На які класи підрозділяється міграція ?  

3.Які обставини змушують людей ставати мігрантами ?  

4.В чому може полягати небезпека міграції населення для окремих каїн ?  

 

Самостійна робота з таблицею       2 – бали 

 

Завдання:  

 Назвіть види міграції населення; 

 Знайдіть на карті атласу та назвіть держави, населення яких лідирує за 

кількістю мігрантів.  

 

Види міграцій 

 

Причини Економічні, політичні, релігійні, національні, екологічні та ін. 

Строки Сезонні, тимчасові, постійні, маятникові, вахтові. 

Напрямки Внутрішні: село – місто. Зовнішні: еміграція, міграція.  

Дальність Між континентальна, внутрішньоконтинентальна. 

Мотиви Примусові, добровільні. 

Способи 

організації 

Організовані, неорганізовані. 

Правовий 

статус 

Легальні, нелегальні.  

 

 

Робота в парах з атласом        2 – бали 

Завдання:  

Проаналізуйте карту атласу та  визначте  основні  напрями  сучасної  міграції.  

Поясніть  їх причини. 

 

 

Найважливіші райони міграції 

(орієнтовна відповідь) 

 

Райони міграції Чисельність млн. осіб 

Північна Америка 25 

Європейський союз 25 

Країни Персидської затоки 15 

 

 

 

 

 



 

Робота з таблицею 

(учні продовжують працювати в парах)      2 – бали 

Завдання:  

Опрацюйте матеріал таблиці та дайте відповідь на питання.  

Як Ви вважаєте, що краще для держави бути країною, що приймає робочу силу чи 

експортує? Відповідь обґрунтуйте.  

 

Наслідки економічної (трудової) міграції 

 

Для країн, що приймають робочу 

силу 

Для країн, що експортують робочу 

силу. 

Позитивні:  

 Зменшення витрат на робочу силу. 

 Стимулювання додаткового 

зростання виробництва завдяки 

додатковому стимулюванню попиту. 

на ринку. 

 Економія коштів на навчанні і 

професійній підготовці працівників. 

 Мігранти покращують демографічні 

показники. 

 При економічних кризах першими 

звільняють іммігрантів.  

Позитивні: 

 Експорт робочої сили є додатковим 

джерелом для росту ВВП країни. 

 Зменшення безробіття і соціальної 

напруженості в країні.  

 

Негативні:  

 Виникнення соціальної напруги в 

суспільстві в наслідок конкуренції за 

робочі місця.  

 Міжнаціональна ворожнеча. 

 Асиміляція культур.  

Негативні:  

 Відтік кваліфікованих кадрів, 

необхідних національній економіці.  

 

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

  

(кожна правильна відповідь на питання – 0,5 бала) 

Визначте вид міграцій: 

•  переселення африканських рабів до США в ХІХ ст.; 

•  освоєння  комсомольцями  з  України  і  Росії  цілинних  земель  

в Казахстані; 

•  переселення  «середняків»  та  «куркулів»  у  віддалені  райони  

СРСР під час колективізації; 

•  переселення кримських татар після Другої світової війни у віддалені райони. 

 

 

 

 



 

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

На уроці я...  

- дізнався... 

 - зрозумів... 

- навчився... 

 - найбільший мій успіх - це... 

 - найбільші труднощі я відчув при... 

 

VIІІ. Домашнє завдання 

1.  Кобернік С.Г, Коваленко Р.Р. Географія: підручник для 10 кл . – Харків: 

Оберіг, 2010. – 304 с.  Опрацювати § 7. 

2.  Соціогеографічний практикум. Безумовно, ви вже замислювалися над своїм 

майбутнім. Чи бажаєте ви виїхати за кордон на  навчання, роботу, на постійне чи 

тимчасове проживання? Сформулюйте у зошитах свої міркування есе «Чому я 

бажаю (не бажаю) виїхати за кордон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок №7 

Практична робота №1 

 

Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних 

сферах господарства країн та регіонів світу 

 

ХІД УРОКУ 

Мета: 

 Навчитися аналізувати й оцінювати трудові ресурси, зайнятість населення в 

основних сферах господарства та порівнювати ці показники у країнах із різним 

рівнем економічного розвитку 

 Розвивати навчально-пізнавальні компетенції учнів, пам'ять, увагу, 

зосередженість 

 Виховувати учнів в дусі толерантного ставлення до народів світу 

Обладнання: 
Карта «Трудові ресурси світу», статистичні роздавальні матеріали,підручник  

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія: підручник. для 10 кл. рівень стандарту – 

Х.: Оберіг, 2010. – 304 с 

 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Учні здають зошити для перевірки виконання домашнього завдання 

 

ІІІ. Виконання практичної роботи 

 Читаємо географічну карту «Трудові ресурси світу» 

 

Завдання 

 

1. Визначте 7  країн із найбільшою чисельністю працездатного населення  

(млн. осіб)           2 – бали 

 

Країни Західної півкулі Країни Східної півкулі. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

2. Розгляньте зображену на картодіаграмі структуру зайнятості населення в 

основних сферах господарства країн світу. Проаналізуйте показники й визначте, 

чи правильні такі твердження ( підкресліть «так» або «ні»).   2 – бали 

 

 Найбільша частка зайнятих в обслуговуванні переважає у країнах Європи, 

Америки, Австралії 

так / ні  

 У сільському господарстві найбільше зайняте населення країн Європи 

так / ні 

 Частка зайнятих у промисловості більша у країнах Європи, ніж у країнах Азії 

так / ні 

 Економічно активне населення африканських країн найбільше зайняте у 

промисловості, найменше – у сільському господарстві –  

так /ні 
3. Визначте за картограмою рівень безробіття країн – частку безробіття в 

економічно активному населенні. Допишіть відповіді в таблицю              2 – бали 

 

Країна Рівень безробіття 

% 

США  

Австралія  

Росія  

Колумбія  

Алжир  

Замбія понад 50 

 

 Вчимося порівнювати зайнятість населення в основних сферах 

господарства каїн 

 

1. За картою атласу «Трудові ресурси світу» порівняйте структуру зайнятості 

населення Японії та Індії. Впишіть пропущені слова.    3-бали 

Більша половина обох країн зайнята в одній, але різній для кожної країни, 

галузі. Так, для структури економіки Японії як однієї з головних країн світу 

характерні всі види………………………….. діяльності розвинених кран ( наука, 

освіта, спорту, фестивалів тощо), у …………………………. зайнято 60% 

працюючих. Структура господарства Індії є відсталою, головне місце продовжує 

займати………………….. , в якому задіяно близько 65% населення.  

 Решта зайнятого населення Індії поділяється ………………… у двох сферах 

господарства – в промисловості та обслуговуванні. У структурі зайнятості 

населення Японії значна частина населення (25%) зайнята у ………………….. , за 

виробництвом її продукції країна посідає одне з перших місць у світі та найменша 

(…………….) – у сільському господарстві, але за своєю інтенсивністю вона стоїть 

на одному з ………………… у світі.  

 Висновок. Структура зайнятості населення обох країн ………………, тому 

що вони різні за рівнем розвитку, станом економіки та рівнем життя населення.  



 

 Порівнюємо трудові ресурси і зайнятість населення в основних сферах 

господарства країн та регіонів світу 

 

1. Порівняйте структуру зайнятості населення в основних сферах господарства: 

           3 - бали 

 

І варіант 

Австралія та африканські країни, 

що розвиваються 

ІІ варіант 

Європейські розвинені країни та 

латиноамериканські країни, що 

розвиваються 

Подібні ознаки: Подібні ознаки: 

 

 

 

 

Відмінні ознаки: Відмінні ознаки: 

 

 

 

Висновок:  
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