осферу та антропосферу.

тапонять
«географічний
простір».
«світосистема»
та «географічний
Помічені
неточності простір».
сутність. 3.та
Схарактеиїхню
світосистеми
поясніть їхню сутність. 3. СхарактеСтор.
Надруковано
Треба читати
географічного
просторуроль
в
йль
простір.
4. Обґрунтуйте
географічного простору в
10
Мал.
4.
Мал.
4.
ійногоекономічного,
та соціокультурного
роль
інформаційного та соціокультурного
У останній таблиці:
ІІІ. Аркуш карти
3’45’’д. х 2’30’’ ш.
Масштаб 1:100 000
Мал. 7. 2-ге зображення

У останній таблиці:
VІ. Аркуш карти
3’45’’д. х 2’30’’ ш.
Масштаб 1:10 000
Мал. 7. 2-ге зображення

14
У СВІТОСИСТЕМІ
АФІЧНІ
ПРОЦЕСИ У СВІТОСИСТЕМІ

ЛЕННЯ
РИРОДНИЙ
РУХ НАСЕЛЕННЯ

цеси
до демогранауканалежать
демографія?
2 Які процеси належать
до демогра30
Мал. 25
Мал. 25
одний
рух населення?
ми характеризується
природний
рух населення?
Період обертання
–
Період обертання –
356 діб 6 год

365 діб 6 год

Населення світу, тис. осіб

ті населення 2011 р.8000
104 Мал. 96
Мал. 962011 р. 7000
7000
7000
першу зроста11 років
11 років
1999 р.
1999 р.
6000
пами (мал. 12
96).
1987 р.
1987 р.
років
12 років
5000
13 років
1987 р.
13 років
1974 р.
на всій планеті
4000
15 років
15 років
1959
р.
1959
р.
у нашої ери, за
3000
1927 р.
1927 р.
21 роки
21 роки
2000
налічувалося
107 років 1820 р.
107 років 1820 р.
350 380 480
200 300 350 380 480
880
в 300
1820
р. насе- 8801000 роки
роки
0
д
осіб.
було
1000
1200Це
1400
1600 1800 2011 2019
0 1000 1200 1400 1600 1800 2011 2019
ого вибуху» –
96.
чисельності Мал. 96. Динаміка чисельності
остіДинаміка
населення.
населення світу
населення світу
виокремлюють
– ХІХ ст.
у розвинутих
».ХVІІІ
Перший
з них
відбувся у ХVІІІ – ХІХ ст. у розвинутих
Тоді
чисельність
населення Тоді чисельність населення
промислових
переворотів.
дяки Європі в 2 рази.
фічний
вибух»,
а після
Друст. стався
другий
«демографічний
вибух», а після Друиьш
населення
світу
зросло
в населення світу зросло в
відчутний
третій,
коли
Азії,
Африки
та Америки. У Азії, Африки та Америки. У
країни,
що розвиваються,
тність
різко знизилася
внаколоніальних
імперій смертність
різко знизилася внаго обслуговування.
Проте з обслуговування. Проте з
рм
і підняття рівня медичного
упового уповільнення
стерігається
тенденція темпоступового уповільнення темкраїнах світу.
Отже, можна
населення
практично
в усіх країнах світу. Отже, можна
рафічного
вибуху». Разом
з
в епоху закінчення
«демографічного
вибуху». Разом з
е високою
в деяких
країнах
чного
росту
залишається
ще високою в деяких країнах
ий
– демографічна
опіпроцес
поширюється
зворотний процес – демографічна
селення.
ьнення темпів приросту населення.

