
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти 

нашу неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

Урок № 12 

Дата: 25.01.2023 

Тема: Система розселення в Україні 

Мета: охарактеризувати систему розселення в Україні; розвивати сформовані здібності, 

виховувати професійну компетентність. 
Хід уроку: 

       В Україні, як і в багатьох європейських країнах, упродовж декількох десятиліть другої 

половини XX ст. основним напрямком внутрішніх міграцій було «село—місто», коли 

сільські жителі переїздили на постійне місце проживання до міста. У наш час міграційна 

активність міського населення значно вища, ніж сільського. Найбільше мігрантів вибуває з 

малих та середніх міст, а прибуває до великих. Як правило, чим більшим є місто, тим більше 

населення прагне переїхати до нього. 

    Залежно від кількості жителів і виду господарської діяльності, що переважає, їх 

поділяють на міські й сільські. У сільських населених пунктах, як правило, основною 

сферою діяльності є сільське господарство. В Україні серед них найпоширенішими є села й 

хутори. Хутори найбільш характерні для гірських районів (Карпати), Волинської височини, 

Полтавської рівнини. 

   Серед міських населених пунктів розрізняють міста, селища міського типу, курортні 

селища. Залежно від кількості населення міста поділяються на малі (до 50 тис. осіб), середні 

(50—100 тис. осіб), великі (100—500 тис. осіб), дуже великі (500 тис. — 1 млн осіб), міста-

мільйонери (понад 1 млн осіб). В Україні найпоширенішими є малі міста. 

     Селища міського типу також належать до міських поселень. Селища міського типу часто 

утворювалися поблизу шахт, заводів, електростанцій та інших великих підприємств. Тому 

найбільше їх у промислових областях сходу України.  

     Найгустіша мережа міських населених пунктів у Донецькій, Луганській, Львівській, 

Дніпропетровській та Харківській областях. Значно менша вона на території Українського 

Полісся (Волинська та Рівненська обл.), а також у Миколаївській, Херсонській, Черкаській 

та Чернівецькій областях. 

      За функціями міста поділяють на дві групи: поліфункціональні та монофункціональні. 

До поліфункціональних належать міста-мільйонери, дуже великі, великі й більшість 

середніх міст. Так, усі міста-мільйонери й місто Львів виконують адміністративні, 

промислові, організаційно-господарські, культурні й наукові функції. До багатогалузевих 

промислових центрів належать Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь. 

     Монофункціональні міста, як правило, існують на базі одного домінуючого сектору 

виробництва, сфери діяльності. За питомою вагою населення, зайнятого в різних сферах 

економічної діяльності, можна виділити такі категорії монофункціональних міст: міста із 

переважно промисловими функціями (гірничодобувна промисловість, енергетика, 
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переробка сільськогосподарської сировини); транспортні центри; санаторно-курортні та 

рекреаційні центри; історичні, історико-архітектурні, культурні та туристичні центри; 

господарські центри місцевого значення. 

   Питання для самоперевірки: 

1. Розкажіть про кількість та відтворення населення України.  

2. Які чинники народжуваності й смертності ви знаєте?  

3. Якою є мета демографічної політики? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми.  

Рекомендована література: . Географія (рівень стандарту): підручник для 11 класу, закл. 

заг. серед. освіти / В. В  Безуглий, Г. О. Лисичарова. – Київ: Генеза,  2019. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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