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УДК: 314 (476.7) 

РЕФЕРАТ  

дипломной работы 

 

Андронович, О. А. Демографическая ситуация в Брестской области (на 

примере Ивановского района) (дипломная работа) – Минск: БГУ, 2018. -55 с. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЕ, 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ, МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, 

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ, ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

Объект исследования – демографическая ситуация в Брестской области. 

Предмет исследования – изучение количественных и качественных 

характеристик населения Брестской области, оценить влияние 

демографической ситуации на развитие региона. 

Цель исследования – анализ демографической ситуации в Брестской 

области (на примере Ивановского района). 

Методы исследования – сбор информации, метод статистического, метод 

эмпирического обобщения, методы информационного обеспечения, 

картографический метод, сравнительно-географический.  

Полученные итоги и их новизна – В данной работе были 

проанализированы статистические данные о населении Ивановского района и 

Брестской области. Сопоставлены показатели движения населения между 

районами Брестской области. Рассмотрены факторы и условия формирования 

демографической ситуации в Брестской области. Дана оценка влияния 

демографической ситуации на социально-экономическое развитие региона. 

Рекомендации по использованию результатов работы – основные 

результаты и материалы, изложенные в дипломной работе, могут быть 

использованы в учебном процессе при изучении демографических процессов 

Брестской области и Ивановского района. 

Степень внедрения результатов дипломной работы в учебный и 

производственный процесс – результаты дипломной работы применяются в 

учебном процессе Географического факультета БГУ при преподавании таких 

дисциплин как «Основы демографии», «Миграция населения» «География 

населения» (при рассмотрении регионального обзора Беларуси). 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы – работа 

выполнена автором самостоятельно на основе полученных данных при 

проведении преддипломной практики Главном статистическом управлении 

Брестской области.  

Библиогр. 30 назв., рис. 17, табл.4  
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РЭФЕРАТ 

дыпломнай работы 

 

Андрановіч, В. А. Дэмаграфічная сітуацыя ў Брэсцкай вобласці (на 

прыкладзе Іванаўскага раёна) (дыпломная работа) – Мінск: БДУ, 2018.- 55 с. 

ДЭМАГРАФІЧНАЯ СІТУАЦЫЯ, КОЛЬКАСЦЬ НАСЕЛЬНІЦТВА, 

НАТУРАЛЬНАЕ РУХ, МЕХАНІЧНЫ РУХ, ПОЛАЎЗРОСТАВАЯ 

СТРУКТУРА, САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ, ФАКТАРЫ І 

ЎМОВЫ ФАРМІРАВАННЯ  

Аб'ект даследавання – дэмаграфічная сітуацыя  ў Брэсцкай вобласці.  

Прадмет даследавання – вывучэнне колькасных і якасных характарыстык 

насельніцтва Брэсцкай вобласці, ацаніць ўплыў дэмаграфічнай сітуацыі на 

развіццё рэгіёну. 

Мэта даследавання – аналіз дэмаграфічнай сітуацыі ў Брэсцкай вобласці 

(на прыкладзе Іванаўскага раёна). 

Метады даследавання – збор інфармацыі, метад аналізу, метад 

эмпірычнага абагульнення, метады інфармацыйнага забеспячэння, 

картаграфічны метад, параўнальна-геаграфічны.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна – У дадзенай працы былі прааналізаваны 

статыстычныя дадзеныя аб насельніцтве Іванаўскага раёна і Брэсцкай вобласці. 

Супастаўленыя паказчыкі руху насельніцтва паміж раёнамі Брэсцкай вобласці. 

Разгледжаныя фактары і ўмовы фарміравання дэмаграфічнай сітуацыі ў 

Брэсцкай вобласці. Дадзена ацэнка ўплыву дэмаграфічнай сітуацыі на 

сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы – асноўныя вынікі і 

матэрыялы, выкладзеныя ў дыпломнай працы, могуць быць выкарыстаны ў 

навучальным працэсе пры вывучэнні дэмаграфічных працэсаў Брэсцкай 

вобласці і Іванаўскага раёна. 

Ступень ўкаранення вынікаў дыпломнай працы ў навучальны і вытворчы 

працэс – вынікі дыпломнай працы прымяняюцца ў навучальным працэсе на 

геаграфічным факультэце БДУ пры выкладанні такіх дысцыплін, як «Асновы 

дэмаграфіі», «Міграцыя насельніцтва» «Геаграфія насельніцтва» (пры разглядзе 

рэгіянальнага агляду Беларусі). 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы – праца выканана 

аўтарам самастойна на аснове атрыманых дадзеных пры правядзенні 

пераддыпломнай практыкі у Галоўным статыстычным упраўленні Брэсцкай 

вобласці. 

Бібліягр. 30 назв., мал. 17, табл.4  
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SUMMARY  

of diploma work 

 

Andranovich, V. A. Demographic situation in Brest region (on the example of 

Ivanovo region) (diploma work) – Minsk: BSU, 2018. - 55 p.  

DEMOGRAPHIC SITUATION, POPULATION, NATURAL MOVEMENT, 

MECHANICAL MOVEMENT, AGE AND SEX STRUCTURE, SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT, FACTORS AND CONDITIONS OF 

FORMATION  

The object of study-the demographic situation in Brest region.  

The subject of the study is the study of quantitative and qualitative 

characteristics of the population of the Brest region, to assess the impact of the 

demographic situation on the development of the region. 

The purpose of the study is to analyze the demographic situation in the Brest 

region (on the example of the Ivanovo region). 

Research methods - information gathering, analysis method, empirical 

generalization method, information support methods, cartographic method, 

comparative-geographical.  

The results and their novelty-in this work were analyzed statistical data on the 

population of the Ivanovo region and the Brest region. The indicators of population 

movement between the districts of the Brest region are compared. The factors and 

conditions of the demographic situation in the Brest region are considered. The 

impact of the demographic situation on the socio-economic development of the 

region is assessed. 

Recommendations for the use of the results – the main results and materials 

presented in the thesis can be used in the educational process in the study of 

demographic processes of the Brest region and Ivanovo region. 

The degree of implementation of the results of the thesis in the educational and 

production process – the results of the thesis are used in the educational process of 

the faculty of Geography of BSU in teaching such disciplines as "basics of 

demography", "Migration of population" "Geography of population" (when 

considering the regional review of Belarus). 

The reliability of the materials and results of the thesis – the work was done by 

the author on the basis of the data obtained during the pre-diploma practice in the 

Main statistical office of the Brest region. 

Bibliogr. 30 title, fig. 17, table 4  


