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УДК:  314 (476.7) 

РЕФЕРАТ дипломной работы 

 

Козловой Яны Андреевны 

Демографическая ситуация Гомельской области (на примере 

Жлобинского района) 

 

  Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

реферата, содержания, введения, четырёх глав, заключения, списка 

используемых источников. Работа содержит 29 иллюстраций. Полный объем 

работы составляет 55 страниц. Список использованных источников включает 

32 позиций.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ, 

МИГРАЦИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦИЯ 

Объект исследования – население Гомельской области; Жлобинского 

района.  

Предмет исследования – изменение качественных и количественных 

демографических показателей и то, как они влияют на изменение в 

демографической ситуации. 

Цель исследования – изучение демографической ситуации Гомельской 

области на примере Жлобинского района.  

Методы исследования – сбор информации, метод анализа, метод 

эмпирического обобщения, методы информационного обеспечения, 

картографический метод, сравнительный, метод прогнозирования.    

Полученные итоги и их новизна – в данной работе были 

проанализированы различные демографические показатели Гомельской 

области и Жлобинского района и характер их изменения. На основе 

проделанного исследования была 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 демографической ситуации 

районов Беларуси.  

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 «Социально-экономическая демография».  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы – работа 

выполнена автором самостоятельно на основе полученных данных при 
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проведении преддипломной практики в Жлобинском отделе статистики 

Гомельской области.  

Библиогр. 32 назв., рис. 29, табл. 2. 

 

РЭФЕРАТ дыпломной працы 

 

Казловай Яны Андрэеўны 

Дэмаграфічная сітуацыя Гомельскай вобласці (на прыкладзе 

Жлобінскага раёну) 

 

Дыпломная праца складаецца з заданні на дыпломную працу, рэферата, 

зместу, ўвядзення, чатырох разделаў, заключэння, спісу выкарыстанай 

літаратуры. Праца змяшчае 29 ілюстрацый. Поўны аб'ём працы складае 55 

старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры уключае 32 пазіцый. 

ДЭМАГРАФІЧНАЯ СІТУАЦЫЯ, НАРАДЖАЛЬНАСЦЬ, 

СЬМЯРОТНАСЦЬ, МІГРАЦЫЯ, НАСЕЛЬНІЦТВА, ДЫНАМІКА, 

СТРУКТУРА, ТЭНДЭНЦЫІ  

Аб’ект даследавання – насельніцтва Гомельскай вобласці; Жлобінскага 

раёну.  

Прадмет даследавання – змена якасных і колькасных дэмаграфічных 

паказчыкаў і тоё, як яны ўплываюць на змяненне дэмаграфічнай сітуацыі.  

Мэта даследавання – вывуучэнне дэмаграфічнай сітуацыі Гомельскай 

вобласці на пракладзе Жлобінскага раёну.  

Метады даследавання – збор інфармацыі, метад аналізу, метад 

эмпірычнага абагульнення, метады інфармацыйнага забеспячэння, 

картаграфічны метад, параўнальны, метад прагназавання..    

Атрыманыя вынікі і іх навізна – у дадзенай рабоце былі прааналізаваны 

розныя дэмаграфічныя паказчыкі Гомельскай вобласці і Жлобінскага раёна і 

характар іх змены. На аснове праведзенага даследавання была дадзена ацэнка 

ўплыву дэмаграфічнай сітуацыі на сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы – асноўныя вынікі і 

матэрыялы, выкладзеныя ў дыпломнай працы, могут быць выкарыстаны ў 

навучальным працэсе пры вывучэнні дэмаграфічнай сітуацыі раёнаў Беларусі.  

Ступень ўкаранення вынікаў дыпломнай працы ў навучальны і вытворчы 

працэс – вынікі дыпломнай працы ўжываюцца ў навучальным працэсе 

Геаграфічнага факультэта БДУ пры выкладанні такіх дысцыплін, як, 

напрыклад, «Сацыяльна-эканамічная дэмаграфія». 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы – работа выканана 

аўтарам самастойна на аснове атрыманых данных пры правядзенні 
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пераддыпломнай практыкі ў Жлобінскім аддзеле статыстыкі Гомельскай 

вобласці. 

Бібліягр. 32 назв., мал. 29, табл. 2. 

 

ESSAY  

of graduate work 

  

Kozlova Yana Andreevna 

The demographic situation ситуация in the Gomel region (on the example of 

Zhlobinsky district) 

  

  The graduate work consists of the assignment for the thesis, abstract, 

content, introduction, four chapters, conclusion, list of sources used. The work 

contains 29 illustrations. The total amount of work is 55 pages. The list of sources 

used includes 32 items. 

DEMOGRAPHIC SITUATION, FERTILITY, MORTALITY, MIGRATION, 

POPULATION, DYNAMICS, STRUCTURE, TRENDS 

Object of study – population of the Gomel region; of the Zhlobinsky district. 

Subject of study – change of qualitative and quantitative demographic 

indicators and how they affect the change in the demographic situation. 

Purpose of the study – study of the demographic situation of the Gomel region 

on the example of the Zhlobin district.  

Methods of research – collection of information, method of analysis, method of 

empirical generalization, information support methods, cartographic method, 

comparative, forecasting method.    

The results obtained and their novelty – in this work, different demographics of 

the Gomel region and the Zhlobin district were analyzed and the character of their 

changes. Based on the study, an assessment was made of the impact of the 

demographic situation on the socio-economic development of the region. 

Recommendations for using the results of work – the main results and materials 

outlined in the thesis work can be used in the educational process when studying the 

demographic situation in the regions of Belarus.  

Degree of implementation of the results of the thesis in the educational and 

production process – the results of the diploma work are applied in the educational 

process of the Geographical Faculty of BSU when teaching such disciplines as 

"Social-economic demography".  

Reliability of materials and the results of the thesis – the work was done by the 

author independently on the basis of the data obtained during the pre-graduation 

practice in the Zhlobin department of statistics of the Gomel region.  

Bibliography. 32 titles, figures 29, tables 2.  


