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(станом на 10 липня 2014р.) 

 

«Статистичні дані показують, що кожен 

відсоток приросту населення поглинає кілька 
відсотків приросту національного доходу» 

«Якість народонаселення прийнято визначати 

за наступними трьома кількісними 

показниками:  

поліпшення здорового способу життя - за 

довголіттям;  

зростання життєвого комфорту - по валової 
продукції на душу населення;  

зростання духовних і розумових якостей - за 

рівнем освіти, кількістю навчальних закладів, за 

кількістю інтелектуальної продукції (книг, 

винаходів), скорочення злочинності і т.д.  

Однак вихідним показником народонаселення є 

його кількість.» 

 

www.val--s.narod.ru/osnglob2.htm Проблемы 

народонаселения, продовольствия и 
невозобновляемых ресурсов 

//globalproblems.narod.ru  Глобальные 
проблемы человечества; 
www.grandars.ru/student/mirovaya-

ekonomika/globalnye-problemy.html 
Глобальные проблемы человечества и 

мировой экономики; 
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www.globaltrouble.ru/demograficheskaya_probl

ema.html Демографическая проблема; 
//prognoz.org/article/problema-rosta-naseleniya-

zemli Проблема роста населения Земли; 
//ecocrisis.wordpress.com/1-

2/suprapopulatia/demo Малоизвестные аспекты 

демографической проблемы;  
//bioalternative.wordpress.com/2014/01/22/2773/

#more-2773 Демографический апокалипсис; 
//esco-ecosys.narod.ru ЭСКО- портал об 
энергосбережении; 

//issledovateli01.blogspot.com/p/blog-

page_10.html Энергетический голод; 

//ecoleaks.info/problema-perenaseleniya-eto-mif  

Проблема перенаселения решается сама собой; 
http://econet.mrsu.ru/id44/post/68 Сычев А. 

Продовольствие и глобальная справедливость; 
 

www.rigardo.ru Здоровый образ жизни; 
www.diyarov.ru/index.html Основы здорового 
образа жизни; 

//skakunland-stavropol.ru/ Академия здоровья 
Василия Скакуна; 

www.youtube.com/watch?v=EL9bqz0AWJI 
Оздоровительный комплекс В. А. Скакуна; 
//news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_620

7000/6207190.stm Здоровый образ жизни лечит 
лучше диеты; 

www.samtulana.ru/phgtcfwb2e0jq6fr/ Как 
улучшить здоровье, изменив свой образ 
жизни?; 

 
Шановні користувачі, літературу 

на цю тему Ви зможете знайти в 

розділах каталогу: 26.8; 60.7; 66.3 

 

Розробка та дизайн :  

провідний бібліограф мережевих ресурсів Маяк Т. І.  
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