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Демографія 

Тип дисципліни:   

вибіркова (вільного вибору студента). 

Семестр:  

шостий.  

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, практичні  

заняття – 16; самостійна робота – 42. 

Лектор:  
кандидат історичних наук, доцент Гладкий Микола Іванович. 
Результати навчання: 

студент повинен знати: 
 терміни і поняття навчальної дисципліни; 
 загальні питання теорії народонаселення; 
 етапи розвитку демографічної науки в Україні; 
 особливості видів обліку населення та фіксації демографічних подій; 
 методологічні принципи проведення перепису;  
 зміст демографічних коефіцієнтів та показників демографічних таблиць; 
 історичні типи відтворення населення та їх характеристики; 
 динаміку розвитку демографічних Україні. 

студент повинен вміти: 
 визначати вид демографічних джерел; 
 застосовувати методи аналізу демографічних процесів та структур; 
 обрахувати основні демографічні коефіцієнти; 
 користуватися демографічними таблицями; 
 визначати тенденції розвитку демографічних процесів. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Історія України 
 Етнологія України 

Зміст навчальної дисципліни: 

Система знань про народонаселення. Система демографічних наук. Становлення та 
розвиток демографії в Україні. Джерела вивчення відтворення населення. Вимірювання 
демографічних процесів і структур. Відтворення населення та його історичні типи. 
Народжуваність і репродуктивна поведінка. Смертність і тривалість життя. Шлюб і сім'я. 
Міграції населення. Статево-віковий, сімейний та соціально-економічний склад 
населення. Національний склад населення та національні процеси. Демографічна політика.  
Рекомендована література: 

1. Прибиткова І. Основи демографії / Ірина Прибиткова. – К. : АртЕк, 1995. – 256 с.   
2. Муромцева Ю.І. Демографія / – Ю.Муромцева. – К: Кондор, 2009. – 3000 с. 
3. Стеценко С. Г. Демографічна статистика / – С. Стеценко. – К.: Вища школа, 

2005. – 416 с. 
4. Гладкий М.І. Демографія. Частина 1. [навч.посібн.] / М. Гладкий. – Дрогобич: «Посвіт», 

2009. – 48 с  
5. Гладкий М.І. Демографія: навч.посібн. / М. Гладкий. – Дрогобич: «Ред.-вид. відділ. 

ДДПУ, 2016. – 110 с.  
Форми та методи навчання:  



лекції, практичні заняття,  усне опитування, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль:  обговорення тем на семінарських заняттях, виконання групових 

самостійних робіт та індивідуальних завдань. 
 підсумковий контроль: залік у шостому семестрі.  
 100-бальна шкала оцінювання.  

Мова навчання:  українська. 

Кафедра:  

культурології та мистецької освіти.  

 




