
Демографія 
Тип модуля:  
обов’язковий 
Рівень модуля: 
Перший (бакалаврський) 
Семестр:  
Перший 
Обсяг модуля:  
Загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 28, 
практичні – 28. 
Лектори:  
к. ф. н., доцент  Мірчук І.Л. 
Результати навчання:  

- закономірності перебігу основних демографічних процесів й параметри 
соціально-демографічного складу населення  та чинники, що на них впливають; 

- демографічні проблеми світу та особливості демографічної ситуації в Україні. 
- оперувати спеціальною демографічною термінологією; 
- визначати чинники впливу на демографічні процеси в Україні і світі; 
- аналізувати динаміку розвитку демографічних процесів в Україні та світі; 
- застосувати отримані знання при вирішенні творчих, педагогічних, навчально-

виховних завдань з урахуванням індивідуальних можливостей особистості; 
- орієнтуватися в методичній та спеціальній літературі. 
- робити обґрунтовані висновки щодо стану демографічних та соціальних явищ і 

процесів, оцінювати їх фактори та наслідки, а також перспективи; 
- використовувати набуті знання при вивченні інших  дисциплін навчального 

плану. 
Спосіб навчання:  
аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:  
 Історія; 
 Людина і суспільство; 
 Географія. 

Зміст навчального модуля:  
- Демографія як наука. 
- Історія виникнення демографії як науки. 
- Становлення та розвиток демографії в Україні. 
- Джерела вивчення відтворення населення. 
- Методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур. 
- Кількісний аналіз вимірювання демографічних процесів і структур. 
- Відтворення населення та його історичні типи. 
- Соціально-демографічний склад населення та проблеми його якості. 
- Народжуваність і репродуктивна поведінка. 
- Смертність і тривалість життя. 
- Шлюб та припинення шлюбу у демографічному вимірі. 
- Сім’я та домогосподарство у структурі суспільства. 
- Міграції населення. 
- Демографічна політика. 

 
Рекомендована література:  
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ДОДАТКОВА 
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трансформаційних процесів. (Колективна монографія) / Власенко Н.С., Лібанова Е.М., 
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Інтернет-ресурси:  

1. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України /[Електронний ресурс ].  Режим доступу : 
http://www.idss.org.ua/index.html  
2. Інститут соціології НАН України /[Електронний ресурс ].  Режим доступу : 
http://i-soc.com.ua/institute/el_library.php  
3. Державний комітет статистики України /[Електронний ресурс ].  Режим 
доступу : http://www.ukrstat.gov.ua   
4. Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi /[Електронний ресурс ].  
Режим доступу : http://www.lv.ukrstat.gov.ua   
5. Статистична служба європейського союзу/[Електронний ресурс ].  Режим доступу 
: http://ec.europa.eu/eurostat  
6. Статистичні щорічники держкомстату України /[Електронний ресурс ].  Режим 
доступу : http://presa.ua/statistichnij-schorichnik-ukraini-derzhkomstat-ukraini-za-2013-rik.html  
Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
 Поточний контроль (60 %):  активність на практичних заняттях та виконання 

індивідуальних завдань. 
 Підсумковий контроль (40 %, екзамен). 

Мова навчання:  
українська 
 
  

http://www.idss.org.ua/index.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwiC3vuWpMzHAhUBv3IKHVwTB6Q&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F&ei=tZfgVcKvBYH-ygPcppygCg&usg=AFQjCNE8eAbX99mkHe9dcPWhUH2MsTsBWg&sig2=AiTWgHGqvgSawb4zfZ7Tcg
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjjybbJpMzHAhWH8HIKHd9oAG4&url=http%3A%2F%2Fwww.lv.ukrstat.gov.ua%2F&ei=HpjgVePCN4fhywPf0YHwBg&usg=AFQjCNHRdGcm1r_DAe9T27eA1BwrW89V7Q&sig2=pDzgoRyKAVJW3MJBv_F8jw
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://presa.ua/statistichnij-schorichnik-ukraini-derzhkomstat-ukraini-za-2013-rik.html

	_Hlk428354350
	_Hlk428356374
	_Hlk428364452
	_Hlk428370265
	_Hlk428372523
	_Hlk428551882
	_Hlk428557286
	_Hlk428702355
	_Hlk428702230

