
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 5.1. ; 

2. Назва: Демографія  

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський),                                                                                                                 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:8  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Брежицька О.А., к.с.-г.н., 

доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних 

для демографічного дослідження;  

• здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, 

рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо щодо демографічних 

явищ і процесів;  

• виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у 

відповідності із метою демографічного дослідження, наявною вихідною статистичною 

інформацією;  

• здійснювати аналіз демографічних явищ і процесів на рівні регіону та країни, інтерпретацію 

одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, практичні роботи, самостійна робота, залік 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальна  Соціологія, 

Екологія людини, Соціоекологія, Історія України.  

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Місцевий план дій з охорони довкілля, Розробка стратегії сталого розвитку населених пунктів, 

Стратегія сталого розвитку, Моніторинг індикаторів сталого розвитку.  

12. Зміст курсу:  
Теоретичні основи демографії. Концепція системи демографічних наук про життєдіяльність 

населення. Зміст демографічного аналізу та його загальні принципи. Методи демографічного аналізу: 

статистичні, математичні, соціологічні, графоаналітичні та картографічні. Джерела інформації про 

населення. Вимоги до обсягів і якості демографічної інформації. Метод демографічних коефіцієнтів. 

Загальне поняття про демографічні таблиці, їх завдання. Методи розробки демографічних прогнозів. 

Режим відтворення населення.  Демографічна політика. Соціально-демографічний розвиток і 

стратегічні напрями державного регулювання.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Борисов В.А. Демографія : підручник для вузів / В.А. Борисов. – 4-е видання. – М. : NOTA 

BENE, 2004. – 344 с.  

2. Жуков В. Соціальне партнерство в Україні: навч. посіб. / В. Жуков, В. Скуратівський. – К. : 

Вид-во УАДУ, 2010. – 200 с.  

3. Муромцева Ю.І. Демографія : навчальний посібник / Ю.І. Муромцева. – К.: Кондор, 2009. – 

300 с.  

4. Харченко Л. П. Демография : учебное пособие 3-е изд., стер. /Л.П. Харченко. – М. : Омега-Л, 

2009. – 350 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних  робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, кейс-

методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Поточний контроль (80 балів): тестування, опитування, модульні контрольні роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

16. Мова викладання: українська 
 

 

Завідувач кафедри                                                                    М.О. Клименко, д.с.-г.н., професор 

 

 

 

 

 

                                   П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

   
                         DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

 

1. Code: 5.1.  

2. Title: Demography. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the Ist (Bachelor's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 3.0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Brezhytska O.A.,  Candidate of 

Agricultural Sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must be able: 

•  to apply statistical observation methods in order to form an array of primary data for demographic 

research; 

•  to process primary data in order to obtain generalized indicators, distribution series, relative, average 

values, variation indices etc. on demographic phenomena and processes; 

•  to perform the necessary analytical calculations using computer technology in accordance with the purpose 

of demographic research referring to the available source of statistical information; 

•  to analyze demographic phenomena and processes at the level of the region and the country, interpret the 

results obtained, draw substantiated conclusions and make forecast calculations. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical works, independent work, test. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: General sociology, Human ecology, 

Socioecology, History of Ukraine. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Local action plan on 

environmental protection, Working out a sustainable development strategy for populated areas, Sustainable 

development strategy, Monitoring of indicators for sustainable development. 

12. Course contents: 
Theoretical foundations of demography. The concept of the demographic sciences system on the vital 

activity of the population. The content of the demographic analysis and its general principles. Methods of the  

demographic analysis: statistical, mathematical, sociological, graph-analytical and cartographic. Sources of 

information about the population. Requirements for the volumes and quality of demographic information. 

The method of demographic coefficients. The general concept of demographic tables, their tasks. Methods of 

developing demographic forecasts. Mode of the population reproduction. Demographic policy. Socio-

demographic development and strategic directions of state regulation. 

13. Recommended educational editions: 
1. Borysov V.A. – Demography: textbook for universities / V.A. Borysov.  - The 4th edition. –.M.: NOTA 

BENE, 2004. – 344 p. 

2. Zhukov V. Social partnership in Ukraine: teaching. manual  / V. Zhukov, V. Skurativskyi. – K.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publishing house of UASU, 2010. – 200 p. 

3. Muromtseva Yu.I. Demography: teaching  manual / Yu.I. Muromtseva. – K.: Condor, 2009. – 300 p. 

4. Kharchenko L.P. Demography: teaching manual. The 3rd edition, ster. / L.P. Kharchenko.  – M.: Omega-

L, 2009. – 350 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                                   
lectures  – 16 hours,  practical works – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, implementing business and role games, case 

methods, individual and group research tasks, using multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

   Current control (80 points): testing, questioning, modular control works. 

   Final control: test at the end of the 8th semester. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Doctor of Agricultural Sciences, professor                                              M.O. Klymenko        

                  

Переклад виконав П.І.Мігірін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


