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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни: формування у студентів комплексу знань з
актуальних демографічних проблем сучасності та здобуття навичок
виявлення закономірностей відтворення населення та особливостей
демографічних процесів.
Задачі дисципліни:
– ознайомити зі світовими процесами народонаселення, змінами
динаміки чисельності та відтворення населення, що мають величезний
вплив як на міжнародні відносини та політику, так і на життя кожної
окремої людини;
– систематизувати знання про зміни у типах відтворення населення світу
та України, варіанти довгострокових прогнозів щодо змін у кількості
населення;
– отримати уявлення про зв’язок між характером протікання
демографічних процесів та соціальними умовами життя людини ;
– сформувати вміння самостійно виконувати демографічні розрахунки та
робити на їх основі демографічні прогнози;
– оволодіти навичками оцінки характеру протікання демографічних
процесів, сучасної демографічної ситуації в Україні та світі;
– розробляти рекомендації щодо збалансованої демографічної політики
як на рівні місцевого соцзабезпечення, так і на загальнодержавному
рівні.
Тематика дисципліни
1. Загальнотеоретичні питання соціальної демографії.
2. Методологія та методика демографічного аналізу.
3. Структура населення світу.
4. Відтворення населення як єдність демографічних процесів.
5. Демографія та сучасність. Демографічна політика. Прогнозування
населення.
Стиль та методика навчання
Лекційні заняття, практичні заняття.
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Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, залік
Компетентності
ЗК3. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.
ЗК9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК6. Бути обізнаним у предметної області суміжних спеціальностей
(соціологія, соціальна антропологія, соціальна педагогіка).
СК7. Здатність аналізувати результати досліджень відповідно до
предметної області, формулювати висновки.
Основні результати навчання

РН4. Здійснювати реферування наукових джерел, робити самостійні
висновки.
РН7. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати при виконанні
навчально-професійних завдань.
РН17. Вміти здійснювати аналіз групових процесів.
РН18. Вміти здійснювати аналіз соціально-психологічних проблем
особистості.
РН20. Критично оцінювати результати психологічних і соціальнопсихологічних досліджень, формулювати аргументовані висновки.
РН29. Демонструвати обізнаність предметної області суміжних
спеціальностей (соціологія, соціальна антропологія, соціальна
педагогіка).

