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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не 
обмежують приклади можливої академічної не 

доброчесності. Виявлення ознак академічної не 

доброчесності в письмовій роботі студента є підставою 
для її не зарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

Відвідування занять. 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.  
Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим 

до конструктивної критики. Якщо здобувач вищої 

освіти відсутній з поважної причини, він/вона 
презентує виконані завдання під час консультації 

викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 
Протягом усього курсу активно розвиваються 

автономні навички здобувачів вищої освіти, які можуть 

підготувати додаткову інформацію за темою, що не 

увійшла до переліку тем лабораторних занять 
змістових модулів та виступити з презентацією чи 

інформуванням додатково (оцінюється окремо). 

Що будемо вивчати? Це навчальна дисципліна, яка спрямована на 

формування у студентів глибоких комплексних знань 
про закономірності і особливості формування та 

розвитку сучасного населення. Особлива увага при 

вивчені курсу спрямована на вивчення демографічних 
проблем людства. 

Чому це треба вивчати? Мета: формування у студентів знань про основи 

геодемографії, поняття, концепції та особливості 

населення, його структури, відтворення, розселення; 
розуміння передумов, чинників, тенденцій та наслідків 
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основних соціальних, міграційних, демографічних та 

розселенських процесів, їх соціально-просторової 
обумовленості, основи прогнозування, моделювання, 

регулювання цих процесів. 

Яких результатів можна досягнути? Здатний аналізувати часові та територіальні 

особливості окремих демографічних процесів, 
визначати чинники та причини, оцінювати ситуацію та 

прогнозувати подальші зміни. 

Здатний складати геодемографічну характеристику 
територій різних ієрархічних рівнів, визначати ключові 

риси демографічного потенціалу, соціальної та 

демографічної безпеки,виконувати просторовий та 

часовий аналіз, прогноз і моделювання соціальних, 
міграційних, демографічних та розселенських процесів. 

Здатний розробляти шляхи регулювання соціальних, 

міграційних, демографічних та розселенських процесів 
на локальному, регіональному, національному та 

глобальному рівнях. 

Як можна використати набуті знання 

та уміння? 

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, 

набувати соціальні навички (soft skills), спеціалізовані 
концептуальні знання в процесі навчання та/або 

професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які 

є основою для оригінального мислення та інноваційної 
діяльності, усвідомлення можливості навчання 

впродовж життя. 

Здатність аналізувати інформацію за географічними 

картами, атласами та іншими картографічними 
творами, використовувати ГІС-технології в обсязі, 

необхідному для роботи вчителя географії та 

вирішення задач, пов’язаних із просторово-
розподіленою інформацією в середовищі ГІС. 

Здатність до системного географічного мислення, 

критичного сприйняття інформації, розуміння та 
пояснення основних фізико-географічних та суспільно-

географічних процесів, що відбуваються у 

географічному просторі на різних просторових та 

часових рівнях його організації, уміння встановлювати 
географічні закономірності та причинно-наслідкові 

зв’язки між компонентами природи та суспільства. 

Здатність пояснювати закономірності територіальної 
організації населення, культури та релігій, просторових 

процесів. 

Зміст дисципліни Геодемографія як наука. 

Населення та його структура. 
Територіальна організація населення. 

Відтворення населення. Демографічні процеси та 

структури. 
Міграційні процеси. 

Демографічний потенціал. 

Демографічне прогнозування та моделювання. 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних та лабораторних занять, 
дискусій, індивідуальних занять, самостійної роботи; 

виконання проекту; виконання модульного та 

підсумкового контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки: із географією України, 

регіональною економічною і соціальною географією. 

Інформаційне забезпечення (з 1. Джаман В. О. Демогеографія: навчальний посібник. 
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Поточний контроль Виконання лабораторних завдань, модульних 

контрольних робіт. 

Підсумковий контроль Залік 
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