
ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1. Написання есе та розробка презентації на тему, обрану з переліку або 

запропоновану студентом у межах програмних питань курсу 

Теми для есе та презентації 

1. Шлюб у країнах Європи в сучасному і майбутньому. 

2. Молодь як об’єкт демографії. 

3. Чому в ринковій економіці існує попит на демографічну інформацію? 

4. Як співвідносяться поняття ―соціальна політика‖ та ―демографічна 

політика‖? 

5.  Основні  напрями  практичного  використання  демографічної  

інформації в роботі практичного психолога. 

6. Процеси, що впливають на демографічний розвиток сім’ї. 

7. Демографічні революції, їх зміст. 

8. Чи  існує  зв’язок між якістю населення, якістю життя  та рівнем 

розвитку економіки? 

9. Сім’я та її життєвий цикл. 

10. Депопуляція в Україні: причини, наслідки, перспективи. 

11. Вільна тема (за погодженням з викладачем) 

 

2. Підготовка реферату на тему, обрану з переліку або запропоновану 

студентом у межах програмних питань курсу 

Пропоновані теми рефератів 
1. Демографічна політика, її зміст та основні заходи. 

2. Демографічна політика у країнах, що розвиваються. 

3. Демографічна політика у розвинутих країнах. 

4. Демографічний перехід у різних країнах світу. 

5. Демографічні прогнози ООН. 

6. Демографічне старіння населення. 

7. Основні тенденції міжнародної міграції. 

8. Сучасні тенденції народжуваності та смертності населення в світі. 

9. Сутність сім’ї як об’єкта демографії. 

10. Історія розвитку демографічної думки в Україні. 

11. Вільна тема (за погодженням з викладачем) 

 

3. Аналітичний огляд наукових публікацій у фахових журналах та інших 

виданнях за однією із тем дисципліни  (за матеріалами сайту 

www.nbuv.gov.ua)  

4. Підготовка анотованого списку публікацій у фахових періодичних 

виданнях до однієї з тем дисципліни (за матеріалами сайту 

www.nbuv.gov.ua)  

5. Реферування іншомовних видань за тематикою дисципліни (Інтернет-

публікації на сайті  http://www.unfpa.org). 

6. Створення понятійно-термінологічного словника до обраної теми курсу 

за матеріалами літературних та Інтернет-джерел. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


Рекомендована література 

 

Базова 

1. Муромцева Ю.І. Демографія. - К.: Знання, 2006. 

2. Дорошенко Л. С. Демографія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

— К. : МАУП, 2005. — 112 с. 

 

 

Допоміжна 

3. Демографический словарь. – М., 1985. – 750 с. 

4. Малтус Т.Р. Дослідження закону народонаселення. – К.: Основи, 1999. 

– 535 с. 

5. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АптЕк, 1997. – 254 с. 

6. Статистика: Підручник / За ред. С.С. Герасименка. – К.: КНЕУ, 2000. – 

467 с. 

7. Стеценко С.Г. Демографічна статистика. – К., 2006. 

8. Заставний Ф.Д. Населення України.-Львів:ЛНУ ,-1993,-224 с. 

9. Медков В.М. Демография. Учебник. - М.: Инфра,-2003,-544 с. 

10. Народонаселение стран мира. Справочник. - М.:Статистика,-1978,-528 

с. 

11. Народонаселение: Энциклопедический словарь/Ред. кол. А. Я. Квааша, 

Г. Г. Меликьян, А. А. Ткаченко и др. — М.: Большая рос. эннцикл., 

1994. — 640 с. 

12. Географічна енциклопедія України. Т. 1-3 // За ред. О. Маринича. – К., 

1989-1993. 

 
 

Інформаційні ресурси 
 
1. http://geografica.net.ua/ – географічний портал 

2. http://romaniw.pp.ua – сторінка Романів Оксани 

3. http://www.nbuv.gov.ua - Наукова бібліотека АН України ім. Вернадського 

4. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики України 

5. http://www.ukrcensus.gov.ua/ - Всеукраїнський перепис населення 

6. http://dmo.econ.msu.ru/demografia/ - Демография России 

7. http://www.unfpa.org.ua/ - Фонд народонаселення ООН в Україні 

8. http://www.unfpa.org/public/ – Фонд народонаселення ООН 

9. http://www.idss.org.ua/ – Інститут демографії та соціальних досліджень імені 

М.В. Птухи НАН України 

10. http://demoscope.ru – Інтернет-портал «Демоскоп» 
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