
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДП «Київський хореографічний коледж» 

 

СИЛАБУС 
 

Навчальної дисципліни – ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ (НАСЕЛЕННЯ) І ДЕМОГРАФІЇ 
 
Освітньо-професійна програма: Хореографія 
Спеціальність: 024 Хореографія 
Галузь знань: 02 Культура та мистецтво 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр 2 

Обсяг дисципліни 
(кредити 
ЄКТС/загальна 
кількість годин) 

2 кредити ЄКТС /60 год 

ДАНІ ПРО ВИКЛАДАЧА 

ФОТО 

 

КУЗНЕЦОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 
Посада: викладач 
Вчене звання:  
Науковий ступінь: доктор наук в галузі психології, кандидат наук в 

галузі демографії, автор 18 книг, художник-графік. Нагороджена 
медаллю «За наукові досягнення (психолого-педагогічні науки)» від 
Міністерства освіти і науки України (Національний педагогічний 
університет ім. М.П. Драгоманова). 
E-mail:  

Мова викладання українська 

Предмет навчання  Що буде вивчатися 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є демографічна 
поведінка людей (населення), яка пов’язана з їх належністю до 
сімейного, вікового, статевого, професійного, освітнього та ін.. 
статусу.  

Мета дисципліни Чому це цікаво/потрібно вивчати  

Задля розвитку родової спостережливості і соціального інтелекту.  

Результати навчання Чому можна навчитися  

Оволодіти термінологією щодо кількісних і якісних (освіта, здоров’я) 
процесів відтворення життя населення-тіла країни і роду. 

Компетентності   Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями  
Набуті знання, розвиваючи соціальний і когнітивний інтелект, 
сприяють активній професійній громадянській позиції щодо 
вирішальної ролі культури, науки і, особливо, освіти і мистецтв у 
збереженні і зміцненні України і становленні її молодої державності. 

Види занять Лекції-бесіди, практичні 

Методи навчання Вербальні, наочні, практичні 

Форми навчання Очна, заочна 



 

 

Пререквізити* Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередньо опановані 
навчальні дисципліни:географія, історія, культурологія, психологія, 
педагогіка 

Пореквізити** Вивчення даної дисципліни необхідно задля опанування у повному 
обсязі навчальні дисципліни, які будуть вивчатися у наступних 
семестрах:історія і психологія культури, творчості і мистецтва. 

Навчальні матеріали 
та ресурси   

“Демографія”. Навчальний посібник, автор Муромцева Ю.І. – Київ, 
2006 р. 

Семестровий 
контроль, 
екзаменаційна 
методика 

Бесіда-опитування. 
 
Залік. 

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін. 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Додаткова інформація з 
дисципліни (освітнього 
компонента) 

 

Необхідно зазначити перелік питань, які виносяться на 
семестровий контроль, можливість зарахування сертифікатів 
проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною 
тематикою, участь у спектаклях, участь у конкурсах фахової 
майстерності; 
інша інформація для здобувачів вищої освіти щодо особливостей 
опанування навчальної дисципліни. 

Норми академічної етики Студент повинен: проявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації 
повинні відкрито обговорюватися з викладачем, а у випадку коли 
конфлікт не вирішується на рівні викладача та академічної групи 
доводиться до адміністрації Коледжу  

Відповідність Силабуса Силабус за змістом повністю відповідає Робочій програмі з 
навчальної дисципліни  

 
 
 
 
*Пререквізити -  дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни, що 
вивчається. 
**Постреквізити -  дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються по 
завершенню вивчення даної дисципліни. 
 


