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Опис дисципліни 

ОК «Екологічний стиль життя» належить до вибіркових компонент циклу загальної 

підготовки здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Психологія. Курс 

«Екологічний стиль життя» спрямований на практичне застосування екологічних знань студентів у 

побуті та громадському житті, формування нової екологічної свідомості, етичного ставлення людини 

до природи. Метою дисципліни є формування у студентів практичних екологічних навичок у побуті 

та високого рівня екологічної свідомості, тобто навчити їх жити не завдаючи шкоди довкіллю і 

суспільству.  

Підсилення програмних компетентностей та результатів навчання 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 Навички міжособистісної взаємодії. 

 Здатність працювати в команді. 

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т. ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Навчальний контент 

Теми лекцій Теми практичних занять Методи 
контролю 

К-ть 
балів 

ЗМ 1. Теоретичні основи соціальної екології. Людина і природне середовище  

Вплив людини на природу, 

глобальні екологічні проблеми 

людства ХХІ ст. 

1. Екодружній дім (будівництво, архітектура, 

меблі, ремонт).   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Світові та українські тенденції 

екологічного стилю життя: 

Zero Waste, eco friendly, plastic 

free, green washing та інші. 

2. Екодружня кухня (миючі засоби, посуд). 
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Ресурсозбереження, 

енергоефективність та відновні 

джерела енергії. 

3. Екодружня ванна кімната (засоби гігієни, 

засоби для прання).  

Усне та 

письмове 

опитування  

 

 

 

35 Скорочення споживання та 

сортування відходів. 

4. Екологічний одяг та косметика (металева, 

скляна або дерев’яна тара, органічні засоби, 

відмова від хутра і синтетики). 

Органічна продукція та 

безпека життя і здоров’я 

людини. 

5. Екологічне харчування і здоров’я людини 

(відмова від пестицидів, місцеві виробники, 

веганство). 

Екологічні організації та їх 

екологічні ініціативи, акції і 

стартапи. 

6. Екологічне маркування.  

Неформальна освіта: 

екологічні книги, фільми та 

ігри. 

7. Екологічні книги, фільми та ігри.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 15 

Підсумковий тест 50 

Всього 100 

                    Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання тем відбувається під час 

проведення консультацій керівника курсу. 

 Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час письмового опитування 

заборонене. Якщо студент списує, виставляється 0 балів без права перездачі за тему.  

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем. 
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Інформаційні ресурси 

1. www.menr.gov.ua  – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

2. https://rivnecbs.com.ua/blog/10-eko-pobut-jak-stil-zhittja – Екопобут, як стиль життя. 

3. https://www.youtube.com/watch?v=FY-jp4zwFnE – Екодружній стиль життя. 

4. https://zerowaste.org.ua/ – ГО Zero Waste Alliance Ukraine. 

5. https://plasticfreecampus.org/ – «Кампуси без пластику».  

6.  https://wechoosereuse.org – світовий рух «Скористайся повторно». 

7. https://www.facebook.com/anastasiia.martynenko.zw/videos/2930230003887790/ – Лекція 

Анастасії Мартиненко "Zero Waste у навчальних закладах". 

8. https://www.facebook.com/groups/284141293220600 – Регіональний еколого-просвітницький 

центр «ЕКОХАБ KREMENETS» на базі КОГПА. 
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