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Опис дисципліни 
Соціальна екологія належить до вибіркових компонент циклу професійної підготовки 

здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Екологія. Вона вивчає відносини у 
системі «суспільство – природа» між людьми та навколишнім середовищем. Соціальна екологія 
спрямована на розкриття причин, масштабів та наслідків національного природокористування, 
формування необхідності екологізації всіх сфер життя людства, виявлення шляхів подолання 
сучасної кризи у взаємовідносинах суспільства і природи, формування нової екологічної свідомості, 
нового етичного ставлення людини до природи. 

Формування програмних компетентностей 
Індекс в ОП Програмні компетентності 

 
 

ІК 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 
проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, 
що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність до визначення і розуміння загальнолюдських та національних культурних 
цінностей. 

ЗК02. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для 
донесення інформації та власного досвіду. 

ЗК05. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
ЗК06. Здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії 
ФК01. Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності. 
ФК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ФК05. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 
Формування програмних результатів 

Індекс в ОП Програмні результати навчання 

ПР02. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони 
довкілля та природокористування. 

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 
застосуванням інноваційних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 

ПР15. Пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних 
проектів. 

ПР24 Застосовувати навички аналізу та критичного осмислення соціально значимих 
проблем і тенденцій розвитку культури в сучасній України. 
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Навчальний контент 
Теми лекцій Теми практичних занять Методи 

контролю 
К-ть 
балів 

ЗМ 1. Теоретичні основи соціальної екології. Людина і природне середовище  
Соціальна екологія як наука Екологічна криза, екологічний імператив та 

екологічні виклики.  

Усне та 
письмове 

опитування, 
тестовий 
контроль 
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Людина і навколишнє 
середовище 

Спосіб, рівень і якість життя, як об’єкти 
антропоекологічних досліджень. Складові 
способу і якості життя.  

Людина і атмосфера Заходи щодо запобігання атмосферних 
забруднень. 

Людина і гідросфера Раціональне використання водних ресурсів.  
Людина і педосфера Заходи для збереження та раціонального 

використання ґрунтів. 
ЗМ 2. Прикладні аспекти взаємодії суспільства і природи  

Медичні аспекти соціоекології Найбільші пандемії людства 
 

 

Усне та 
письмове 

опитування, 
тестовий 
контроль 
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Демографічні аспекти 
соціоекології 

Релігійний склад населення Землі. 

Технологічні аспекти 
соціоекології 

Класифікація природозберігаючих 
(екологічних) технологій. 

Економічні аспекти 
соціоекології 

Міжнародні конфлікти через природні 
ресурси. 

Аспекти екологічного права і 
екополітики 

Екологічна політика у програмах політичних 
партій України 

Елементи екологічної культури Екологічне мистецтво та екологічна мода. 
  

Безпека людства і чинники що 
на неї впливають 

Класифікація країн світу за показниками 
стійкого розвитку. Прогнозування 
майбутнього людства. 

  

Завдання оптимізації взаємодії 
суспільства і живої природи. 
Еко-майбутнє: прогнози і 
тенденції 

  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 12 
Підсумковий тест 50 

Всього 100 

                    Політика оцінювання 
• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання тем відбувається під час 

проведення консультацій керівника курсу, або вкінці занять, якщо є вільний час. 
• Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час тестового контролю 

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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