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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

10 Природничи науки Обов’язкова 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

101 «Екологія» 

Освітньо-професійна 

програма «Екологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

28 год.  

Практичні, 

семінарські 

28 год.         

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

32 год.  

Індивідуальні 

завдання:  

  32 год.           

Вид 

контролю: 

екзамен 

Вид 

контролю: 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: сформувати у студентів знання щодо методології сучасного управління 

природними ресурсами на різних рівнях - державному, регіональному, локальному в 

Україні та за кордоном 

Завдання: 

- засвоїти теоретико-методологічні основи сучасного управління та специфіку 

управління природними ресурсами; 

- навчити студентів використовувати  на практиці вітчизняні та закордонні методи 

управління природокористуванням; 

- розглянути геоекологічні підходи  та еколого-економічні показники управління 

природокористуванням  з позицій збалансованого розвитку територій; 

- ознайомити студентів із ефективними закордонними методами управління 

природокористуванням на різних рівнях  

- навчити студентів виявляти причини неефективних управлінських рішень щодо 

використання природних ресурсів 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні закономірності взаємодії людського суспільства та природи;  причини, що 

породили суперечності між суспільством та природою; 

 особливості функціонування та розвитку соціоекосистем різного рівня; 

 нормативно - правові акти, що регулюють взаємовідносини людського суспільства 

та природи в державі;    

вміти: 

 описувати та давати характеристику соціоекосистем,;  

 визначати стійкість соціоекосистем до антропогенного впливу;  

 використовувати елементи моделювання при вивченні соціоекосистем. 

 

 

соціально-особистісні (КСО) 

01 – організовувати власну діяльність; 

визначати цілі та структуру власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і 

організаційних інтересів; 

організовувати та контролювати власну поведінку для забезпечення гармонійних стосунків з 

учасниками спільної діяльності; 

02 – обговорювати проблеми загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру для 

досягнення порозуміння зі співрозмовниками;  

03 – ураховувати моральні переконання та смакові вподобання у процесі безпечної та 

ефективної діяльності;  

 загальнонаукові компетенції (КЗН)  

01 – чітко уявляти структуру сучасного гуманітарного знання, вміти аналізувати проблеми та 

процеси, що мають соціальне значення; 

02 – наявність та уміння використовувати в соціальних та професійних практиках базові знання; 

          загальнопрофесійні (КЗП) 

01 – забезпечувати адекватний розвиток власних професійних  компетенцій; 

спеціалізовано-професійні (КСП) 

01 – глибоко розуміти суть і соціальну значущість, основні задачі соціолога в умовах 
сучасного суспільства. 

 

 



  

 

 

     3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи соціальної екології 

 

 

Тема 1. Взаємодія суспільства та природи на сучасному етапі. Особливості  

взаємодії  суспільства  та природи в сучасних умовах. Збалансований розвиток як 

новий етап взаємодії суспільства та природи. 

 

Тема 2. Соціоекологія як наука та її завдання. Джерела та становлення  соціально 

– екологічних досліджень. Предмет, об’єкт та основні методи соціальної екології. 

Закони та закономірності соціальної екології. 

 

Тема 3. Соціум як унікальний феномен у світовому просторі. Людина і світ 

Концепції природознавчого космізму. 

 

Тема 4. Потреби людини та природокористування. Поняття потреби та їх 

класифікація. Еволюція потреб зрозвитком суспільства. Споживацтво як одна з 

причин руйнування довкілля. 

 

 

Змістовий модуль 2. Оптимізація управління природокористуванням 

України з використанням закордонного досвіду 
Тема 5. Біосфера як область взаємодії суспільства та природи. 

Багатофункціональне значення у біосфері  рослинного та тваринного  світу та 

пріоритетні завдання їх  охорони. 

 

Тема 6. Географічні аспекти взаємодії суспільства та природи. Географічне 

середовище та особливості формування етносів та формування соціоекологічного 

світогляду. 

 

Тема 7. Екологія життєвого середовища людини. Навколишнє середовище  і 

здоров’я людини. Негативний вплив на людство антропогенних порушень 

біосфери Землі. Гігієна, медична географія, екологія людини та їхня роль у 

гармонізації взаємодії суспільства та природи. 

 

Тема 8. Соціально-екологічна політика. Інформаційна політика на сучасному 

етапі. Нова філософія міжнародного співробітництва у галузі охорони довкілля. 

 

 



1. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

     Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи соціальної екології 

Тема 1. Взаємодія суспільства 

та природи на сучасному етапі 
12 2 2 - 4 4       

Тема 2. Соціоекологія як наука 

та її завдання. 
12 2 2 - 4 4       

Тема 3. Соціум як унікальний 

феномен у світовому просторі 
12 2 2  4 4       

Тема 4. Потреби людини та 

природокористування 
            

Разом за змістовим модулем 1 36 6 6 - 12 12       
   Змістовий модуль 2. Оптимізація управління природокористуванням України з 

використанням закордонного досвіду 

Тема 5. Біосфера як область 

взаємодії суспільства та 

природи 
12 2 2 - 4 4       

Тема 6. Географічні аспекти 

взаємодії суспільства та 

природи 
12 2 2 - 4 4       

Тема 7. Екологія життєвого 

середовища людини 
12 2 2 - 4 4       

Тема 8. Соціально-екологічна 

політика 
14 2 2 - 4 4       

Разом за змістовим модулем 2 50 8 10 - 16 16       
ІНДЗ 8    4 4       

Усього годин 94 14 16 - 32 32       



  

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Взаємодія суспільства та природи на сучасному етапі 2 

2 Тема 2. Соціоекологія як наука та її завдання. 2 

3 Тема 3. Соціум як унікальний феномен у світовому просторі 2 

4 Тема 4. Потреби людини та природокористування 2 

5 Тема 5. Біосфера як область взаємодії суспільства та природи 2 

6 Тема 6. Географічні аспекти взаємодії суспільства та природи 2 

7 Тема 7. Екологія життєвого середовища людини 2 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

1 Історія розвитку взаємодії суспільства та природи  в різних історичних епохах  4 

2 Законодавчі основи  регулювання взаємовідносин суспільства та природи в 

Україні. 
4 

3 Філософсько – світоглядні засади екологізації 4 

4 Роль українських вчених у розвитку соціальної екології. 4 

5 Механізми вирішення соціоекологічних проблем на світовому рівні. 4 

6 Концепція Екологічної Конституції Землі. 4 

7 Морально – етичні принципи Хартії Землі. 4 

 Разом 28 

 
7. Індивідуальні завдання 

 
Виконати індивідуальне завдання за однією із запропонованих тем, використовуючи 

відповідний категоріальний апарат:  

 
Міжнародні норми та вимоги до екологічних стандартів  

Роль інформації у вирішенні соціоекологічних проблем.. 

Дотримання Україною міжнародних екологічних угод чи конвенцій. Позитивні зміни в управлінні природними 

ресурсами в результаті їхнього виконання 

Орхуська конвенція. Право кожного громадянина на прийняття екологічно значимих рішень.  

Оптимізація сучасної української системи управління природокористуванням 

 
Індивідуальне завдання оцінюється за 12-бальною шкалою. 

8. Методи навчання 

 
Лекції та семінарські заняття проводяться з використанням наступних методів 

навчання: 

- пояснювально-ілюстративний; 

- репродуктивний; 



  

- проблемний; 

- евристичний; 

- дослідницький  

та супроводжуються мультимедійними презентаціями. 

Під час семінарських занять у навчальному процесі використовуються наступні 

методи: дискусії, розв’язання типових та ситуаційних завдань, рольова гра, імітаційні 

тренінги.  

При організації самостійної роботи студентів перевага надається опрацюванню 

наукової літератури, розв’язанню проблемних завдань, написанню есе та індивідуальних 

науково-дослідних робіт із подальшим публічним виступом у групі.  

 
9. Методи контролю 

 
Поточний контроль знань студентів з дисципліни проводиться за такими 

формами: 

а) під час семінарських занять: 

- опитування (усне, письмове) або тестування знань студентів з теоретичного 

матеріалу; 

- оцінка виконання ситуаційних вправ та проблемних завдань під час заняття; 

б) за результатами виконання завдань самостійного опрацювання (індивідуальних завдань): 

-   оцінка виконання домашніх завдань; 

-   презентація індивідуальних завдань; 

-  обговорення матеріалів для самостійного опрацювання з поставленого проблемного 

питання. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 

 

 

 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами контролю 

знань 

 
 

№  

п/п 

 

Вид роботи 

Максим. к-сть 

балів  

за вид роботи 

К-сть  видів  

роботи  

д/з 

 Заг. к-

стьбалів  

         д/з 

 

Основні види діяльності 

 

1 Робота на семінарському занятті 3/- 7/-       21/- 

2 Самостійна робота на занятті 3/5 7/4 21/20 

3 Модульний контроль 5 2/2 10/10 

4 Виконання завдання самостійної роботи  5/10 7/4 36/40 

5 Виконання індивідуального завдання 12 1/1 12/12 

6 Тестування 10 /1    /10 

7 Контрольна робота 8 /1    /8 

Всього: 
  100 

 



  

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 
- 

12 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7      

10 10   20   10 10 8 20      

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

 

 

 

ЕСТS 

Оцінка ECTS     Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

зараховано 

матеріал засвоєний на високому рівні 

 
82-89 В 

 

Добре 

зараховано 

матеріал засвоєний на рівні вище середнього 

 75-81                С Добре 

зараховано 

в цілому матеріал курсу засвоєний за 

винятком окремих теоретичних положень 

 
66-74 D  Задовільно  

зараховано 

матеріал курсу засвоєний нижче середнього 

60-65 Е  Задовільно 

зараховано 

рівень засвоєння матеріалу задовольняє 

мінімальним вимогам 
35-59               FX                             Незадовільно 

не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34             F Незадовільно 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни  

 

12. Методичне забезпечення 
1. НМКД з дисципліни «Соціальна екологія». 

2. ОПП з напряму підготовки. 

3. Програма навчальної дисципліни «Соціальна екологія». 

4. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Соціальна екологія». 

5. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни.  

6. Методичні рекомендації щодо самостійної підготовки до занять. 

7. Методичні рекомендації для виконання індивідуального завдання з дисципліни. 

8. Завдання для самостійної роботи. 



  

9. Питання до екзамену. 

13. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Белмане И., Далхаммар К. Системы экологического менеджмента: от теории к 

практике. – Лунд, Швеция, 2000. 

2. Екологічне управління : Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О. Білявський та ін. 

– К.: Либідь, 2004. – 432 с.  

3. Екологічний менеджмент: навчальний посібник / За ред. В.Ф.Семенова, О.Л. 

Михайлюк. – К., 2004. – 407 с. 

4. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник. – К.:, 2006.– 

304 с.  

5. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-
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