
Анотація навчальної дисципліни 

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

«Соціальна екологія» 

 

I. Основна мета засвоєння курсу сформувати знання, уміння, навички планування і реалізації 

екологічної політики на регіональному та глобальному рівнях. аналізувати різні визначення 

соціальної екології та її предмету; розуміти підстави різних трактувань предмета соціальної екології; 

виробити і формулювати (в усній та письмовій формі) власне трактування предмета соціальної 

екології; 

II. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки 

(спеціальності). Дисципліна «Соціальна екологія» дозволяє набути студентам додаткових фахових 

компетенцій при опануванні циклу дисциплін поглибленої фахової підготовки і тісно пов’язана з 

дисциплінами фундаментальної природничо-наукової та професійної підготовки. 

III. Завдання дисципліни. Головними завданнями дисципліни є: сформувати у студентів 

громадянську позицію і усвідомлення професійної відповідальності за прийняття рішень, їх 

самореалізацію в умовах зростаючої свободи економічного, політичного і світоглядного вибору, 

вироблення умінь і навичок відстоювати та захищати свої права, реалізовувати особисті і групові 

інтереси через представницькі політичні інститути; сформувати теоретичні знання щодо становлення 

та історичного розвитку екологічної політики в Україні та світі; розкрити особливості системи 

практичних підходів до реалізації екологічної політики; показати можливості застосування засобів та 

інструментів розробки та здійснення екологічної політики на сучасному етапі розвитку суспільства. 

IV. Основні результати навчання та компетенції, які вони формують. 

Компетенції: 

1. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 

транскордонних екологічних проблем.  

2. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

3. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства 

Результати навчання: 

1. Уміння формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства.  

2. Уміння пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних 

проектів.  

3. Уміння формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в сфері екології. 

V. Короткий зміст дисципліни. 

Тема 1. Соціальна екологія. Предмет, об’єкт, мета і завдання дисципліни. Людина і 

суспільство як суб'єкти екологічних відносин.  

Тема 2. Соціальні небезпеки і шляхи їхнього вирішення. Соціальні небезпеки і шляхи 

вирішення їх. Формуванню сучасних систем соціального захисту. Забезпечення безпеки від дії 

небезпечних та шкідливих факторів під час діяльності людини.  

Тема 3. Екологія життєвого середовища. Соціально-побутове середовище. Трудове 

середовище. Рекреаційне середовище. Типи поведінки людини  в природньому і урбанізованому 

середовищі.Соціально-техногенні небезпеки у сучасному урбанізованому середовищі.  

Тема 4. Загальна характеристика природних еконебезпек і боротьба з ними. Безпека в 

надзвичайних ситуаціях. Класифікація надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.  

Правила поведінки людини в умовах небезпеки. Економічний аспект екологічної небезпеки. 

Управління  



Тема 5. Антропогенний вплив на довкілля. Соціальні наслідки забруднення атмосфери, 

грунтів, гідросфери. Проблеми відходів як соціальна категорія. Еколого зумовлені і соціально 

небезпечні хвороби. 

Тема 6. Формування соціоекологічної культури. Екологічне виховання, екологічна освіта і 

їхнє значення для формування екологічної культури, екологічної свідомості і екологічного мислення, 

необхідних для організації ефективного управління соціальною і екологічною безпекою. 

VI. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 

На вивчення дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 12 год., 

практичних – 12 год., самостійної роботи студентів - 66 год. 

VII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  
Соціальна екологія : взаємодія суспільства і природи : навчалний посібник / Микола 

Миколайович Назарук . – Львів : Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2013 . – 346 с. 

Ситаров В.А. Социальна экология: Уч. пособие / В.А. Ситаров, В.В. Пустовойтов. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 280 с. 

Социальная экология : [учеб.-метод. пособие] / А. Н. Нов- городцева ; [науч. ред. 

Г.Б. Кораблева] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-

во Урал. ун-та, 2015. – 76 с. 

VIII. Система оцінювання: 

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 2-х 

модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль: залік у VІІІ семестрі. 


