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ВСТУП 

 

Анотація 

Мета навчальної дисципліни «Соціоекологія» – формування уявлення про 

закономірності екологічного взаємодії в системі «людина-суспільство-природа», 

генезис людини як біосоціальної істоти і її ролі в формуванні ноосфери, вивчення 

теоретико-методологічних основ оптимізації управління природним і соціальним 

середовищем існування сучасної людини.  Також розглядаються демографічні, 

соціально-економічні і політичні аспекти взаємодії людини і природи. 

Формується уявлення про основні екологічні концепції розвитку суспільства, 

історії охорони навколишнього середовища, питання екологічної освіти і 

виховання, громадського екологічного руху, міжнародного співробітництва в 

галузі охорони довкілля.   

Ключові слова: соціоекологія, людина, суспільство, охорона 

навколишнього середовища, біосфера, ноосфера, екологічна освіта, екологічне 

виховання. 

Аbstract 

 

The purpose of the discipline "Socioecology" is to form an idea of the laws of 

ecological interaction in the system "man-society-nature", the genesis of man as a 

biosocial being and its role in the formation of the noosphere, the study of theoretical 

and methodological foundations for optimizing natural and social environment. 

Demographic, socio-economic and political aspects of human-nature interaction are also 

considered. An idea of the basic ecological concepts of society development, the history 

of environmental protection, issues of environmental education and upbringing, public 

environmental movement, international cooperation in the field of environmental 

protection.  

Key words: socioecology, man, society, environmental protection, biosphere, 

noosphere, ecological education, ecological education. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –4 Галузь знань                                       

10 Природничі науки 

Вибіркова 

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 2-й 2-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

Спеціальність 

101 Екологія 

 

Освітня програма                   

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекцій 

30 год. 6 год. 

Практичні 

15 год. 4 год. 
Загальна 

кількість годин 

- 120 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній рівень: 

перший 

 (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

75 год. 110 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціоекологія» є формування у 

студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

Здатність працювати в команді. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Соціоекологія» є:
 

навчальні 

дисципліни «Загальна екологія», «Екологічна безпека», «Соціологія», «Екологічне 

право».
 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, 

охорони довкілля та оптимального природокористування. 

Уміти формувати ефективні комунікативні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рівень. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні і методологічні основи соціоекології 

 

Тема 1. Сутність соціальної екології як науки. Предмет, закони і принципи 

соціальної екології  [1] – стор. 26-31; [2] – стор. 254-256; [5] – стор. 14-20, стор. 

23; [7] – стор. 4-7. 

Тема 2. Методологічні основи соціоекології  [5] – стор. 20-22; [7] – стор. 7-

10. 

Тема 3. Становлення теоретичних основ соціоекології [1] – стор. 71-75;  [5] 

– стор. 24-34. 

Тема 4. Етапи взаємовідносин суспільстваі природи в історії цивілізації  [3] 

– стор. 59-88; [5] – стор. 35-45; [7] – стор. 10-12; 

Тема 5. Середовище існування людини та його компоненти. Властивості 

навколишнього середовища [4] – стор. 53-57; [6] – стор. 25-23;  [9] – стор. 13-40.   

Тема 6. Біосфера як область взаємодії суспільства та природи. Основні 

передумови формування ноосфери  [1] – стор. 78-114;   [2] – стор. 53-66, стор. 101-

111;  [5] – стор. 56-66; [7] – стор. 41-47. 

Тема 7. Соціосфера. Напрями управління соціосферними процесами в 

контексті сталого розвитку суспільства [1] – стор. 115-123;   [2] – стор. 383-403. 

 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти соціоекології 

 

Тема 8. Технологічні аспекти взаємодії суспільства і природи [5] – стор. 82-

95.  

Тема 9. Соціально-екологічні проблеми використання продовольчих, 

енергетичних та інших ресурсів. Економічні методи регулювання 

природокористування [1] – стор. 136-155; [7] – стор. 48-54. 

Тема 10. Соціально-демографічні проблеми людства  [4] – стор. 132-146; [8] 

– стор.147-165. 

Тема 11. Соціально-економічні аспекти способу і якості життя. Рівень 

розвитку людського потенціалу [3] – стор. 183-213, стор. 214-239. 
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Тема 12. Етнос і природне середовище [1] – стор. 124-134; [3] – стор. 166-

181; [6] – стор. 48-53. 

Тема 13. Людина як особистість і соціальна істота [3] – стор. 337-351;  [6] – 

стор. 42-45. 

Тема 14. Екологічна культура і освіта. Формування екологічної свідомості 

[1] – стор. 156-158; [3] – стор. 352-361; [5] – стор. 105-123. 

Тема 15. Соціально-екологічна політика. Міжнародне співробітництво  в 

галузі охорони довкілля [1] – стор. 163-166; [4]; [5] – стор. 150-159. 

 

 

 
 



Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі усьог

о 

у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретичні і методологічні основи соціоекології 

Тема 1. Сутність соціальної екології як науки. Предмет, закони і 

принципи соціальної екології   
8 2 2 - 4 8 1 - - 7 

Тема 2. Методологічні основи соціоекології   8 2 - - 6 8 - - - 8 

Тема 3. Становлення теоретичних основ соціоекології 8 2 - - 6 8 - - - 8 

Тема 4. Етапи взаємовідносин суспільства і природи в історії 

цивілізації   
8 2 - - 6 9 1 - - 8 

Тема 5. Середовище існування людини та його компоненти. 

Властивості навколишнього середовища 
10 2 2 - 6 9 - 2 - 7 

Тема 6. Біосфера як область взаємодії суспільства та природи. 

Основні передумови формування ноосфери   
9 2 2 - 5 9 1 - - 8 

Тема 7. Соціосфера. Напрями управління соціосферними 

процесами в контексті сталого розвитку суспільства 
9 2 - - 7 9 - - - 9 

Разом за змістовим модулем 1 60 14 6 - 40 60 3 2 - 55 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти соціоекології 

Тема 8. Технологічні аспекти взаємодії суспільства і природи 6 2 - - 4 7 1 - - 6 

Тема 9. Соціально-екологічні проблеми використання 

продовольчих, енергетичних та інших ресурсів. Економічні методи 

регулювання природокористування 

8 2 2 - 4 7 - - - 7 

Тема 10. Соціально-демографічні проблеми людства   8 2 2 - 4 7 1 - - 6 



 

10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Тема 11. Соціально-економічні аспекти способу і якості життя. 

Рівень розвитку людського потенціалу 
8 2 2 - 4 7 - - - 7 

Тема 12. Етнос і природне середовище 7 2 - - 5 7 - - - 7 

Тема 13. Людина як особистість і соціальна істота 8 2 2 - 4 9 - 2 - 7 

Тема 14. Екологічна культура і освіта. Формування екологічної 

свідомості 
8 2 1 - 5 8 - - - 8 

Тема 15. Соціально-екологічна політика. Міжнародне 

співробітництво  в галузі охорони довкілля 
7 2 - - 5 8 1 - - 7 

Разом за змістовим модулем 2 60 16 9 - 35 60 3 2 - 55 

Разом за курсом  120 30 15 - 75 120 6 4 - 110 



Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Теоретичні і методологічні основи соціоекології 

1 Тема 1. Сутність соціальної екології як науки. Предмет, 

закони і принципи соціальної екології   
2 - 

2 Тема 2. Географічні аспекти взаємодії суспільства та 

природи 
2 2 

3 Тема 3. Біосфера як область взаємодії суспільства та 

природи. Основні передумови формування ноосфери   
2 - 

Разом за змістовим модулем 1 6 2 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти соціоекології 

4 Тема 4. Соціально-екологічні проблеми використання 

продовольчих, енергетичних та інших ресурсів 

Споживацтво та його вплив на довкілля. 

2 - 

5 Тема 5. Проблеми демографічної ситуації в Україні.  2 - 

6 Тема 6. Екологічна характеристика місця проживання та 

способу життя 
2 - 

7 Тема 7. Соціально-психологічна сутність людини. 

Здоров’я людини як соціальна цінність. 
2 2 

8 Тема 8. Екологічна культура і освіта  як засіб гармонізації 

взаємовідносин між людиною і природою. 
1 - 

Разом за змістовим модулем 2 9 2 

Усього годин 15 4 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Підготовка до лекцій  (самостійне опрацювання 

лекцій для заочної форми навчання) 
15 36 

2 Підготовка до семінарських занять  15 4 

4 Підготовка до поточного модульного контролю 15 - 

5 Підготовка контрольної роботи - 40 

6 Підготовка до екзамену 15 30 

Разом 60 110 
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6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

• виконання завдань на семінарських заняттях; 

• тестові завдання для поточного модульного контролю; 

• виконання контрольної роботи (для  заочної форми навчання); 

• екзамен. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю  і оцінки з екзамену. У кожного компонента своя частка в загальній 

системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під 

компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

за роботу на семінарських заняттях, тестові завдання для поточного модульного 

контролю та  підготовку і презентацію реферату. 

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок складає 40 

балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

екзамену. 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях. Метою підготовки і презентації реферату є 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів  

та їх оцінювання 
 

Семінарські заняття 

    Кількість балів 

Критерії оцінювання Денна 

форма 

Заочна 

форма 

5 5 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні 

зв’язки, містить аргументовані висновки. 

4 4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; 

допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу 

3 3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована. 

2 2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не 

обґрунтована. 

0 0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми:  для денної форми –40 

балів (8 занять по 5 балів), для заочної форми – 10 балів (2  заняття по 5 балів). 
 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (денна форма): 10 балів  
 

Реферат та його презентація 

    Кількість балів 

Критерії оцінювання Денна 

форма 

Заочна 

форма 

10 10 

Тему реферата розкрито повністю. Відповідь правильна, 

повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить 

аргументовані висновки. Реферат оформлено за вимогами. 

8 8 

Тему реферата розкрито повністю. Відповідь в цілому 

правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу і 
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оформленні реферату.  

5 5 
Тему реферата розкрито не повністю. Відповідь частково 

правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована. 

4 4 

Оформлення реферату не відповідає вимогам. Відповідь 

має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія 

2 2 
Оформлення реферату не відповідає вимогам. Немає 

презентації. 

0 0 Реферат не виконувався 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми:  для денної форми – 10 

балів ( 1реферат по 10 балів), для заочної форми – 10 балів (1  реферат по 10 балів). 

 

Контрольна робота (для заочної форми навчання) 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

35-40 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, аргументовано і у правильній послідовності. 

Використані не тільки рекомендовані джерела інформації, а й новітні, 

самостійно знайдені у періодичних виданнях та в Інтернет-ресурсах. 

Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота достатньо 

ілюстрована, оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної 

документації. Під час захисту роботи студент вільно орієнтується в 

матеріалах. 

26-34 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, логічно. Використані рекомендовані джерела 

інформації. Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота 

оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної документації. Під 

час захисту роботи студент орієнтується в матеріалах, у відповідях є 

неточності. 

16-25 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено у правильній послідовності, але недостатньо повно. 

Недостатньо використані рекомендовані джерела інформації. Висновки 

сформульовані формально або не зв’язані з матеріалами роботи. В 

оформлені роботи є порушення вимог до технічної документації. Під час 

захисту роботи студент в цілому орієнтується в матеріалах, у відповідях є 

помилки та неточності. 

1-15 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено безсистемно, висновки сформульовані формально або відсутні. 

Робота оформлена неохайно, з порушенням вимог до технічної 

документації. Під час захисту роботи студент слабо орієнтується в 

матеріалах, у відповідях є помилки.  

0 Роботу не виконано 
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Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (заочна форма): 40 

балів за контрольну роботу 

 

 

Підсумковий контроль у формі екзамену 

        Підсумковий контроль складається з тестування і письмової відповіді на 3 

контрольні питання. 

Тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 

Контрольне питання (1 питання - 10 балів) 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

10 

Вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за 

необхідністю) аргументованість висновку. 

8 Вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні. 

6 
Вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні приклади та 

аргументація висновку. 

4 
Невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами. 

2 Невірна відповідь. 

0 Відсутність відповіді. 
 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Робота на семінарських 

заняттях 

8 х 5 бали = 40 балів 2 х 5 балів = 10 балів 

Підготовка і захист реферату 1 х 10 балів = 10 балів 1 х 10 балів = 10 балів 

Поточний модульний контроль 1 х 10 балів = 10 балів - 

Виконання контрольної роботи - 1 к.р. х 40 балів  = 40 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 балів 100 балів 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання  

  

Елемент 

програми 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ 1 

 

Т1 

Практична робота № 1 
5 

 
- - Т2 

Т3 

Т4 
Практична робота № 2 

5 

 
Практична робота № 2 5 

Т5 

Т6 
Практична робота № 3 5 - - 

Т7 

ЗМ 2 

Т8 
Практична робота № 4 

5 

 
- 

 Т9 

Т10 Практична робота № 5 5 - - 

Т11 
Практична робота № 6 5 - - 

Т12 

Т13 Практична робота № 7 
 

Практична робота № 7 5 

Т14 
Практична робота № 8 5 - - 

Т15 

 
Реферат 10 Реферат 10 

ПМК Тестові завдання 10 - - 

Контрольна 

робота 
- - Контрольна робота 40 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 40 Екзамен 40 

Сума балів - 100 - 100 

 

9. Засоби навчання 

 

1. Мультимедійна проекційна апаратура, ноутбук для презентацій (з 

використанням програми Microsoft PowerPoint). 

2. Бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні  

рекомендації, наукова література тощо).  

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

проблемний, пояснювально-ілюстративний. 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Адаменко О.М. Соціальна екологія : підручник. Івано-Франківськ, 1999. 191 с. 

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: підручник, 2-ге 

вид. Київ: «Либідь», 2005. 408 с. 

3. Димань Т.М. Екологія людини: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2009. 376 с. 

4. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року. Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. Відомості 

Верховної Ради України, 2019, № 16, ст. 70. 

5. Салтовський О.І. Основи соціальної екології : курс лекцій. Київ: МАУП, 

1997. 168 с. 

6. Соломенко Л. І. Екологія людини : навчальний  посібник. Київ : «Центр 

учбової літератури», 2016. 120с. 

7. Сонько С.П. Соціальна екологія : конспект лекцій. Умань: УНУС, 2011. 68 с. 

 

Допоміжна 

1. Василенко І.А., Трус І.М., Півоваров О.А., Фролова Л.А. Екологія людини: 

підручник. Дніпро: Акцент ПП, 2017. 183 с. 

2. Дубовий В.І., Дубовий О.В. Екологічна культура: навчальний посібник. 

Херсон: Грінь Д.С., 2016. 256 с. 

3. Заверуха  Н.М.,  Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології : навчальний 

посібник.  Київ: Каравела, 2017.  288 с. 

4. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: підручник. 2-ге видан. Рівне, 

2013. 385 с. 

5. Екологічна етика: навчальний посібник / Борейко В.Є., Шуміло О.М., Шеховцов 

В.В., Шуміло О.О. : за заг. ред. О.М. Шуміла. Харків: «Право», 2015. 304 с. 

6. Катков М.В. Соціальна екологія : конспект лекцій.  Харків: ХНАМГ, 2009. 59 с. 

7. Самойленко Н. М., Райко Д. В., Аверченко В. І. Організація та управління в 

природоохоронній діяльності : навчальний посібник.  Харків : НТУ «ХПІ», 

Видавництво «Лідер», 2018. 174 с. 



 

18 

 

 

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. URL: 

http://www.menr.gov.ua/.  

2. Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua. 

3.  http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Національна бібліотека України імені  В.І. Вернадського. URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/. 

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://ukrstat.gov.ua. 

6. Національний екологічний центр України. URL: . 

7. World Health Organization/ URL: https://www.who.int/countries/ukr/ru/. 
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