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Статус дисципліни Навчальна дисципліна циклу професійної підготовки. 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 
4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (24год.), лабораторні (36 год.),самостійна робота (60 

год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Здобувачі вищої освітимають дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, як складової внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету, що визначається 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування аудиторних занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекціїта лабораторні 

заняття курсу. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба або 

академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. 

Відсутність здобувача на заняттях передбачає самостійне опрацювання 

матеріалу та не звільняє здобувача від виконання завдання на самостійну 

підготовку або завдання поточного та підсумкового контролю. 

Пропуски семінарських (практичних) та лабораторних занять 

відпрацьовуються в обов’язковому порядку.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість самостійно підготувати доповіді до 

визначених робочою програмою тем на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому 

опрацюванні окремих лекційних тем. 

Що будемо вивчати?  Інтегральну міждисциплінарну науку - соціальну екологію, показати її роль у 

розв’язанні глобальних екологічних проблем; закласти основи з теорії та 

практики сучасного природокористування, показати необхідність екологізації 

всіх сфер життя людства, зокрема природокористування; сформувати 

необхідні екологічні переконання і практичні навички, моральні принципи та 

активну соціальну позицію в галузі охорони навколишнього природного 

середовища і раціонального використання природних ресурсів; оволодіти 

принципами раціонального природокористування, усвідомити основні 

напрями еколого- економічної політики і стратегії природокористування для 

сталого розвитку країни. 

Чому це треба вивчати?  Курс дисципліни спрямований на формування у здобувачів вищої освіти 

знань, умінь та практичних навичок щодо ефективногоуправління безпечною 

діяльністю в соціальній та екологічній сферахзгідно з чинними 

законодавчими й іншими нормативно-правовими актами. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду. 

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 
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(Подзерей Р. В.) 

 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 

регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

Зміст дисципліни Соціальна екологія як наука  

Методологічні засади соціальної екології  

Взаємодія суспільства і природи в історії цивілізації  

Людина і навколишнє середовище  

Людина і географічне середовище  

Людина і атмосфера  

Людина і гідросфера  

Людина і педосфера 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та додаткових 

декількох видів завдань: підготовці доповідей за заданою проблематикою 

дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; 

підготовка до поточного контролю знань, (перелік міститься в Методичних 

вказівках для підготовки до лабораторних занять, а також обов’язкових 

письмових індивідуальних навчально-дослідних завдань (за вибором 

студента) – Методичні вказівки розміщені в ІОС Moodle. 

Також одним з основних завдань є отримання знань, які сприяють утворенню 

екологічного світогляду щодо єдності та тісного взаємозв'язку між 

компонентами природних та міських підсистем 

Міждисциплінарні зв’язки Спирається на багато галузей знань, предметом яких є дослідження різних 

аспектів взаємодії суспільства та природи: екологію, ботаніку, 

містобудування, географію, соціологію та ін. Має зв'язок з радіоекологією, 

екологією людини, ландшафтною екологією.. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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Поточний контроль Поточне оцінювання на лабораторному занятті; модульний тестовий 

контроль; оцінка за виконання лабораторних робіт 

Підсумковий контроль Екзамен. 


