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Загальна інформація про курс 

Анотація 
Розглядаються питання пов’язані з впливом міграції, урбанізації, епідемій, голоду, війн на соціум, виникнення критичних точок 
довкілля для соціуму та людини як живої біохімічної системи, зв'язок якості їжі і здоров'я населення, технологічні аспекти взаємодії 
суспільства з довкіллям з цілью оптимізації соціоекосистем і взаємовідносин суспільства і природи. 

Цілі курсу 
Формування уявлень про людину як живу біохімічну систему і одночасно біосоціальну істоту, про необхідність гармоніза ції 
взаємовідносин суспільства і природи; про зв'язок здоров'я населення з проблемами забруднення довкілля; отримання знань про 
харчові раціони і навичок вибору їжі для забезпечення збалансованості свого особистого раціону харчування. 

Формат  Лекційні, практичні роботи, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Семестр 4 



Обсяг дисципліни: 6 кредитів ECTS, 180 годин. 

Лекцій: 64 години. 

Практичних занять: 32 години. 

Компетентності:  

 Бути здатним діяти соціально, відповідально та свідомо.  

 Знати і розуміти теоретичні основи екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування.  

 Бути здатним до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук.  

 Бути здатним опановувати міжнародний та вітчизняний досвід 

вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.  

Результати навчання:  

 Вміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки транс 

кордонних екологічних проблем. 

 Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти 

 

Теми що розглядаються 

Тема 1. Загальні положення. Соціальна екологія і екологія людини як 

міждисциплінарні знання. 

Соціоекологія як наука. Місце екології людини в структурі сучасного 

екологічного знання. Об’єкт і предмет їх вивчення і задачі досліджень. 

Історія розвитку соціальної екології і екології людини як науки. Зв'язок 

соціоекології і екології людини з іншими науками. 

Тема 2. Екологічна ситуація в сучасному світі.  

Причини та наслідки глобальної екологічної кризи. «Критичні точки» 

довкілля для соціуму і людини. Основні екологічні проблеми держав Європи 

. Світові екологічні проблеми: виснаження трудових ресурсів в країнах 

золотого мільярду і таке інше. Поняття екологічної небезпеки і екологічного 

ризику. Показники екологічної ситуації у світі. Громадськість і її вплив на 

екологію. 



Тема 3. Передумови виникнення соціоеекології. 

Етапи соціоприродніх відношень. Характеристика основних сфер взаємодії 

людської спільноти і довкілля: антропосфера, соціосфера, техносфера і 

ноосфера. Характеристика напрямків екосоціального аналізу. Задачі 

екосоціальних досліджень. 6 СРС 1 Генезис теоретичних уявлень про 

характер і специфіку взаємодії людини, суспільства і природи. 

Тема 4. Біосфера як область взаємодії суспільства і природи. 

Поняття біосфери, основні закономірності її розвитку, структура геосфер 

планети та біосфери. Зв'язки в біосфері. Стійкість біосфери. Методи 

вивчення антропоекосистем. «Прогноз» та його значення в системі 

антропоекологічних досліджень. Вивчення перетворень в біосфері. 

Прогнозування процесів взаємовідносин в системі «суспільство-природа». 

Тема 5. Людина як біосоціальна істота 

Людина як жива біохімічні система. Екологічні основи управління живими 

біохімічних системами: репрезентативні системи, «мапа світу» та «лінія 

часу" і їх вплив на поведінку людей. Показники, що характеризують якість 

спільноти людей; поняття популяційного здоров'я і остаточні показники 

якості здоров'я. Становлення сучасної людини (від Homo habits i Homo 

erectus до Homo sapiens). Типи пристосування до природного середовища 

(екологічні стратегії); проблеми біологічної адаптації до певних клімато-

географічних умов. Суспільний розвиток і типи здоров'я. Соціально-

психологічні особливості людини. «Людина» і «суспільство» як «індивід», 

«соціальна група», «соціальна спільність» (етнос, конфесія, держава), їх 

взаємозв'язок з природою. 

Тема 6. Технологічні аспекти взаємодії суспільства і природи. Вплив 

антропогенного занечищення довкілля на здоров'я соціуму. 

Сучасна екологічна криза як дезгармонія у відносинах суспільства і природи. 

Технологічні аспекти взаємодії суспільства з довкіллям. Комплексна, 

комбінована і поєднана дія антропогенних чинників довкілля на організм 

людини. Екологічні та екологічно-залежні хвороби. Оцінка взаємозв'язку 

стану людини та середовища її проживання. Впливу окремих факторів на 



тривалість життя і оцінка стану здоров'я організму. Вплив біоритмів 

організму на показники його фізичного розвитку. Біологічний вік і фактори 

ризику здоров'я. 

Тема 7. Екологія культури (цивілізацій) і модернізація. 

Неолітична, рабовласницька, антична, ранньофеодальна, феодальна, 

індустріальна та постіндустріального цивілізація (інформаційна). Поняття 

модернізації та її вплив на спосіб життя населення. Вплив модернізації на 

формування сім'ї. Ознаки модернізованого суспільства (ослаблення 

традиційних цінностей, підвищення індивідуалізму, підвищення соціальної 

мобільності населення і територій таке інше). 

Тема 8. Урбанізація та її вплив на соціально-екологічні особливості 

населення. 

Місто і село – два типи організації соціального життя (індивідуального и 

колективного). Позитивні і негативні сторони урбанізації для людства. 

Підвищення щільності населення, нестабільність життєвого укладу і тиск 

неперевіреної негативної інформації як джерело екологічно-соціальних 

стресів. Проблеми соціально-культурної ідентифікації в мегаполісах. 

Особливості сучасного міста; його безпечність. 

Тема 9. Соціальні аспекти продовольчої проблеми.  

Продовольча проблема у минулому і її географія. Сучасна ситуація з 

продовольством у світі. Особливості харчування населення у різних країнах. 

Харчування та його особливості у сучасному «технологічному» суспільстві. 

Особливості харчування населення у різних країнах. Якість їжі та здоров'я 

населення. Енергетична недостатність харчування (голод) як причина тяжких 

захворювань. Білкове голодання, авітамінози, збалансоване харчування. 

Вплив деградації довкілля, колоніальної політики, економічних і соціальних 

тенденцій на продовольчу проблему. Гіповітамінози. Харчові раціони. Види 

їжі. Типи дієт. Епідемія тучності в розвинутих країнах. Голод і його 

соціологічні наслідки. Голодомор в Україні 1932 – 1933 років, його соціальні 

і демографічні наслідки. Особливості харчового раціону українців сьогодні. 



Тема 10. Вплив епідемій інфекційних захворювань на соціум і довкілля. 

Соціоекологічні аспекти міграції населення. 

Тема 11. Соціоекологічні аспекти міграції населення. 

Міграція як складний суспільний процес і найважливіша з проб- лем 

соціоекології. Причини і типи міграції (міграції вимушені, репресивні, 

стресові, цілеспрямовані, трудові, селективні, полі- тичні), та їх вплив на 

генофонд населення держави. Репресивні міграції в Україні, їх наслідки. 

Соціалізація та адаптація мігрантів. Еміграція та її вплив на генофонд 

держави. Соціологічні наслідки міграції. Проблеми взаємодії мігрантів в 

Європі з місцевим населенням і шляхи їх вирішення. 

Тема 12. Соціоекологічні наслідки війн.  

Війни як процес вирішення протиріч між державами і націями та їх вплив на 

життя суспільства. Екоцид як частина бойових дій. Демографічні структури 

післявоєнних періодів та людські втрати. Соціальні наслідки військових дій. 

Проблеми біженців та полонених. Екологічні наслідки війн: деградація 

рельєфу, порушення рівноваги довкілля, знищення лісів та міст пожежами 

(Гамбург, 1943 рік; Дрезден, 1945 рік; Хіросіма і Нагасакі, 1945 рік.) і 

хімічної зброєю (В'єтнам). Геофізичні війни як війни майбутнього та їх вплив 

на довкілля і соціум. Суперсучасна зброя (вакуумна, лазерна, метеорологічна, 

біосфера, космічна) масового ураження; часткове знищення озонового шару. 

Тема 13. Екологічна культура та проблеми соціоекологічного розвитку. 

Екологічна культура як передумова оптимізації взаємовідносин суспільства і 

природи. Відмінність між споживчими підходами та законами екології. 

Гармонізація взаємодії суспільства і природи, екологічне просвітництво та 

виховання. Оптимізація соціоекосистем і соціально-екологічна політика. 

 

Форма та методи навчання 

В якості методів навчання заплановані лекції і практичні заняття. Лекція 

представляє собою такий метод навчання, що передбачає розкриття у 

словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться 

між собою в логічному зв’язку або об’єднані загальною темою. На лекціях 



використовуються наочні методи навчання. Ці методи передбачають 

використання демонстрації та ілюстрації. Демонстрація – це метод навчання, 

який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, 

в динаміці. Ілюстрація – метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки 

та ін.). Практичні заняття відіграють важливу роль у виробленні у студентів 

навичок застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань 

спільно з викладачем. Мета практичних занять – поглиблювати, 

розширювати, деталізувати знання, отримані на лекції в узагальненій формі, і 

сприяти виробленню навичок професійної діяльності. Вони розвивають 

наукове мислення і дозволяють перевірити знання студентів. 

Методи контролю  

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних занять i має 

на меті перевірку рівня засвоєння пройденого матеріалу. Форма проведення 

поточного контролю під час лекційних занять – опитування. Контроль 

складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться (з лекційного матеріалу) шляхом опитування. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується з 

урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, що може 

накопичити студент за семестр, складає 92 балів, ще 8 балів виділено на 

іспит. В таблиці 1 «Розподіл балів для оцінювання успішності для екзамену» 

наведені пункти, за якими студент накопичує бали. 

Таблиця 1.– Розподіл балів для оцінювання успішності студента для екзамену 

Контрольні 
роботи 

Практичні 
роботи 

КР 
(КП) РГЗ Індивідуальне 

завдання Тощо Екзамен Сума 

 30 + 30  12  -  -  20  8 100 
 



Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 
розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 
що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 
знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 
навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 
та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 
виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 
„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 



Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначенн

я 

Національна 
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-
льного матеріалу модуля, 
що містяться в основних і 
додаткових літературних 
джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання можуть 
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 
в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбаче-
ний модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточно-
сті; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосу-
вання; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання 
для вирішення 
складних прак-
тичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, 
та їх практичного засто-
сування; 
- вміння вирішувати про-
сті практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 
- невміння аналі-
зувати викладе-
ний матеріал і 
виконувати ро-
зрахунки; 



1 2 3 4 5 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні за-
дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні за-
дачі. 

Незнання окре-
мих (непринци-
пових) питань з 
матеріалу мо-
дуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати ду-
мку; 
- невміння засто-
совувати теоре-
тичні положення 
при розвязанні 
практичних за-
дач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання основ-
них фундамен-
тальних поло-
жень навчаль-
ного матеріалу 
модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практи-
чні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсут-
ність знань зна-
чної частини на-
вчального мате-
ріалу модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
-незнання основ-
них фундамента-
льних положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання 
простих прак-
тичних задач 
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Таблиця 3. – Перелік дисциплін  
 
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Філософія,   

Загальна екологія   
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