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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів 

уявлень сучасного рівня про людину як біосоціальну істоту, про необхідність  

оптимізації взаємовідносин суспільства і природи і способів гармонізації їх 

взаємодії; отримання знань про  зв'язок здоров'я населення і виникнення 

екологічнозалежних хвороб з проблемами забруднення довкілля; отримання 

знань про збалансовані харчові раціони і навичок вибору їжі з метою 

забезпечення збалансованого особистого раціону харчування. 

   Компетентності  

К07.   Бути здатним діяти соціально, відповідально та свідомо.  

К14.   Знати та розуміти теоретичні основи  екології, охорони довкілля та      

          збалансованого природокористування.  

К15.  Бути здатним критично осмислювати основні теорії, методи та принципи  

          природничих наук.  

К25.  Бути здатним опановувати міжнародний та вітчизняний досвід вирішення  

          регіональних та транскордонних  екологічних проблем. 

  Результати навчання 

ПР15. Вміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки  

           транскордонних екологічних проблем.  

ПР19. Підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та  

            самоосвіти. 

 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Філософія   
Загальна екологія  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
З них За видами аудиторних 

занять (годин) 
Поточний 
контроль 

Семестровий 
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4 180/6 96 86 64  32 РЕ 2  + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає  53 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№

 з/
п.

 

В
ид
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(Л
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З,
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 д

оп
ом

іж
на

) 

1 2 3 4 5 
   Змістовний модуль 1. Проблеми взаємодії суспільства і 

природи 
 

1 Л 2 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. Основні підрозділи і напрямки. 

1-5 

2 СРС 2 Історія розвитку соціальної екології і екології людини як науки. 
Зв'язок соціоекології і екології людини з іншими науками. 

     1-5 

3 Л 4 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.  

1-5, 
8,10, 12  

4 СРС 2 Громадськість і екологія: основні екологічні рухи сучасності  
5 Л 2 Тема 3. Передумови виникнення соціоеекології. 

 Етапи соціоприродніх відношень. Характеристика основних 
сфер взаємодії людської спільноти і довкілля: антроопосфера, 
соціосфера, техносфера і ноосфера. 
Характеристика напрямків екосоціального аналізу. Задачі 
екосоціальних досліджень.  2,3,8,10 

6 СРС 2 Генезис теоретичних уявлень про характер і специфіку взаємодії 
людини, суспільства і природи. 2,3,8, 10 

7 Л 4 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  2,3,6,8 

8 СРС 2 Значення перших моделей світу. Вивчення перетворень в 
біосфері. Прогнозування процесів взаємовідносин в системі 
«суспільство-природа». 2,3,6,8 

9 Л 10 Тема 5. Людина як жива біохімічна система і  біосоціальна 
істота. 
Людина як жива біохімічна система. Екологічні основи управлін- 
ня живими біохімічних системами: репрезентативні системи, 
«мапа світу» та «лінія часу" і їх вплив на поведінку людей. 
Показники, що характеризують якість спільноти людей; поняттня 
популяційного здоров'я і остаточні показники якості здоров'я.       11  
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10 СРС 5 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. 
Біохімічні і соціально-психологічні особливості людини. 
«Людина» і «суспільство» як «індивід»,  «соціальна група», 
«соціальна спіль- ність» (етнос, конфесія, держава), їх 
 взаємозв'язок з природою. 1,4,5 

11 ПЗ 6 Екологічні основи управління живими біохімічних системами 11 
12 
 
 

 

Л 3 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  

 
 
 

 
1-5, 
 7,13 

 ПЗ 2 Оцінка взаємозв'язку стану людини та середовища її проживання   
 ПЗ 2 Визначення впливу окремих факторів на тривалість власного 

життя і оцінка стану здоров'я  органиізму людини  
 ПЗ 2 Визначення біоритмів організму людини і показників його 

фізичного розвитку  
 ПЗ 2 Визначення біологічного віку людини і факторів ризику здоров'я  

      13 
   СРС 4 

 
3 

Методи захисту навколишнього середовища від антропогенного 
забруднення.  
Підготовка до контрольної роботи 

1-5, 12 

14 Л 1 Контрольна робота №1   
   Модуль 2. Соціоекологічний вплив війн, голоду, хвороб, 

урбанізації, різних культур та взаємовідносин природи і 
суспільства 

 

15 Л 4 Тема 7. Екологія культури (цивілізацій) і модернізація. Нео- 
літична, рабовласницька, антична, ранньофеодальна, феодальна, 
індустріальна та постіндустріального цивілізація (інформаційна). 
Поняття модернізації та її вплив на спосіб життя населення. 
Вплив модернізації на формування сім'ї. 

2,3,8 

16 СРС 2 Ознаки модернізованого суспільства (ослаблення традиційних 
цінностей, підвищення індивідуалізму, підвищення соціальної 
мобільності населення і територій таке інше). 

2,3,8 

17 Л 8 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. 

2,6 

18 СРС       2 Проблеми соціальнокультурної ідентифікації в мегаполісах.  2,6,8 
19 ПЗ 2 Особливості сучасного міста і оцінка його безпечності 1 - 6 
20 Л 8 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 

1,5,8 
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тяжких захворювань. Білкове голодання, авітамінози, 
збалансоване харчування.   

21 СРС 2 Вплив деградації довкілля, колоніальної політики, економічних і 
соціальних тенденцій на продовольчу проблему. Гіповітамінози. 
Харчові раціони. Види їжі. Типи дієт. Епідемія тучності в 
розвинутих країнах. Голодомор в Україні 1932 – 1933 років, його 
соціальні і демографічні наслідки. Особливості харчового 
раціону українців сьогодні. 

 
 
  1,5, 8 

22 ПЗ 2 Соціологічні наслідки голоду  
23 ПЗ 6 Збалансоване харчування і харчові раціони. Визначення добової 

витрати енергії та добової калорійності харчування для корекції 
індивідуального харчового раціону 1,5,8 

24 ПЗ 2 Аналіз показників індивідуального і популяційного здоров'я  
25 ПЗ 2 Санітарна оцінка і експертиза якості харчових продуктів: молока, 

хліба  
26 ПЗ 2 Принципи нормування якості питної води і визначення 

органолептичних властивостей води з різних джерел   
27 ПЗ 2 Знезаражування води сполуками хлору і розрахунок  необхідної 

хлоропотреби води для досягнення антимікробного ефекту  
28 Л 4 Тема 10. Вплив епідемій інфекційних захворювань на соціум і 

довкілля. 
Епідеміологічна ситуація в Україні і в світі в наші дні 
(розповсюдження туберкульозу, СНІДу, вірусних менінгітів і 
гепатитів. Віруси і їх особливості 

2, 3, 
8,12 

29 СРС 2 Класифікація інфекційних хвороб. Події, що супроводжуються 
масовою захворюваність (воєнні дії, міграція, голод, стихійні 
лиха та сексуальна революція  

31 
 

 

Л 4 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. 2,3,8,12 

      32 СРС 2 
 

Соціалізація та адаптація мігрантів. Еміграція та її вплив на 
генофонд держави.   

      33    СРС 2 Соціологічні наслідки міграції. Проблеми взаємодії мігрантів в 
Європі з місцевим населенням і шляхи їх вирішення  

34 Л 6 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 послявоєнних 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.  

 
    2,3, 
   8,12 

35 СРС 2 Суперсучасна зброя (вакуумна, лазерна,  метеорологічна, 
біосфера, космічна) масового ураження; часткове знищення 
озонового шару. 

 

37 Л 3 Тема 13. Екологічна культура та проблеми соціоекологічного 
розвитку. 
Екологічна культура як передумова оптимізації взаємовідносин 

10 
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суспільства і природи. Відмінність між споживчими підходами та 
законами екології. Гармонізація взаємодії суспільства і природи, 
екологічне просвітництво та виховання. 

38 СРС 2 
3 

Оптимізація соціоекосистем і соціально-екологічна політика. 
Підготовка до контрольної роботи  

39 Л 1 Контрольна робота №2  
 Разом 135          96 + 39 = 135  

 
 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу  16 
2 Підготовка до практичних занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  39 

4 Виконання індивідуального завдання  15 
5 Інші види самостійної роботи - 
 Разом          86 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
Реферат 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1 
 
 
2 

 
3 
4 
 
 
5 
 
6 

 
7 
 
8 
 

Вплив епідемій на життя суспільства. Епідемії гостро 
заразних хвороб в минулому і у сьогоденні; епідеміо- 
логічна ситуація у світі у наш час 
Продовольча проблема у світі і соціальні аспекти 
голоду. Сучасний стан з продовольством у світі 
Біохімічні основи живлення і харчові раціони. 
Особливості споживання продовольства в державах 
«золотого мільярду» і  в країнах, що розвиваються; 
структура харчування в Україні. 
Антропоекологічні аспекти міграції населення, вплив 
міграції на зміну генофонду населення 
Війни в історії людства, їх соціально-економічні і  
екологічні  наслідки 
Сучасні проблеми і етнічні аспекти модернізації, її 
вплив на спосіб життя 
Соціально-екологічні аспекти модернізації, її вплив 
на сексуальні відносини і формування сім'ї  

23 - 35 
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Цивілізації на території України і екологічні наслідки  
господарчої діяльності у різні епохи.  
Релігія і проблеми соціальної екології, роль релігії в 
історії людства 
Антропоекологічні аспекти освоєння космосу та 
дистанційні методи вивчення природних об'єктів в 
антропоекологічних цілях 
Проблеми безпеки в екології людини: безпека 
екологічна, продовольча, медична, військова 
Екологія сільського населення 
Урбанізація, забруднення життєвого середовища 
мегаполісів і екологія городян 
Проблеми процесів біологічної адаптації людей, що 
викликаються антропогенним факторами 
Фактори, що впливають на генофонд 
Антропоекосистеми: їх структура, динаміка та 
функціонування 
Основні чинники антропогенного знечищення 
атмосфери, гідросфери і   а їх вплив на здоров'я 
населення 
Спадковість людини і довкілля. Забезпечення 
генетичної безпеки популяції. 
Сучасний стан проблеми міграційного тиску і 
біженців в Європі 
Адаптація і фізична працездатність людей різного 
віку 
Соціально-економічна ефективність середовище- 
захисних заходів 
Екологічні портрети людини у різних клімато- 
географічних зонах і специфіка адаптації до них. 
Біоритми людини у різних кліматогеографічних 
зонах. 
Ресурси, що використовуються людством 
Біоми і культура людини 
Екологічна етика. Моральний аспект взаємин 
людини, суспільства і природи. 
Поведінка людини у критичних і екстремальних 
ситуаціях 
Соціально-побутове, трудове і рекреаційне 
середовище, їх особливості 
Фундаментальні властивості біологічних систем 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Лекції  – основний вид навчальних занять призначених для засвоєння 
теоретичного матеріалу  та вводять студентів в певну систему наукових знань і 
в методологію науки, являються своєрідною школою наукового мислення. 

Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами, а також 
провідними науковими працівниками та спеціалістами, запрошеними для 
читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – 
аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів. 

Лекції передбачають викладення основного змісту теоретичного 
матеріалу та розгляд деяких питань, пов’язаних з сучасними інформаційними 
технологіями для вирішення інженерних завдань. Для всебічного розвитку 
професійного потенціалу студентів, їм пропонується вникнути у питання 
лекцій, проаналізувати стан проблематики та зробити певні виводи з теми 
лекції.  

На лекціях використовуються активні методи навчання за методикою 
діалогу з аудиторією та відповіді студентів на питання, розглянуті у окремій 
лекції чи по матеріалам самостійного вивчення. Частину матеріалу 
пропонується винести на самостійне опрацювання. 

Під час лекції використовують наочні методи які передбачають 
використання демонстрації у вигляді відео матеріалів та ілюстрацій у вигляді 
фотографій, малюнків, схем та графіки. Лекції проходять із застосуванням 
мультимедійних матеріалів. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль якості навчання студентів передбачає поточне опитування по 

теоретичному матеріалу під час питань на лекціях і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента та рівня засвоєння пройденого матеріалу.  

Підсумковий контроль знань та вмінь студентів здійснюється за 
підсумком виконання двох контрольних робіт у середині та наприкінці 
семестру. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 
роботи студента, проводиться (з лекційного матеріалу) шляхом  написання 
контрольних робіт. 

Відсоток балів, відведений на усі види контролю за кожним змістовим 
модулем наданий у таблиці.  

Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 
ECTS. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену в усній формі по 
екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 
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матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 
навчальним планом. 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

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

Критерії оцінювання Рейтин-
гова 

Оцінка, 
бали 

Оцінка 
ЕСТS та 

її 
визначен

ня 

Націо-
нальна  
оцінка 

позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

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

Відповіді на запитання можуть  
містити незначні неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 
обов’язкового матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання містять 
певні неточності; 
 

75-81 С Добре - Міцні знання матеріалу, що - невміння використовувати 
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1 2 3 4 5 
вивчається, та його практичного 
застосування; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати практичні 
задачі. 

теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 

64-74 D Задо-
вільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання; 
- невміння аналізувати 
викладений матеріал і 
виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задо-
вільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати найпростіші 
практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано висловлювати 
думку; 
- невміння застосовувати 
теоретичні положення при 
розв’язанні практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадо-
вільно 

Додаткове вивчення матеріалу 
модуля може бути виконане в 
терміни, що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
- невміння розв’язувати прості 
практичні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадо-
вільно – 

- Повна відсутність знань 
значної частини навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
-незнання основних 
фундаментальних положень; 
- невміння орієнтуватися під 
час розв’язання  простих 
практичних задач 
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