
Соціоекологія 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

п’ятий  

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні 

– 16. 

Лектори: 

канд. біол. наук, доцент Цайтлер М.Й. 

Результати навчання: 

- розрізняти та пояснювати компетенції органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері природоохоронної діяльності;  

- пояснювати економічні механізми природокористування; 

- користуватися природоохоронними нормативно-правовими актами; 

- пояснювати систему екологічної освіти в Україні; 

- пояснювати роль громадських об’єднань у екологічній сфері; 

- уміти аналізувати соціальні, економічні та екологічні аспекти унаслідок реалізації 

природоохоронних заходів і проектів;  

- орієнтуватися в природоохоронних технологіях та пояснювати природоохоронні 

концепції; 

- пояснювати основні засади, індикатори та цілі сталого розвитку. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– вступ до фаху; 

– загальна екологія; 

– загально-екологічна практика; 

– екологія людини; 

– природоохоронне законодавство.  

Зміст навчальної дисципліни: 

Соціоекологія – як складова системи наук – екології. Соціальні функції екології та 

соціоекології. Природне середовище – місце проживання людини. Соціально-екологічні 

проблеми забруднення природного середовища. Соціально-екологічні наслідки 

техногенної діяльності. Деградація та забруднення довкілля України. Екологічна етика, 

освіта, виховання. Екологічне право. Концепція сталого розвитку. Соціальні аспекти 

моніторингу довкілля. Природоохоронне управління. Державний контроль та громадський 

контроль якості довкілля. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт. 

– підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


