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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЕКОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший, бакалаврський 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основи організації та функціонування соціоприродних систем. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Мета – розкриття фундаментальних причин суперечностей між 

суспільством та природою на основі вивчення принципів взаємодії 

людини і природи та їх концептуального осмислення класичною і 

сучасною соціологічною наукою. 
Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Результати навчання – формування еколого-орієнтованої особистості 

майбутнього фахівця-соціолога як представника сучасного наукового 

знання, освіти та культури, підвищення екологічної грамотності, 

формування екологічного мислення й екологічної культури молоді. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Розуміти тенденції взаємодії суспільства і природи, засади та когнітивні 

можливості різних методів соціологічного дослідження 

соціоекологічних явищ і процесів. Зокрема, користуватися: 

- здатністю бути критичним і самокритичним; 

- здатністю вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатністю використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

- здатністю зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Модуль №1 «Теоретико-методологічні засади соціоекології». 

Виникнення та розвиток соціоекології: її предмет, функції та методи. 

Соціологія та соціоекологія. Українська школа соціоекології.  

Теоретичне осмислення взаємодії суспільства і природи в соціальних 

теоріях. 

Становлення теоретичних основ соціоекології. 

Середовище людини та його елементи як суб‘єкти соціально-

екологічної взаємодії.   

Біосфера як область взаємодії суспільства і природи. 

Глобальні проблеми сучасності та регіональні екологічні проблеми 

України. 

Основні екологічні проблеми України. 

Модуль №2 «Сучасні проблеми соціально-екологічної взаємодії та 

шляхи їх вирішення». 

Концепція сталого розвитку як основа міжнародного екологічного 

співробітництва. 

Концепція стійкого екологічно безпечного розвитку як альтернатива 

екологічній безвідповідальності. 

Динаміка потреб людини і стан ресурсів природи в умовах науково-

технічного прогресу. 

Технологічні аспекти взаємодії суспільства і природи. 

Моделювання соціально-екологічних процесів. 

Прогнозування соціально-екологічних процесів. 

Екологічна соціалізація та поведінка особи в природному і соціальному 

середовищі. 

Соціальні екологічні рухи та організації. 

 

Види занять: лекції, семінари. 

Методи навчання: робота з вирішенням задач, робота в малих групах, 

метод мозкового штурму, метод конкретної ситуації, тестування, 

підготовка та представлення презентацій. 

Форми навчання: денна та заочна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання з дисциплін «Вступ до спеціальності» і 

«Загальна соціологічна теорія», отримані в попередніх семестрах на 

першому (бакалаврському) рівні здобуття вищої освіти. 

Пореквізити Знання з соціоекології є базою для вивчення таких дисциплін, як 

«Соціологія простору», «Соціологія громадської думки», «Соціологія 

девіантної поведінки», «Соціологія молоді», «Соціологія особистості», 

«Соціологія культури» тощо та можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та 

репозитарію НТБ 
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реабілітації маломобільного населення // Архітектура та екологія: 

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 

жовтня – 01 листопада 2018 року). Київ : НАУ, 2018. С. 109-111. 

Бармашина Л. М. Універсальний дизайн як складова соціальної екології 

// Сучасні проблеми арх-ри та екології. 2015. Вип.40. С.341-348. 

Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи / 

О.Яременко, О.Балакірєва, О.Вакуленко та ін. К.: Український ін-т 

соціальних досліджень, 2000. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10588 
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Чемакіна О. В. Системні принципи реабілітації порушеного міського 

середовища // Вісник Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв. Мистецтвознавство.Арх-ра. 2008. № 14. С.144-149. 

Назарук М. М. Соціоекологія: словник-довідник. Львів: ВНТЛ, 1998. 

172 с. 

Назарук М. М., Сенчина Б. В. Практикум із основ екології та 

соціоекології: навчальний посібник. 2-е вид., доп. Львів: Афіша, 2000. 

116 с. 

Грицик В. (мол.), Канарський Ю., Бердій Я. Екологія довкілля. Охорона 

природи: навчальний посібник / МОН. Київ: Кондор, 2009. 291 с. 

Навчально-методичний посібник з курсу "Соціоекологія" (для студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів) / МОН МС України, 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка; Хроленко М. В., уклад. Глухів, 2012. 147 с. 

Соціоекологія: методичні рекомендації до самостійної роботи для 

студентів заочної форми навчання галузі знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" спеціальності 054 "Соціологія" / МОН України, 

Національний авіаційний університет ; Семенець-Орлова І. А., уклад. 

Київ: НАУ, 2019. 40 с. 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Ауд.. 605, корпус 8 НАУ, лабораторія кафедри соціології та політології 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Екзамен. Провідним викладачем кафедри розробляється перелік питань 

та зміст завдань для підготовки до екзамену відповідно до робочої 

програми та доводиться до відома студентів. 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

 НІКОЛАЄНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: канд. соц. наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101  

Тел.:  09669108655  

E-mail: nikolaenkovl@ukr.net 

Робоче місце: к. 707, корпус 8 НАУ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101


 

 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Розкриття того, як розробляти екологічні аспекти соціальної політики 

державних установ і організацій та корпоративної соціальної 

відповідальності підприємницьких структур, як інтерпретувати 

глобальні вимоги міжнародних організацій до практики здійснення 

соціально-екологічної взаємодії в українському суспільстві та як 

прогнозувати варіанти розвитку локальних і глобальних 

соціоекологічних систем і процесів. 

Лінк на дисципліну Код класу Google Classroom: lrysxkz 

 


