
 ПЕРЕДМОВА 
Навчальна  дисципліна  «Соціоекологія»  відноситься  до  вибіркових  навчальних

дисциплін  здобувачів  вищої  освіти  першого  (бакалаврського)  зі  спеціальності  053
«Психологія»

Мета  навчальної  дисципліни:  засвоєння  студентами  базових  знань  про  закони
взаємодії  суспільства  і  природи,  практичних  навичок  у  використанні  цих  знань  при
вирішенні різного класу професійних завдань

Завдання навчальної  дисципліни: бути готовим до вибору критеріїв  організації
суспільного  життя  в  тій  його  частині,  де  йдеться  про  питання  взаємодії  суспільства  і
природи.; розвинути знання з соціоекології;  виховати високоморальну і соціально активну
особистість,  сформувати уявлення про соціоекосистему як суспільства,  що сформоване і
функціонує  в  конкретних  природно-історичних  умовах  відповідно  до  принципів
екологічного імперативу.  

Об’єкт  навчальної  дисципліни:  людина,  суспільство  та  природа  у  нерозривній
єдності

Предмет вивчення  навчальної  дисципліни: специфіка  взаємодії  «людина  –
глобалізоване суспільство – природа».

Після  вивчення  курсу  «Соціоекологія»  здобувачі  вищої  освіти  першого
бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти освітньої
програми – ВБ 9) повинні володіти такими компетентностями: 

загальні:
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК11. Здатність 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.

Методи  та  форми  навчання: методи  теоретичного  та  емпіричного  дослідження,
методи аналізу даних; лекційні, семінарські, практичні заняття, індивідуальна й самостійна
робота;  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,  написання
дайджестів, есе.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного
контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, практичних заняттях та шляхом
самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний контроль
здійснюється  персоніфікованим  оцінюванням  роботи  кожного  студента.  Структура
поточного контролю враховує особливості денної, заочної форм навчання.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни складає
100 балів. Формою підсумкового контролю знань є залік.

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми
професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія». «Соціоекологія»  (для здобувачів  вищої  освіти першого бакалаврського
рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої програми – ВБ 9)
базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:

ПРН3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПРН4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПРН8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.



ПРН10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.

ПРН17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.


