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Анотація до дисципліни 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню 

знань основ соціальної екології як комплексної 

міждисциплінарної теоретично-прикладної 

наукової галузі, дозволяє сформувати уявлення 

про екологічні проблеми, що стосуються 

соціальних, економічних і політичних аспектів, 

сформувати теоретичні знання і практичні 

навички кількісної оцінки якості соціальних 

явищ та процесів. 



Мета, завдання й очікувані результати 

Мета : набуття загальних і спеціальних компетентностей з основ соціоекології та 

соціальної статистики. 

Завдання: формування загальних компетентностей (здатність застосовувати 

знання з основ соціоекології та соціальної статистики у практичних ситуаціях; 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій); 

формування спеціальних компетентностей  (здатність до організації та 

управління процесами в соціальній роботі; здатність застосовувати знання в 

галузі трудових ресурсів та ринку праці для забезпечення зайнятості населення, 

здійсненні профорієнтаційної роботи). 

Очікувані результати навчання: застосовувати базові знання про основи 

економічної, соціально-педагогічної допомоги об’єктам соціального захисту; 

використовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціальної 

роботи з населенням; застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, 

опитування та спостереження; здійснювати пошук інформації з різних джерел для 

розв’язання фахових задач; застосовувати свої знання для фахового здійснення 

соціального супроводу населення,  консультування споживачів послуг 

соціальної роботи. 

 

 



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни 

1. Соціальна екологія як наука 

2. Методологічні засади соціальної 

екології 

3. Взаємодія суспільства і природи в 

історії цивілізації  

4. Людина і навколишнє середовище 

5. Людина і географічне середовище 

6. Людина і атмосфера 

7. Людина і гідросфера 

8. Людина і педосфера 

9. Людина і геологічне середовище 

10. Людина і біосфера 

11. Медичні аспекти соціоекології  

12. Технологічні аспекти 

соціоекології 

13. Економічні аспекти соціоекології 

14. Аспекти екологічного права і 

екополітики 

15. Елементи екологічної культури 

16. Елементи екологічної педагогіки 

 

17. Предмет та завдання соціальної 

статистики 

18. Статистика чисельності й 

соціальної структури населення 

19. Статистика освіти 

20. Статистика трудових ресурсів, 

зайнятості та умов праці 

21. Статистика рівня життя населення 

22. Статистика соціального захисту 

населення  

23. Статистика охорони здоров’я і 

медичного обслуговування 

24. Статистика житлових умов та 

житлово-комунального 

обслуговування 

25. Статистика навколишнього 

середовища  

26. Статистика бюджету часу 

населення та дозвілля 

27. Статистика суспільного життя та 

вивчення громадської думки 

28. Статистика громадського порядку і 

безпеки 

  

 


