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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 
4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Очна (денна/вечірня) форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), 

самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна робота 

(110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є необхідною умовою 

освітнього процесу, базується на недопущенні практик списування, 

плагіату, фабрикації. Академічна доброчесність регламентується 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. https://cutt.ly/wjnCbK1 

Відвідування занять. 

Відвідування аудиторних занять здобувачами вищої освіти є необхідна та 

обов’язкова складова освітнього процесу. Вагомими причинам пропусків 

занять можуть бути: хвороба, відрядження, академічна мобільність, за 

наявності відповідних документів. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача особисто, 

або через старосту. За об’єктивних причин ( міжнародна мобільність, 

карантин) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з 

керівником курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувач вищої освіти має можливість за власної ініціативи самостійно 

підготувати доповідь відповідно до тем робочої програми: лекційних, 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою тематикою дисципліни, або поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем, або дотичних тем; тем ІНДЗ; самостійно вибирати тему 

доповіді використовуючи літературний фонд наукової бібліотеки 

університету, Інтернет мережі з творчою обробкою отриманої інформації. 

Що будемо вивчати?  Філософське осмислення освіти. Соціологічна інтерпретація освіти. 

Організація емпіричного дослідження освітнього середовища. 

Чому це треба вивчати?  Курс філософії для здобувачів вищої освіти в галузі екології спрямований 

на підготовку висококваліфікованих фахівців-екологів, здатних на 

практиці застосовувати набуті знання з філософії у своїй професійній 

діяльності. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування територій природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
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Микола ЗАПОРОЖЕЦЬ 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

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 

Зміст дисципліни Філософія освіти в структурі наукового знання. 

Цілі і цінності освіти. 

Основні суперечності та проблеми розвитку сучасної освіти. 

Соціологія освіти – галузь соціологічного знання. 

Освіта – складне і багатогранне соціокультурне явище. 

Соціалізація індивіда – найважливіше завдання освіти. 

Процесуальні виміри освіти. 

Дошкільний навчальний заклад у системі освіти. 

Соціальні виміри специфічних форм освіти. 

Школа – визначальна ланка системи освіти. 

Освіта і громадянське суспільство. 

Національно – патріотичне виховання як важлива функція освіти в 

Україні. 

Освіта – чинник ієрархічного структурування суспільства. 

Методика і техніка емпіричного соціологічного дослідження. 

Обов’язкові завдання - сформувати глибокі, достовірні знання про характеристики соціальної 

матерії, основних соціологічних теорій (структурний функціоналізм, 

марксистську соціологію, соціологізм Дюркгейма, розуміючу соціологію 

М. Вебера, формальну соціологію), категоріального апарату. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна екологія (та неоекологія), техноекологія, охорона природи, 

моніторинг довкілля. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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9. Якуба О. Соціологія. Харків, 2015. 

Поточний контроль Виконання завдань семінарських занять, тестування. 

Підсумковий контроль Екзамен з використанням білетів або у період карантину на платформі 

Moodle та відеоконференції Zoom. 



 

 

 


