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ВСТУП 

.  

Анотація 

Підготовка з дисципліни «Основи екологічної культури» є невід’ємним 

складником формування професійної компетентності й важливою 

передумовою академічної та професійної мобільності студентів спеціальності 

101 Екологія.   

Екологічна культура – це специфічна форма загальної культури, 

спрямована на  звільнення людини від жорсткої природної детермінації  та на 

гармонізацію відносин між суспільством та природою.  

Екологічна культура за своєю суттю є своєрідним "кодексом 

поведінки"  людини у природі та включає в себе певні навики та досвід 

природокористування, традиції, моральні почуття та оцінки ставлення 

людини до природи. За змістом екологічна культура є сукупністю знань, 

норм,  правил та стереотипів  поведінки людини в оточуючому її середовищі. 

Вивчення цієї дисципліни створює передумови для становлення у 

майбутніх фахівців екологічної культури в професійній діяльності та 

усвідомленого морально-шанобливого ставлення до Природи і будь-якого 

Живого, в тому числі і людського Життя. 

Ключові слова:  екологічна  культура,  екологічна  етика  та  мораль, 

навколишнє середовище, екологічна конверсія, стійкий розвиток. 
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Аbstract 

 

Training in the discipline "Basics of environmental culture" is an integral 

part of the formation of professional competence and an important prerequisite for 

academic and professional mobility of students majoring in 101 Ecology. 

Environmental culture is a specific form of general culture, aimed at freeing 

man from the harsh natural determination and the harmonization of relations 

between society and nature. 

Environmental culture is essentially a kind of "code of conduct" of man in 

nature and includes certain skills and experience of nature, traditions, moral 

feelings and assessments of human attitudes to nature. In essence, ecological 

culture is a set of knowledge, norms, rules and stereotypes of human behavior in its 

environment. 

The study of this discipline creates the preconditions for the formation of 

future specialists in environmental culture in professional activities and a 

conscious moral and respectful attitude to Nature and any Living, including human 

Life. 

Key words: environmental culture, environmental ethics and morality, 

environment, environmental conversion, sustainable development. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -5 Галузь знань:                                      

10 Природничі науки 

Обов'язкова  

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

 

Спеціальність: 
101 Екологія 

 

Освітня програма:                   

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища  

Семестр 

 2-й 2-й 

Лекцій 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 6 год. 

Загальна 

кількість годин -  

150 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних 

– 4 

 

самостійної 

роботи студента 

– 6 

 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

90 год.  138 год. 

Індивідуальні завдання: 

немає 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: письмова 

 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи екологічної культури» 

є оволодіння основами екологічної культури та формування у майбутніх 

фахівців екологічного мислення, світогляду, переконань та активної життєвої 

позиції з метою їх реалізації в практичній діяльності з гармонізації відносин 

суспільства з природою. 
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3.  Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами  вивчення  дисципліни  «Основи екологічної культури» 

є дисципліни: «Вступ до фаху», «Історія України та української культури». 

 

 

4.  Очікувані результати навчання 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи екологічної 

культури» студент знатиме: соціальне значення екологічної культури, її 

структуру, функції, методи та принципи; історію, сучасний стан та 

перспективи розвитку екокультури; роль екологічної культури в екоконверсії 

суспільства; еколого-правові та морально-етичні аспекти еколого-культурної 

діяльності; шляхи та засоби збереження та примноження моральних, 

культурних, науково-технічних та інших цивілізаційних цінностей та 

досягнень; методи і засоби екологічної освіти, виховання та пропаганди; та 

вмітиме: аналізувати явища суспільного буття з екокультурних позицій; 

орієнтуватись у сучасних екологічних концепціях розвитку суспільства, у 

проблемах підвищення екологічної культури сфери виробництва та 

споживання, у еколого-правових та еколого-етичних питаннях 

природокористування; рекомендувати заходи по проведенню еколого-

виховної роботи серед населення, екологічної пропаганди та агітації; 

збагачувати власну екологічну культуру шляхом самоосвіти, творчого 

прирощення екологічних знань. 
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5.  Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Науково-методологічні основи екологічної 

культури 

Тема 1. Загальні відомості про екологічну культуру:  

[1], стор.225-248; [3], стор.292-360; [6], стор.3-8, 16-17;  [8], стор. 35-45;  

Тема 2. Цивілізаційна роль екологічної культури: [4], стор. 27-56;  [6], 

стор. 9-12;   [3], стор. 35-45; [9], стор. 6-30. 

Тема 3. Природно-історичні аспекти розвитку екологічної культури: 

[1], стор. 21-77, 129-143, 225-234, 356-365, 455-458;  [6], стор. 12-14;  [8], стор. 

46-55.   

Тема 4. Екологічна культура як система знань, сутнісноутворюючий 

атрибут соціальної екології, засіб забезпечення стійкого розвитку: [5], стор. 

7-17, 308-338;   [6], стор. 7-9, 19-20;   [8], стор. 74-82, 139-150.    

 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти екологічної культури 

Тема 5.  Еколого-правова культура. Узагальнення та закріплення 

екокультурних надбань людства: [2], стор.11-17, 30-34, 74-80]; [3], с.250-264, 

292-360]. 

Тема 6.  Екологічна культура як ціль освіти для стійкого розвитку: [4, с. 

482-502; 515-535];  [6,] с.21-24; [8,] с. 105-123];  [9], cтоp. 79-190. 

Тема 7.  Морально-етичні проблеми екологічної пропаганди та агітації: 

[5], с. 12-23, 486-522, 560-571];  [7], cтоp. 84-162.      

Тема 8.  Шляхи підвищення екологічної культури виробництва, 

споживання, екологічної етики професійної діяльності: [4], с. 57-190];  [5], с. 

9-21; [8], с. 6-13, 74-80, 139-148. 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Науково-методологічні основи екологічної культури 

Тема 1.   Загальні відомості про екологічну культуру 19 4 4  11 19 1 1  17 

Тема 2.   Цивілізаційна роль екологічної культури 18 4 2  12 18    18 

Тема 3.   Природно-історичні аспекти розвитку 

екологічної культури  
19 4 4  11 18 1   17 

Тема 4.    Екологічна культура як система знань, 

сутнісноутворюючий атрибут соціальної екології, засіб 

забезпечення стійкого розвитку 

19 4 4  11 20 1 2  17 

Разом за змістовим модулем 1 75 16 14  45 75 3 3  69 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти екологічної культури 

Тема 5.  Еколого-правова культура. Узагальнення та 

закріплення екокультурних надбань людства 
19 4 4  11 19 1 1  17 

Тема 6.  Екологічна культура як ціль освіти для стійкого 

розвитку.    
19 4 4  11 20 1 2  17 

Тема 7.  Морально-етичні проблеми екологічної 

пропаганди та агітації 
17 2 4  11 18    18 

Тема 8.  Шляхи підвищення екологічної культури 

виробництва, споживання,  екологічної етики професійної 

діяльності. 

20 4 4  12 18 1   17 

Разом за змістовим модулем 2 75 14 16  45 75 3 3  69 

Разом за курсом 150 30 30  90 150 6 6  138 



 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 
Екологічна культура: визначення, сутність, 

предмет, завдання. 
4 1 

2 
Культура і цивілізація: співвідношення 

термінів та рівнів розвитку. 
2  

3 
Періодизація взаємовідносин людства та 

природи. 
4  

4 Методи еколого-культурних досліджень. 4 2 

5 Напрямки та зміст екологізації законодавства. 4 1 

6 
Соціалізація особистості засобами екологічної 

освіти, просвітництва та виховання. 
4 2 

7 
Екологічна етика в контексті забезпечення 

стійкого розвитку 
4  

8 

Актуальні проблеми, стратегії та тактика 

підвищення екологічної культури 

виробництва. 

4  

Всього  30 6 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Підготовка до лекційних занять – 32 

2 Підготовка до практичних робіт 40 36 

3 Підготовка рефератів – 20  

4 Підготовка до МКР 20 20 

5 Підготовка до тестів (залік) 30 30 

Всього  90 138 
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6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи 

їх демонстрування   

Набуття здобувачами необхідних компетенцій забезпечується через 

засвоєння програмного матеріалу та активізацію навчального процесу у 

спосіб: 

- роботою з літературою - опрацювання різних видів джерел, 

спрямоване на формування нових знань, їх закріплення, вироблення вмінь і 

навичок; 

- пояснення - словесне розкриття причинно-наслідкових зв'язків і 

закономірностей у розвитку природи, техніки, суспільства; 

- дискусії - обмін поглядами щодо конкретної проблеми з метою 

набуття нових знань, зміцнення власної думки, формування вміння її 

обстоювати; 

- диспут - цілеспрямоване зіставлення різних поглядів на наукову чи 

суспільну проблематику з метою формування у здобувачів оцінних суджень, 

зміцнення світоглядних позицій; 

- демонстрування - наочно-чуттєве ознайомлення здобувачів з 

явищами, процесами, об'єктами в їх природному вигляді.  

В процесі навчання при викладені нового навчального матеріалу 

використовуються пояснювально-ілюстративний та репродуктивний методи 

навчання. Для розвитку студентами навичок творчої пізнавальної діяльності 

та самостійного оволодіння знаннями використовується проблемний метод 

навчання. З метою активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності 

студентів застосовуються евристичний та дослідницький методи навчання. 

Вибір метода навчання визначається формою та видом навчальної діяльності 

та представлений у таблиці: 

Форми діяльності 
Методи навчання 

ПІ Р П Е Д 

лекція + + + + + 

практичне заняття + + + + – 

реферат – + – + + 

тези доповідей – – – – + 

самостійна робота (звіт) + + + + + 

Лекції проводяться з використанням відповідних таблиць, схем, карт, 

планів та інших дидактичних матеріалів. Частина лекційного часу 

відводиться на проведення опитування, дискусії та міні-дискусії, 

обговорення та осмислювання змісту та основних положень лекції, 
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самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту 

лекцій, літератури, довідників та інших дидактичних матеріалів.  

Практичні заняття включають більш глибокий розгляд висвітлених на 

лекції питань, підготовку доповідей та виступів за темою занять, виконання 

практичних завдань та захист виконаних робіт.  

Самостійна робота включає самостійне вивчення за підручниками, 

посібниками та іншими джерелами тем і розділів, визначених викладачем для 

самостійного опанування. Проводиться в позааудиторний та аудиторний час. 

Аудиторна самостійна робота реалізується під час лекцій, семінарських і 

практичних занять, консультацій, колоквіумів та індивідуальних занять.  

Інноваційні технології навчання базуються на використанні 3D-

моделей електронних освітніх ресурсів, мультимедійних технологій. 

Студенти залучаються до виконання презентацій з окремих питань та тем 

курсу, навчаються представляти результати власних здобутків сучасними 

засобами.  

При виконанні індивідуальних завдань з «Основ екологічної культури» 

застосовується проблемне навчання, що ініціює самостійний пошук знань 

студентом при вирішенні поставленого завдання  

З числа інноваційних методів використовується імітаційно-ігрове 

моделювання дій у типових еколого-культурних та екоетичних ситуаціях, а 

також контекстне навчання, що інтегрує навчальну, практичну і наукову 

діяльність. 

На початку семестру проводиться опитування або анкетування 

студентів з метою виявлення обізнаності кожного з них з навчальною 

дисципліною, рівня розуміння важливості дисципліни у фаховій підготовці. 

Обробка результатів опитувань та додаткові роз’яснення дозволяють 

відкорегувати та розширити коло інтересів студентів, визначити суміжні 

сфери застосування набутих знань та підвищити рівень їх зацікавленості 

дисципліною. Студентоцентрований підхід реалізується через підбір 

інтересних для студента тем індивідуальних завдань, індивідуальних 

(під)програм підготовки, що особливо важливо студентам з особливими 

потребами, тим, що продуктивно займаються студентською науково-

дослідною роботою або мають вільний графік відвідування занять. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання здобувачів є:  

- практичні роботи (семінари); 

- реферат з презентацією роботи; 

- модульна контрольна робота 

- залік. 
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7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з 

поточного контролю (тестування з теоретичного матеріалу, співбесіда з 

проблемних питань, виступи на практичних заняттях, модульні контрольні 

роботи) і підсумкового контролю знань у вигляді тестових завдань різної 

складності. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом 

проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру за 

виконання практичних робіт та модульних контрольних робіт.  

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Виконання практичних робіт (семінарів) 

Відповіді на 

семінарах  

(виконання 

практичних робіт) 

Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані 

міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки 

4 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, 

логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу 

3 

 

Відповідь частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована 

2 

 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи 

несформульовані, використовуються невірна 

термінологія 

1 

 

Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, 

не обґрунтована 

0 Студент не надає відповіді 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів для 

денної форми - 8 робіт по 5 балів, для заочної форми 20 балів – 4 роботи по 5 

балів). 
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Оцінка реферативної роботи 

Бали Критерії оцінювання 

8-10 

Зміст роботи відповідає обраній темі, робота структурована, 

логічна, містить обґрунтовані висновки, оформлення відповідає 

вимогам. Презентація містить 5-8 слайдів.  Доповідь при захисті 

реферату обґрунтована, демонструє вільне володіння матеріалом. 

5-8 

Реферат в цілому відповідає вимогам, містить презентацію. 

Матеріали реферату та презентації мають незначні недоліки. 

Доповідь при захисті реферату свідчить про добре оволодіння 

матеріалом. 

1-5 

Реферат виконаний з ознаками формальності, презентація відсутня. 

Доповідь при захисті реферату нечітка, слабо обґрунтована, без 

належних висновків.  

0 Робота не виконана 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Бал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МКР1 та МКР2 для денної та заочної форми навчання містить 20 

тестових  питань, за виконання яких студент може отримати 

максимальну оцінку – 10 балів. З представлених 4 варіантів, потрібно 

підібрати правильну відповідь (1 бал за кожну правильну відповідь). На 

відповіді на питання модульної контрольної роботи відводиться 30 хв. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних робіт 8х5 балів = 40 балів  4х5 балів = 20 балів 

Підготовка рефератів – 2х10 балів = 20 балів 

Поточний модульний контроль 
МКР1: 10 балів 

МКР2: 10 балів 

МКР1: 10 балів 

МКР2: 10 балів 

Всього 60 60 

 Залік 

Правильних 

відповідей,% 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Бал 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Залік проводиться у вигляді тестових  питань і містить: для денної та 

заочної форми навчання 40 питань і максимально оцінюється в 40 балів (1 

бал за кожне питання). З представлених 4 варіантів, потрібно підібрати 

правильну відповідь. 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Вид 

роботи 

Кількість 

балів 

1 2 3 4 5 6 

 
Т1 

Практична 

робота №1 
5 

Практична 

робота №1 
5 

 
Т2 

Практична 

робота №2 
5 

Підготовка 

реферату №1 
10 

 
Т3 

Практична 

робота №3 
5 

 
Т4 

Практична 

робота №4 
5 

Практична 

робота №2 
5 

ПМК 1 Завдання 10 Завдання 10 

 
Т5 

Практична 

робота №5 
5 

Практична 

робота №3 
5 

 
Т6 

Практична 

робота №6 
5 

Практична 

робота №4 
5 

 
Т7 

Практична 

робота №7 
5 

Підготовка 

реферату №2 
10 

 
Т8 

Практична 

робота №8 
5 

ПМК 2 Завдання 10 Завдання 10 

Підсумковий 

контроль 
Залік 40 Залік 40 

Сума 100  100 

 

9. Засоби навчання 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та практичних робіт 

використовуються таблиці, схеми, відео- та фото- матеріали, нормативно-

правові документи, тощо.  

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання індивідуального завдання проводяться групові 

та індивідуальні консультації за розкладом кафедри. Використовується 

програмне забезпечення для підтримки дистанційного навчання, Інтернет-

опитування тощо. 

Також студентам надається можливість отримати електронний варіант 

конспекту лекцій та всіх методичних розробок кафедри, користування 

бібліотечними фондами (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література тощо). 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 1984. – 462 с. 

2. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: 

Навч.посібник. – К.: Атіка, 2000. – 216 с. 

3. Гор А. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух.– К.: Інтелсфера, 2001.– 

404 с. 

4. Дубовий В. І., Дубовий О. В. Екологічна культура: навчальний посібник. –

Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 256 с. 

5. Крисаченко В. С., Хилько М. І. Екологія. Культура. Політика: 

Концептуальні засади сучасного розвитку. – К.: Знання, 2001. – 598 с. 

6. Маринець О.М., Мозговий А.М., Романовська Н.Г. Основи екологічної 

культури: Методичні вказівки. – Миколаїв: НУК, 2007.– 28 с. 

7. Основы экологической этики:  учебное пособие  / Под. общ. ред. 

Т.В. Мишаткиной, С.П. Кундаса. – Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2008. – 

292 с.   

8. Салтовський О.І. Основи соціальної екології. – К.: МАУП, 1997. – 168 с. 

9. Формирование экологической культуры как цель образования 

для устойчивого развития / под. науч. ред. О.М. Дорошко. – Гродно: ГрГУ 

им. Я. Купалы, 2010. – 303 с. 
 

Допоміжна література 

1. Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі. — К.: 

Стилос, 2012. — 206 с. 

2. Баландин Р.К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. – М.: Знание, 1979. 

– 176 с. 

3. Бондаренко В.Д. Культура общения с природой. – М.: Агропромиздат, 

1987. – 174 с. 

4. Борейко В.Е. История охраны природы Украины (Х век. – 1980 г.). т.2. –  

Киевский эко.-культ. Центр, 1997. – 190 с. 

5. Борейко В.Е. Постижение экологической теологии. – К.: Киевский эко.-

культ. центр, 2000. – 88 с. 

6. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика. Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 252 с. 

7. Гирусов Э.В, Широкова Ю. Экология и культура.– М.: Знания, 1989 - 62 c. 

8. Как распространять экологическую информацию / Сост. Борейко В.Е. –                   

К.: Киевский эко.-культ. центр, 2000. – 48 с. 

9. Леопольд О. Календарь песчаного графства.— М.: Мир, 1980 – 216 с. 

10. Нэш Р. Дикая природа и американский разум.– К.: Киевский экокульт. 

центр, 2001 – 202 с. 

11. Нэш Р. Права природы. История экологической этики.– К.: Киевский 

эко.-культ. центр, 2001. – 180 с. 
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12. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник.– М.: Мысль, 

1990. – 638 с. 

13. Скребец В.А. Экологическая психология: Учеб. Пособие.– К.: МАУП, 

1998. – 144 с. 

14. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навчальний посібник / 

За ред. М.І. Дробнохода.– К.: МАУП, 2002.–104 с. 

15. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году: Бомбы замедленного действия на 

планете.– М.: Мысль,1990.– 270 с. 

16. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992. –572 с. 

17. Экологическая пропаганда  /Ред. Д.М. Гвишиани.– М.: Наука,1984.-128 с 

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України // Режим 

доступу: http://eng.menr.gov.ua/  

2. Новини біоетики з усього світу  //  Режим доступу: http://www.bioedge.org/ 

3. ЮНЕСКО // Режим доступу: http://en.unesco.org/ , https://ru.unesco.org/  

4. International Bioethics Committee (IBC) // Режим доступу: 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/bioethics/international-bioethics-committee/ 

5. Національний екологічний центр України [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://www.necu.org.ua 

6. Всесвітня  організація  охорони  здоров’я   //  Режим доступу: 

https://www.who.int/  https://www.who.int/ru/home?id=hspquzoh14qmkyyc 

7. Европейское региональное бюро ВОЗ // Режим доступу:  

https://www.euro.who.int/ru/home  

8. Офіс ВООЗ в Україні // Режим доступу:  

https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine 

9. Міжнародний союз охорони природи МСОП / IUCN // Режим доступу:     

https://www.iucn.org/ 

10. Київський еколого-культурний центр // Режим доступу: http://ecoethics.ru/  

11. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 

України // Режим доступу: https://nenc.gov.ua/   
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