




ВСТУП 

1. Мета дисципліни –є культурологічне осмислення процесу формування і розвитку 
екології культури та екоетики як нових духовно-моральнісних парадигм у сучасному  
соціокультурному процесі, щодо розуміння специфіки їх прояву, функціонування та 
співвіднесення з суспільними явищами, а також  задля розуміння їхнього практичного 
потенціалу у збереженні природної та культурної спадщини та пошуку ціннісних 
орієнтацій у вирішенні різноманітних дилем сучасних соціокультурних практик. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1.До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи розвитку 
історико-культурного процесу;  основні культурологічні теорії та методи 
культурологічних досліджень, методи філософії культури, культурної антропології, 
соціальної екології, культури повсякденності , а також естетики,  соціології культури.  
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо  аналізу екологічних ситуацій та 
явищ в сучасних соціокультурних реаліях; застосовувати основні принципи та 
напрямки в аналізі сучасних еколого-орієнтованих практик та можливих шляхів 
вирішення дилем; виявляти особливості та роль екології культури і екоетики у 
збереженні природної та культурної спадщини 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та інтегрованою 
інформацією щодо екологічних реалій; розуміння історико-культурних 
закономірностей стосовно теоретичних та практичних питань еколого-охоронних 
явищ та подій в умовах глобалізації; використання іншомовних екологічних та 
охоронних  інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Екологія культури та екоетика» 
належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у VІ семестрі 
бакалаврату. Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує уявлення про 
екологію культури та екологічну етику, їх  функціонування, соціокультурне значення 
збереження природної і культурної спадщини у практиці сьогодення. Визначається 
предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрямки та проблематику 
екології культури як нової галузі культурологічного знання та знайомить студентів із 
основними напрямками екологічної етики. Розглядаються особливості розвитку даних 
напрямків  та їх співвідношення  і роль  у сучасній культурі. Послідовно аналізуються 
особливості їх розвитку та становлення в аспекті еколого-охоронної свідомості та 
діяльності, а також їх прояви в сучасних природоохоронних практиках  по відношенню 
до природної та культурної спадщини. Акцентується увага на засвоєнні духовного 
досвіду минулого у розумінні глобальних та локальних процесів сьогодення, його 
співвіднесенні із власним досвідом, етико-естетичними та екологічними цінностями 
адекватними сучасним вимогам постмодерного світу. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
дослідження феномену культури у сфері екології культури та екологічної етики, як 
нових парадигм розвитку, збереження природної і культурної спадщини в практиці 
сьогодення. В результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив 
теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних 
дослідженнях  стосовно розуміння  сучасних глобальних та локальних процесів, а 
також вміти здійснювати аналіз та експертну оцінку  щодо багатоманітності проявів 
даних парадигм на практиці. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 



ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 12. 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 

ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 
загальнонаукових та спеціальних наукових методів; 

ФК 7. Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері 
культури на основі розуміння специфіки соціокультурних процесів. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
предмет, методи, теоретичні 
основи досліджень екології 
культури та екоетики, їх 
структурні компоненти що 
склалися в культурологічному 
знанні та їх місце в системі 
«природа-людина-суспільство»; 

Лекція Письмова 
контрольна 
робота, тест, 
іспит 

6 

1
1.2 

загальні та специфічні підходи, 
концепції у галузі екології 
культури та екоетики 

Семінар Усна доповідь, 
тест, іспит 

6 

1
1.3 

основні своєрідності історичної 
еволюції відносин людини і 
природи та їх  сучасне 
функціонування 

Лекція Письмова 
контрольна 
робота, тест, 
іспит 

7 

1
1.4 

зміст та основні напрямки 
розвитку характерних виявів  
основних компонентів екології 
культури та екоетики 

Самостійна робота презентація 
самостійної 
роботи, іспит 

6 

1
1.5 

шляхи формування та актуальні 
проблеми екології культури та 
екоетики  

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

7 

1
1.6 

Особливості Конвенцій про 
охорону Всесвітньої культурної і 
природної спадщини та 
діяльність комітетів по охороні 
культурної та природної 
спадщини  

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит  

8 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  
тест, 

4 



досліджень в сфері екологічної 
етики та екології культури 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит 

2
2.2 

аналізувати різні підходи та теорії 
щодо проблем екології культури 
та екоетики  як цілісного 
екокультурного розвитку 

Семінар, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит  

4 

2
2.3 

здійснювати дослідження 
тенденцій та можливих 
перспектив розвитку екології 
культури та екоетики, а також 
давати їм оцінку в сфері 
профдіяльності 
 

Семінар, 
Самостійна робота 

усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

4 

1
2.4 

Аналізувати та надавати 
експертну оцінку сучасних 
проблем  екології культури та 
екоетики з позиції власного 
знання та етичного 
обґрунтування їх вирішення 

Семінар, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит 

5 

1
2.5 

виявляти власну громадську 
позицію стосовно охорони 
природної та культурної 
спадщини  та  вирішення 
екоетичних конфліктів в 
контексті сучасних екологічних та 
правових механізмів  і 
екологічних законів у збереженні 
природної та культурної 
спадщини 

Семінар Усні доповіді, 
дискусії, іспит 

4 

2
2.6 

готувати рекомендації та 
матеріали щодо еколого-
охоронної діяльності організацій 
та комітетів по охороні 
культурної та природної 
спадщини  

Самостійна робота Презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит 

7 

 комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень та  
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій; 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження,  

5 



2
3.3 

вести дискусії стосовно питань 
ролі правового забезпечення 
охорони культурної та природної 
спадщини  

Семінар Доповідь,  
доповнення 

6 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу  
досліджень, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

Самостійна робота Усні доповіді, 
дискусії  

5 

4
4.2 

аналізувати та вирішувати 
завдання, пов’язані з 
екологічними та правовими 
механізмами у збереженні 
природної та культурної 
спадщини. 
 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
тест 

5 

4
4.3 

нести відповідальність за 
достовірність проведених 
досліджень з екологічної 
проблематики в міжнародному 
праві та міжнародних деклараціях 
та рішеннях   

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

6 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
 

               Результати навчання 

дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

1.Мати навички критичного 
мислення, викладати у зрозумілий 
спосіб власні думки, здійснювати їх 
аргументацію. 

        +
 

+
 +

  +
 

+
 

+
 

+
 

+
  

2. Аналізувати, коментувати, 
узагальнювати, наукові та аналітичні 
тексти культурологічного характеру. 

        +
 

+
  +
  +
  +
 

+
  

4. Знати та розуміти теоретичні 
підходи до визначення культури, її 
проявів та форм існування. 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
       +
      +
 



5. Збирати, упорядковувати та 

аналізувати інформацію щодо 

культурних явищ, подій та історико-

культурних процесів. 

       +
  +
   +
 

+
 

+
 

+
 

+
  

13. Презентувати знання про 

культуру відповідно до спеціалізації 

представників різних професійних груп 

та здобувачів освіти. 

     +
 

+
    +
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
  

+
+

 

16. Визначати, формулювати та 

аргументувати власну громадянську та 

професійну позицію щодо актуальних 

суспільних питань. 
   +
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
   +
  +
 

+
 

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення, участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2,  1.5, 1.6, 
2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2,4.3 –  25 / 40 балів. 

2. Тестові завдання : РН – РН 1.1., 1.2, 2.1, 4.2 – 3/8 балів 
3. Самостійна робота №1: Есе: РН –1.6, 2.2.,2.3, 2.4, 2.6, 3.2,4.2, 4.3– 10 / 12 балів. 
4. Самостійна робота №2 Ситуаційний аналіз (за вибором студента): РН – 1.6, 

2.2.,2.3, 2.4, 2.6, 3.2,4.2, 4.3 -  10 / 20 балів. 
5. Письмова контрольна робота: РН –1.1, 1.4,1.5, 2.3 - 12 / 20 балів. 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова 

оцінка складається із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  

доповнення та участь в дискусіях на семінарах); 2) самостійну роботу (есе, ситуаційний 

аналіз); 3) контрольну роботу з урахуванням коефіцієнту 0,6. Усі види робіт в семестрі 

мають в підсумку: 

- у максимальному вимірі  – 100 х 0,6 =60 балів; 

- у мінімальному вимірі – 60 х 0,6 = 36 балів. 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання 

на семінар у письмовій формі. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 – 24 / 40 

балів. 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за 

іспит.  



Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 

до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). 

В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. Таким чином, підсумкова 

оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за 

семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 

балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 
 Семестрова 

кількість балів 

Іспит Підсумк

ова оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Усна відповідь1  До теми 2-7 протягом 

семестру 

«3» х 5 = 15 «5» х 5 = 25 

Доповнення, 

участь в дискусіях 

До теми 2-7 протягом 

семестру 

«2» х 5 = 10 «3» х 5 = 15 

    

Тестові завдання  Теми 1-4, 5-8 «1»х3= 3 «4»х2=8 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Проведення самостійного 

дослідження ситуаційного 

аналізу з етико-екологічної 

проблематики 

(узагальнення та 

інтерпретація отриманих 

результатів) До теми 1-8 , 

наприкінці листопада 

«10» х 1 = 10 20» х 1 = 20 

 Аналіз-есе фільму з еколого-

етичної проблематики 

Теми 1-4,8 наприкінці 

жовтня 

«10» х 1= 10 «12» х 1 = 12 

 
 



Підсумкова 

контрольна 

робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Загальна 

семестрова оцінка  

 60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 0,6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

Усна відповідь: 

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але має місце недостатня аргументація в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності. 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності. 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.  

2 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

Тестові завдання: 

3 бали – студент опрацював необхідний тест та виокремив у ньому правильні 

проблеми/питання 

1 бал – студент опрацював тест але не точно виокремив правильні питання/проблеми 

Самостійна індивідуальна робота: 

1) Ситуаційний аналіз (Case-studies) 

20 –11 балів студент представив індивідуальну дилемну ситуацію, що має чітку 

структуру, характеризується оцінкою з точки зору співвідношення етичних та 

екологічних цінностей, чітко окресленим моделюванням наслідків вирішення даної 

дилеми в навколишньому середовищі. Надана оцінка можливості існування 

альтернативного рішення прогнозування/запобігання/завбачення  даної проблеми у 

відповідності з певною етичною системою і регульованими нею ціннісно-

нормативними вимогами щодо обраного алгоритму вирішення. 

10-0 балів – студент представив ситуацію, що не має чіткої структури, 

характеризується оцінкою з точки зору співвідношення етичних та екологічних 

цінностей,  окресленим моделюванням наслідків вирішення даної дилеми в 

навколишньому середовищі. Але  відсутня чітка етична аргументація щодо прийнятого 

рішення ймовірних наслідків від запропонованого вирішення не відповідає вище 

зазначеним вимогам 

2) Аналіз-есе:  



12-11 балів -студент здійснює етичний аналіз в екологічній сфері із застосуванням 

методології етики, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує спеціальну літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість в роботі над есе. 

10-0 балів- студент здійснює аналіз екологічної проблематики, але недостатньо 

розкриває зміст поставлених питань, не демонструє глибини знань, самостійності у 

вирішені поставлених завдань, та не відповідає вищезазначеним вимогам 

Підсумкова письмова робота, екзаменаційна робота (в білеті два питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  

Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт 

 

Шкала відповідності: 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно  0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1. Осмислення феномену екологія культури 

1 
Тема 1.  Екологія культури та екологічна 
етика як предмети теоретичного аналізу  

2  4 

2 
Тема 2.  Етапи розвитку та становлення 
екології культури як нової галузі знань 

2 2 4 

3 
Тема 3.  Світоглядно-правове підґрунтя 
екології культури 

4 2 4 

4 
Тема 4. Сучасні парадигми розвитку 
екології культури 2  5 

 Самостійна робота №1 (аналіз есе)   4 

Частина 2. Екологічна етика та природоохоронна діяльність 

5     

6 
Тема 5.  Предмет та історія становлення 
екологічної етики 2 2 2 

7 
Тема 6.  Етапи розвитку та методологічні 
установки сучасної екологічної етики 4 2 5 

8 
Тема 7. Етичні принципи та етико-
екологічні  проблеми в міжнародних та 
вітчизняних документах 

4 4 5 

9 
Тема 8. Основні принципи екологічної 
етики та їх втілення в діяльності 
природоохоронних рухів 

4 2 5 

 
Тема 9. Відеоекологія в контексті сучасної 
екопарадигми 4   

 

Самостійна робота  (Case-studies)  
Здійснити аналіз дилемної  екологічної 
ситуації, що мала місце в останній час в 
суспільстві 

  8 

 Підсумкова  контрольна  робота  2   

 ВСЬОГО 30 14 46 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 30 год. 
Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота  -  46 год. 
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