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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Філософія та екологічна етика» згідно з 

чинним РНП, розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання 

характеризує таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни «Філософія та 

екологічна етика»  

 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  

 

Семестр 7 Семестр ___ 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанцій

на) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   3 - 3 -   

Кількість модулів 1 - 1 -   

Загальний обсяг часу, год 90 - 90 -   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 36 - 36 -   

лекційні заняття 18 - 18 -   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  18 - 18 -   

лабораторні заняття - - - -   

Самостійна робота, год, у т.ч. 54 - 54 -   

виконання курсової роботи - - - -   

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

18 - 18 -   

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне  

вивчення 

18 - 18 -   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

18 - 18 -   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

- - - -   

підготовка до екзамену 

 

- - - -   

Форма семестрового контролю  Іспит Іспит  

 
        



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія та екологічна етика»  є: 

- надання майбутнім фахівцям знань з філософії як світогляду людини, або сукупності 

поглядів на світ в цілому та ставлення людини до цього світу в розумінні онтологічних, 

гносеологічних, аксіологічних, соціальних і екологічних проблем буття; 

- сприяння формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного 

аналізу складних явищ соціокультурного життя, уміння пов’язувати загально філософські 

проблеми з вирішенням загальнолюдських проблем; 

- засвоїти основні соціально-0екологічні принципи та критерії життя та діяльності 

людини.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- засвоїти предмет дисципліни, її структуру, категоріальний апарат, основні етапи розвитку 

світової та вітчизняної філософії та сучасні тенденції розвитку філософської думки; 

-  систематизувати знання про сучасну філософію, новітні підходи до вирішення 

найважливіших філософських проблем; 

     В результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати 

навчання через знання, уміння та навички: 

 – знати предмет та функції філософії, світогляд та його історичні типи; 

- знати специфіку та структуру філософського знання, основне коло філософських 

проблем; 

- розуміти сутність глобальних проблем, причини їх походження, наслідки;виклик 

- вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз і синтез для виявлення ключових 

проблем використання енергоресурсів, а також можливостей оптимізації 

природокористування у повсякденному житті та виконанні професійних обовязків; 

- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення в дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

.  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей: 
- здатність філософського осмислення дійсності та оцінювання поставлених питань і задач; 

- вміння системного порівняння та пошуку необхідних відповідей в сучасному дискурсі та 

можливість робити правильні висновки при вирішенні історичних, політичних та 

соціальних питань; 

- здатність  правильно та своєчасно оцінити погляди людини, мотиви поступків, 

календарні та релігійні свята; 

- навчитись і мати здатність використовувати цю інформацію, вміти відшукати необхідні 

тонкощі і мати це на озброєнні; 

- прагнення до збереження навколишнього середовища; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- 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 суспільства; 

- -здатність до абстрактного та логічного мислення, аналізу та синтезу (критичне 

мислення); 

- Здатність усвідомити цінність кожної речі, почуття екологічної відповідальності і 

здатність її реалізації задля збереження і примноження спільної природної спадщини 

(екокультура).



 

                          3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

 

З.1 Тематичний план  лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять дисципліни «Філософія та екологічна етика»  

характеризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 – Тематичний план  лекційних занять  

 

Шиф

р 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

ДФН ЗФН 

М 1 Філософія та екологічна етика 18    

ЗМ1 Філософія – система знань та мислення 8    

Т 1.1 Філософія, її призначення, зміст і функції в 

суспільстві.  

Ретроспектива філософської думки. Початок 

пізнання та осмислення світу і людини в ньому. 

Фюзіс – Фізика/Природа (натура).  

Філософія як світогляд, система знань та мислення. 

 

2  1- 4 

4.1 

 

Т 1.2  Структура філософських знань. Онтологія, 

гносеологія, антропологія, соціальна філософія, 

футурологія. Натурфілософія. Напрямки 

філософських знань (матеріалізм, ідеалізм, космізм, 

дуалізм). Логіка. 

Методи пізнання. Діалектика пізнання. 

 

2  1- 4 

4.1 

 

 

Т 1.3 Традиції та особливості філософської думки 

України. 

Г.Сковорода. І.Франко, Л.Українка в контексті 

етико-екологічних засад. 

 

 

 

2  1-3 

4.1 

 

Т 1.4 Філософія і релігія. Натуралістична світоглядність 

Сходу і Заходу. Цивілізаційні засади природного 

співтовариства. Норми та традиції Східної 

цивілізації (індуїзм, буддизм, джайнізм). 

Західна цивілізація.  

Християнство (канонічність, догматизм і єретизм). 

2  1 - 4. 

4.2 

 

ЗМ 2 

 

 

 

Екологічна етика та екологічна культура 10    

 

  Т 2.1 

Глобальні виклики людства на сучасному етапі 

розвитку. ; 4 технологічна революція, глобальне 

потепління, проблема води і т.п.. 

2  8, 

4.3-4.5  

 

Т  2.2 Історія виникнення та становлення екологічної 

етики.  

2  5 -7  



 

Шиф

р 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

ДФН ЗФН 

Зв'язок екологічної етики з іншими дисциплінами. 

Термінологія. Словник понять. 

Принципи РANTO/  Закони  PANTO.  

      

   

Т  2.3. 

Основні напрямки та принципи екологічної етики.  

Вчення В.Вернадського (біосфера, ноосфера). 

Вчення О.Чижевського. 

А.Швейцер – видатний гуманіст сучасності.  

«Благоговіння перед життям». 

Л.Олдо «Календар піщаного графства». 

Теологічні основи етики. Концепція цілісної екології 

у вченні Папи Франціска.  

 

2  5-7  

Т 2.4 Техніка, прогрес і наслідки прогресу. Вчення 

М.Бердяєва.  

Остання цивілізація / Еволюція людства на шляху 

гуманізму і духовності. 

Екокультура,  екокритерії,  декарбонізація.  

  5-7  

Т 2.5. Сучасні екологічні рухи (Грета Тунберг  і інші) та 

громадські організації:етико-правовий аспект.  

Екуменічно-екологічна діяльність церков  та релігій. 

2  5, 

4.2 

 

  2    

 

                 Всього: 

                 Модуль 1 – змістових модулів -2. 

 



 

                                 3.2 Теми практичних занять 

 

      Теми практичних занять дисципліни «Філософія та екологічна етика» наведено у 

таблиці 3. 

 

     Таблиця 3 – Теми практичних  занять 

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

ДФН ЗФН 

М 1 Філософія та екологічна етика 18    

ЗМ1  Філософія – система знань та мислення 8    

П 1.1 Вступне заняття. Методологічні вказівки по 
вивченню курсу. 
Рекомендації по самостійному навантаженню. 

2  1-3, 

4.1 

 

П 1.2 Філософія – основа всіх наук. 

Доантична філософія. Анаксімандр, Анаксімен. 

Протагор. 

Міфологія давньої Греції та Риму. 

2       1-3 

     4.1 

 

П 1.3 Історично-філософський погляд  на людину та 

світ. Співіснування людини з рослинним і 

тваринним світом. Неолітична революція. 

Другий в історії людства конфлікт між 

природою та людиною. 

2  1,2, 

4.1 

 

П 1.4 Матерії природотворення. Природні енергії. 

Земля. Вода. Повітря. Вогонь. Етер (ефір). 

Природні ресурси в сучасному світі.  

2  1,2, 

4.1 

 

ЗМ2  Екологічна етика та екологічна культура  10    

П 2.1 Язичництво і природокористування. 

Синтоїзм. Фен-шуй. 
2  3-5  

П 2.2 Початок природоохоронної практики. 

Парки. Ландшафти. Природоохоронні 

товариства. Рекреаційні зони. Притулки для 

тварин. Зоопарки. 

Охорона «дикої природи». Заповідники. 

4  3-5 

4.2 

 

П 2.3 

Педагогіка. Естетика. Мистецтво. Психологія. 
Історія. Культурологія. Художня література як 
допоміжні засоби по формуванню актуальної 
природоохоронної духовності. 

2  3-5, 

    4.2 

 

П 2.4 

Презентація валізок: бережливе ставлення до 

природи;   енергоефективність. 

Кінематограф і проблеми конфлікту: ЛЮДИНА 

– ПРИРОДА.. 

2  4.2, 

4.3 

 

 

П 2.5 

Підготовка виступу (уроку) для школярів та 

дошкільнят на тему «Відновлювані джерела 

енергетики». 

  4, 

4.2 

 

 



 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

        Для самостійної роботи студентів пропонується на вибір: 

 

1.Підготовка реферату, обсягом до 3 стор. формату А4, з наступним виступом на 

практичних заняттях. 

Рекомендована тематика рефератів: 

 

- Мова і природа (слова, терміни і їх призначення, пов’язані з природою та 

філософією 

- Рослинний світ і його вплив на життя людей  

- Тварини  в геральдиці та символах країн світу 

- Рослини в геральдиці та символах країн світу 

- Культ природи в традиціях Заходу 

- Культ природи в традиціях Сходу 

- Природа і харчування(ресурси землі та океану) 

- Пустельні регіони і їх вплив на клімат 

- Віруси, бактерії, інфекції та їх вплив  

- Екологічні (бактеріологічні) війни  

- Людина і камінь. Геологія добра і зла 

- Археологія та екологія 

- Екологічні наслідки війни, в т.ч. війни на сході України . 

- Концепція цілісної екології в енцикліці Папи Франциска «Laudato Si», як ключ до 

збереження спільного миру 

- Енергоефективність щоденного життя (зелений тариф, відновлювальні джерела 

енергетики) 

 

             Структура реферату: тема, характеристика проблеми, висновок. 

 

2. Підготовка виступу (уроку) перед школярами на тему «Відновлювані джерела енергії та 

екологічна етика» презентація до 30 хвилин 

 

 

 

 
 



 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 

1. Гринів О. Філософії: курс лекцій для аспірантів / Олег Гринів.- Львів: Тріада плюс, 

2016. – 364 с. 

2. Рижак Л. Філософія: навч.посіб.для студ. / Людмила Рижак. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2013. – 650 с.  

3. Середюк Едуард. Філософія науки і техніки./ Едуард Середюк, Володимир 

Мельник. Вид 3- тє виправ. і допов. Львів ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 364 с. 

4.Основи філософії: навч.посіб. / Л.О.Сандюк та інші. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2017. – 412с. 

5. Екологічна етика навч. посіб / Борович В.Є,Шуліло О.М., Шехович В.В., 

Шуміло О.О. – Харків.: Право, 2015. – т.304 с. 

6. Малахов В.А.Етика: курс лекцій/ -Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 

2014. – 214 с. 

7. Теоретичні проблеми сучасної етики /Аболіна Т.Г., Васильєва І.В. та ін. - К. 

Авіцена, 2013. – 344 с.  

8. Арутюнов В. Філософія глобальних проблем сучасності [Електронний ресурс] / 

В. Арутюнов, В. Свінціцький // К.: КНЕУ, 2003. — 90 с. – Режим доступу: http://www.info-

library.com.ua/books-text-7139.html. 

 

4.2  Додаткова література 

1. Філософія для аспірантів: конспекти: навчч.-метод.вид. / за ред. А.Синиці. – Львів: 

Ліга-Прес, 2017. 

2. Енцикліка «Laudato Si» Святійшого Отця Франциска. Про турботу за наш дім./ 

Бюро УКГЦ з питань екології. – Дрогобич: Коло, 2019. – 184 с.  

 

4.3 Література та методичне забезпечення  практичних занять 
  

РОЛИКИ З ЮТУБ 

 

          4.4 Література та методичне забезпечення  самостійної роботи 

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за 

двома змістовими модулями ЗМ1 і ЗМ2. Модульний контроль за кожним змістовим модулем 

передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків. Схему нарахування балів при  

оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни «Філософія та екологічна етика» “  

 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  20 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ1 10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  40 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ2 30 

      Усього 100 



 

              

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали 

оцінювання, що наведена нижче. 

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 

75-81 С 

67-74 D 

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


