
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства 

та природокористування 

 

Кафедра філософії 

 

 

 

06-07-150 
 

 

 

 

 

Методичні вказівки 

 та плани семінарських занять 

 з навчальної дисципліни «Екологічна етика» 

для студентів усіх спеціальностей НУВГП  

денної та заочної форм навчання 

 

 
 

 

 

 

Рекомендовано до 

друку науково- 

методичною радою 

НУВГП, 

протокол № 2 

від 15 березня 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Екологічна 

етика» для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання / 

Наконечна О. П., Шадюк Т. А. – Рівне : НУВГП, 2017. – 12 с. 

 

 

Упорядники: Наконечна О.П., доктор філософських наук, професор кафедри філософії, 

Шадюк Т.А., кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії. 

 

 

Відповідальний за випуск: Наконечна О.П., доктор філософських наук, професор, 

зав. кафедри філософії. 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст 

Вступ   …………………………………………………….3                                                  

1. Структура навчальної дисципліни………………3 

2. Плани семінарських занять, запитання для  

самоконтролю, творчі завдання …………………4 

3. Інтерактивні методи навчання……………………9 

4.   Методи оцінювання знань………………………..10 

5.   Література……………………………………… ..11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Наконечна О. П., 

Шадюк Т. А., 2017 

  ©  НУВГП, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

Шановні студенти! 

Екологічна етика є галуззю філософського знання, що остаточно виокремилась в 

самостійну науку в результаті міждисциплінарного синтезу філософії, етики й екології у ХХ 

ст. поряд із екофілософією, філософією екології, біофілософією тощо. Основоположною 

тезою екологічної етики є розуміння того, що людство – це частина Всесвіту, що нерозривно 

з ним пов’язана. Тому мусить бути вироблена нова етична парадигма співжиття людства та 

біосфери. 

Екологічна етика аналізує моральні проблеми людської взаємодії зі світом 

біосферного Цілого, відношення людини до життя і конкретних живих організмів, розробляє 

в парадигмі екоетичного імперативу моральні норми, правила і принципи, що регламентують 

практичні відносини людей у процесі природокористування, а також моральні критерії (у 

межах «добра» і «зла») соціальної діяльності в природі. Вона досліджує моральну 

відповідальність людства за тваринний та рослинний світ планети, за біосферу, за 

екосистему, а також за майбутні покоління людей.  

Завдання екологічної етики полягає у: 1) формуванні свідомого, морально-

відповідального ставлення людини до діяльності в природі; 2) вихованні здатності 

збереження планетарного життя на основі знання про його унікальність.  

З огляду на сучасну екологічну ситуацію, що носить кризовий характер, екологічна 

етика ставить перед собою завдання сформувати нову екоморальну свідомість, яка б 

опиралась на ставлення людини до природи як до суб’єкта екологічного права, внутрішньої 

самодостатньої цінності. 

 

Згідно  з вимогами державних стандартів щодо вищої освіти, студент, вивчаючи 

дисципліну «Екологічна етика», повинен знати: 

- термінологію дисципліни;  

- еволюцію морально-екологічних понять, суджень, знань та проблем; 

- риси, закономірності, особливості сучасної моральної та екологічної культури;  

- практичні сфери застосування наявних знань задля реалізації принципу збереження 

природи та розвитку суспільства згідно з морально-екологічними нормами та 

ідеалами; 

уміти: 

- оцінювати значимість морально-екологічних колізій сьогодення, пояснювати причини 

та проектувати етичні способи їх вирішення;  

- вільно оперувати засвоєним матеріалом, розуміти й осмислювати проблеми морально-

етичного природокористування;  

- перетворювати набуті знання у зміст власної особистісної і професійної культури і 

життєдіяльності. 

 

1. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістовних модулів і тем Кількість годин 

Лекції Сем.з. СРС Разом 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Екологічна етика в системі філософських знань. 

Тема 1. Семантика екоетичного знання 

 

 

2 2 8 12 

Тема 2. Еволюція екологічних констант в 

етиці 

 

2 2 8 12 

Тема 3. Філософські напрями й концепції в 2 2 8 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



екологічній етиці 

 

Змістовий модуль 2. Теоретико-практичний потенціал екологічної етики. 

Тема 4. Екологічні кризи, їх сутність та 

етичні стратегії вирішення екологічних 

проблем  

2 2 8 12 

Тема 5. Екоморальна свідомість та 

самосвідомість як чинники формування 

екокультури 

2 2 8 12 

Тема 6. Еколого-етичний стиль мислення 2 2 8 12 

Тема 7. Екологічна етика і сфери суспільної 

діяльності людини 

2 4 12 18 

Всього годин 14 16 60 90 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Теми Кількість годин 

1. Поняття та предмет екологічної етики  2 

2. Еволюція екоетичних знань і цінностей 2 

3. Концептуальні основи екологічної етики 2 

4. Антропогенні екокризи: етико-аксіологічний аналіз 2 

5. Сучасні проблеми природокористування: морально-етичні аспекти 2 

6. Екоморальна свідомість і самосвідомість в контексті екокультури 2 

7. Екологічна мораль і сфери суспільної діяльності людини  4 

 Разом  16 

 

2. Плани семінарських занять 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття та предмет екологічної етики (2 год.) 

Основні поняття та категорії: етика, екологія, екологічна етика, екоетика, етика природи, 

екофілософія, філософія екології, біофілософія, філософія біології, екотеологія, 

відеоекологія, ноосферна етика, інвайронментологія, етика екорозуму, біофільна етика, 

ейкос, екологічна мораль, природа, екосистеми, біосферне Ціле, еколого-моральне 

ставлення, еколого-етична проблема, екоетичні звичаї, екоетичні традиції. 

 

План 

1. Екологічна етика як галузь філософського знання. 

2. Генеза етичних засад у ставленні людини до природи. 

3. Становлення екологічної етики як науки. 

4. Функції  і завдання екологічної етики. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Розкрийте етимологічний і філософський зміст поняття «екологічна етика». 

2. Що є предметом вивчення екологічної етики? Запропонуйте кілька визначень цієї 

науки. 

3. Охарактеризуйте нормативний і теоретичний рівні системи моральних категорій та 

регулятивів екологічної етики. 

4. Охарактеризуйте головні риси екологічної моралі у релігіях народів світу. 

5. Які особливості щодо етичного відношення до природи сформувались в культурній 

традиції античності? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Порівняйте моральне ставлення людини до природи в добу Середньовіччя, Ренесансу 

і Нового часу. 

7. Як відбувався розвиток уявлень про етичні засади взаємодії людини і природи у XIX – 

XX століттях? 

8. Повідомте про становлення екологічної етики як науки? З іменами яких мислителів 

воно пов’язане? 

9. Назвіть основні функції екологічної етики. 

10. Розкрийте зміст завдань екологічної етики. 

 

Творче завдання: складіть порівняльну таблицю за змістом морального ставлення людини 

до природи в контексті домінуючих цінностей кожної історичної епохи. 

Література: базова: [1,2,3], допоміжна: [2,3,19]. 

 

Тема 2. Еволюція екоетичних знань і цінностей (2 год.) 

Основні поняття і категорії: об’єкт, об’єктність, суб’єкт, біосуб’єкт, суб’єктність природи, 

правосуб’єктність природи, екоетичний імператив, екоетичні цінності, ціннісна парадигма 

екоетики, права людини, права природи, благість буття природи, екоетичні правила, 

екоетичні норми, екоетичні принципи, екоетичні цінності, екоетичний ідеал, еколого-етичні 

мотиви діяльності, екоморальний обов’язок, екоморальна відповідальність, екоморальна 

справедливість. 

План 

1. Раціональні та ірраціональні виміри відношення «суб’єкт – об’єкт» у життєвому 

досвіді та наукових знаннях. 

2. Ціннісні аспекти екологічної етики в контексті відношення людини до природи. 

Екоетичний імператив. 

3. Права людини і права природи. Філософсько-етичне обґрунтування ідеї прав природи.  

4. Загальні екоетичні принципи ставлення до природи, правила, норми, мотиви та 

обов’язки. Екоетичний ідеал. 

  

Запитання для самоконтролю: 

1. Визначте засади осмислення природи як базової життєдайної цінності.  

2. Охарактеризуйте типи еколого-етичного світогляду щодо відносин між людиною і 

природою у категоріях «суб’єкт» і «об’єкт».  

3. Яким є підгрунтя та моральне призначення екоетичного імперативу? 

4. У чому виявляється понятійний зміст цінності як базового терміну екоетики? Якими є 

основні положення її ціннісної парадигми? 

5. Розкрийте зміст внутрішніх і зовнішніх цінностей природи. 

6. У чому полягає специфіка філософської концепції прав людини і природи? 

7. Назвіть та розкрийте значення основних екоетичних принципів, визначте відповідні 

їм норми. 

8. Що таке правило екологічної етики? Перелічіть відомі Вам екоетичні правила 

врегулювання конфліктів між людиною і природою. 

9. Який зміст охоплює поняття екоетичного ідеалу?  

10. Розкрийте зміст моральних якостей людини, що відповідають морально-екологічному 

ідеалу сучасності. 

 

Творче завдання: створіть мультимедійну презентацію із текстовим вмістом на тему: 

«Права природи як ціннісна концепція екологічної етики». 

 

Література: базова: [1,2,3], допоміжна: [2,3,16,18,21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Концептуальні основи екологічної етики (2 год.) 

Основні поняття та категорії: антропоцентризм, нон-антропоцентризм, антропний 

принцип, екогуманізм, патоцентрична етика, екоцентризм, холізм, екоетика, біоетика, 

етичний натуралізм, біоцентризм, екоанархізм, біорегіоналізм, екобіоцентризм, етика 

благоговіння перед життям, етика поваги до природи, жива етика, рух «звільнення тварин», 

права тварин, глобальна біоетика, глибинна екологія, етика дикої природи, екологічна 

деонтологія, етика відповідальності, етика виживання, екофемінізм, етика емпатії, Римський 

клуб, ноосферна етика, інвайронментальна етика, коеволюція людини і природи, концепція 

стійкого розвитку. 

План 

1. Антропоцентризм: критика і морально-етичні перспективи.  

2. Біоцентричні та екоцентричні концепції екологічної етики. 

3. Екобіоцентричні моделі екологічної етики. 

4. Радикальні напрямки та новітні пошуки екоетичних стратегій. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. У чому виявляється морально-філососький смисл дилеми антропоцентризму й 

нонантропоцентризму? 

2. Доберіть аргументи прихильників і контраргументи критиків антропоцентристської 

концепції в екологічній етиці. 

3. Якою мірою реалізується екоетичний ідеал у біоцентричній концепції екологічної 

етики? 

4. Розкрийте особливості екоцентричних моделей екологічної етики. 

5. Охарактеризуйте екобіоцентричну концепцію екологічної етики. Кому з філософів 

належить термін «глибинна екологія»? 

6. Які екоетичні принципи сформувались у радикальній природоохоронній традиції? 

7. Який світоглядний зміст закладений в теорії екофемінізму? 

8. Проаналізуйте основні етичні принципи Римського клубу. 

9. У чому полягає морально-етичний зміст ідеї коеволюції? 

10. Охарактеризуйте риси сучасного ноосферного мислення та світогляду. 

11. Обгрунтуйте необхідність формування інвайронментальної парадигми в екологічній 

етиці. 

12. Охарактеризуйте етичну складову концепції стійкого розвитку. 

 

Творчі завдання:  

1. Складіть графічну схему (малюнок, таблицю тощо), котра б відображала величину 

людської відповідальності відносно довкілля у кожній із відомих Вам еколого-етичних 

концепцій. 

2. Підготуйте письмове повідомлення про нові світоглядні течії у екологічній етиці. 

 

Література: базова: [1,2,3], допоміжна: [5,9,13]. 

 

Змістовий модуль 2 

 

Тема 4. Антропогенні екокризи: етико-аксіологічний аналіз (2 год.) 

Основні поняття та категорії: антропогенні екологічні кризи, природні екологічні кризи, 

глобальна екологічна криза, духовна криза, екологічна катастрофа, екологічна реальність, 

екологічна система, екоетичний імператив, інвайронменталізм, межі росту, суспільство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



споживання, соціоекологія, стійкий розвиток, філософія екологічної кризи, екологічна 

філософія. 

 

План 

1. Етико-аксіологічний зміст проблеми антропогенних екологічних криз.  

2. Екологічні катастрофи як чинник загальної духовної кризи. 

3. Парадигма та цінності нової екофілософії. 

4. Обґрунтування етичних принципів подолання екокриз. 

 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте каузальний та сутнісний етико-аксіологічний характер антропогенних 

екокриз. 

2. Чи є антропоцентризм, як світоглядна константа, причиною екологічної кризи? 

3. Обгрунтуйте критерії визначення антропогенних екокриз та етичні стратегії їх 

подолання.  

4. Розкрийте суть концепції катастрофізму. 

5. Встановіть змістове співвідношення між екокризою, екокатастрофою та духовною 

кризою. 

6. Чому екологічна криза є морально-етичним викликом людству? 

7. Охарактеризуйте проблематику розв’язання екокриз у перспективному філософсько-

світоглядному ракурсі. 

8. Обгрунтуйте етичні принципи подолання екокризи на основі нових продуктивних 

підходів етики та екологічної філософії? 

Творче завдання: прореферуйте розділ «Екологія душі» із праці А. Гора «Земля у рівновазі. 

Екологія і людський дух», підготуйте доповідь про авторське розуміння духовної складової 

екологічної кризи. 

Література: базова: [1,2,3], допоміжна: [7,17,18]. 

 

Тема 5. Сучасні проблеми природокористування: морально-етичні аспекти (2 год.) 

Основні поняття та категорії: природні ресурси, природокористування, права природи, 

права людини, екоетичні принципи, екоетичні норми, екоетичні правила, заповідник, 

заповідна справа, права дикої природи, рибальство, полювання, мисливство, лісозаготівля, 

концепція абсолютної заповідності. 

План  

1. Морально-етичний зміст проблем сучасного природокористування. 

2. Етичні принципи та норми заповідної справи.  

3. Концепція абсолютної заповідності дикої природи. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте сучасні екоетичні проблеми природокористування. 

2. На чому слід основувати рішення щодо розв’язання етичних проблем 

природокористування? 

3. Як оцінити рибальство і полювання з морально-етичної точки зору? 

4. Чи є аматорське полювання життєвою необхідністю для реалізації важливих 

людських потреб? 

5. Навіщо потрібні етичні норми заповідної справи? 

6. Розкрийте зміст відомих Вам етичних принципів у заповідній справі? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. З’ясуйте доцільність впровадження етичних норм абсолютної заповідності дикої 

природи. 

8. Які перспективи мають еколого-моральнісні підходи до природокористування в 

майбутньому? 

 

Творчі завдання: 
1. Проаналізуйте екологічні закони Баррі Коммонера й підготуйте письмове повідомлення 

про те, на підтримку яких екоморальних принципів вони спрямовані? 

2. Складіть план обговорення переглянутого напередодні документального фільму на 

актуальну еколого-етичну тематику. 

Література: базова: [1,2,3], допоміжна: [10,12,13,15]. 

 

Тема 6. Екоморальна свідомість і самосвідомість 

 в контексті екокультури (2 год.) 

Основні поняття та категорії: екологізація свідомості, екоморальна свідомість, 

екоморальна самосвідомість, антропоцентрична свідомість, природоцентрична свідомість, 

екоцентрична свідомість, інвайронментальна свідомість, ноосферне мислення, коеволюція, 

егоорієнтований природоцентризм, екоорієнтований природоцентризм, егоорієнтований 

антропоцентризм. 

 

План 

1. Екоморальна свідомість як психіко-культурна складова відношення «людина-

біосфера» та її перспективи. 

2. Екоморальна самосвідомість: сутність та специфіка. 

3. Поняття «екологічна культура». Принципи формування сучасної екологічної 

культури. 

4. Проблема антиекологічної культури.  

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Які існують підходи щодо визначення екологічної свідомості як філософської 

категорії? 

2. В чому полягає відмінність між антропоцентричним та 

природоцентричним(натуроцентричним) типами екологічної свідомості? 

3. Хто переважає у Вашому студентському середовищі: «екоцентристи» чи 

«антропоцентристи»? Наведіть приклади з Вашого життєвого досвіду. 

4. Яку типологізацію екосвідомості здійснено в сучасній екологічній етиці? 

5. Назвіть і розкрийте сутність основних категорій екоморальної свідомості. 

6. Якими є етичні перспективи інвайронментальної свідомості? 

7. Вкажіть основні світоглядні позиції формування «інвайронментальної парадигми» 

екоетики. 

8. Що таке екоморальна самосвідомість? Яка її роль стосовно взаємодії людини і 

природи? 

9. Охарактеризуйте категорії екоморальної самосвідомості. 

10. Які моральні принципи повинен включати новий тип екосвідомості? 

11. Дайте визначення поняттю «екологічна культура». 

12. У чому полягає зміст екоморальної життєдіяльності? 

 

Творче завдання: підготуйте письмовий проект-есе «Екоетичні стратегії життєдіяльності: 

природо неруйнівні та природо зберігаючі форми».  

 

Література: базова: [1,2,3,4,5], допоміжна: [1,4,8,9,20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 7. Екологічна мораль і сфери суспільної діяльності людини (4 год.) 

Основні поняття та категорії: екологічна мораль, моральна екологічна норма, екоетична 

норма, еколого-правова норма, моральний вибір, еколого значущий вчинок, екологістські 

рухи, екотаж, екотероризм, економіка, політика, наука, техніка, біоетика, клонування, 

трансгенні рослини, Декларація прав природи, природоохоронне законодавство України, 

моральний кодекс екологічної поведінки. 

 

План 

1. Співвідношення принципів екологічної моралі та права, економіки, політики, 

державного управління. 

2. Екологічна етика крізь призму діяльнісних мотивів науки, техніки, освіти, медицини, 

спорту, культури. 

3. Сучасні екологістські рухи та громадські організації: морально-екологічні аспекти 

доцільної діяльності. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. У чому полягає зміст права і моралі як регуляторів екологічної поведінки? 

2. Охарактеризуйте екологічну правосвідомість як складову еколого-етичного 

світогляду. 

3. У чому відмінності між нормами екологічної моралі та екологічного права? 

4. Встановіть співвідношення між принципами екологічної моралі та економічними, 

політичними, державотворчими підходами до оцінки природи й 

природокористування. 

5. В чому полягають основні протиріччя між екологічною етикою та економікою? Чи 

можливо їх мінімізувати? 

6. Обгрунтуйте еколого-моральні зобов’язання людини щодо cуспільної діяльності у 

сферах науки, техніки, освіти, медицини, спорту та культури. 

7. Проаналізуйте етико-екологічну мету, засоби й способи діяльності сучасних 

громадських екологічних організацій в Україні. 

 

Творчі завдання:  

1. Складіть порівняльну таблицю спільного та відмінного між екоморальними та 

еколого-правовими нормами. 

2. Здійсніть компаративний аналіз проблеми цінностей природи у економіці та 

екологічній етиці. 

3. Проаналізуйте в письмовій доповіді або есе зміст однієї із дилем біоетики в контексті 

екоморальних прав людини і природи.  

4. Підготуйте письмове повідомлення / мультимедійну презентацію проекоморальну 

мету і зміст діяльності однієї із сучасних неурядових екоорганізацій м. Рівне чи інших 

міст України. 

 

Література: базова: [1,2,3,4,5], допоміжна: [3,6,13]. 

 

3. Інтерактивні методи навчання 

3.1. Інтелектуальний проект-есе 

Проект-есе (з фр. essai «спроба, опис», від лат. exagium «зважування») – літературний 

жанр прозаїчного твору невеликого об’єму, що виражає підкреслено індивідуальну позицію 

автора та має теоретико-практичне призначення. 

Побудова проекту-есе – це розробка системи практичних рішень, теоретична 

відповідь на питання або повномірне розкриття теми, що засновані на класичній системі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



доказів. Есе виражає індивідуальні враження та міркування автора з конкретного приводу, 

проблеми або бачення предмету, події, явища та не претендує на вичерпне або визначальне 

трактування теми. Зазвичай складається з наступних пунктів (залежно від обраної теми та 

предмету дослідження): 

– постановка проблеми або окреслення доцільності розгляду предмету, події, явища та 

визначення основних завдань; 

– визначення варіантів вирішення даної проблеми, предмету міркування, події, явища через 

приклади з історії чи цитування визначних осіб; 

– власна критика цих варіантів та розгляд їх недоліків; 

– надання власного варіанту вирішення проблеми або бачення предмету, події, явища. 

 

Тематика проектів-есе (на вибір): 

1. Екоморальні засади сучасного спорту. 

2. Екоідеї планування весілля.  

3. Екопоселення як еколого-етичне соціальне явище.  

4. Екоморальні принципи родового угіддя.  

5. Еколого-етичні норми реклами. 

6. Екофермерство: традиція і сучасність. 

7. Екоетична безпека підприємництва.  

8. Екотехнології відновлюваної енергетики.  

9. Екотранспорт: технології майбутнього. 

10. Екоморальні засади економіки спільного користування (sharing economy).  

11. Органічне землеробство та пермакультура: екоморальні засади.  

12. Екобудівництво: природо неруйнівні концепції.  

13. Ціннісний алгоритм феномена екопоселення. 

14. Екодім: ідеї облаштування. 

15. Агротехніка органічного землеробства: природо зберігаючі практики. 

16. Екологічне водопостачання: традиція і сучасні технології. 

17. Медицина: права природи і права людини. 

18. Екокосметика та екоморальний ідеал. 

19. Екопобут: екоморальні принципи організації. 

20. Екоморальні цінності агротуризму.  

21. Еколого-етична концепція ландшафтного дизайну.   

22. Екоморальні основи інвайронментального мистецтва. 

 

3.2. Обговорення фільмів на актуальну еколого-етичну тематику 

Обговорення документальних або художніх фільмів носить характер дискусійного аналізу з 

метою виявлення проблемних складових невирішуваних раніше завдань. Для цього слід 

проаналізувати тематику переглянутого фільму та скласти план обговорення, в якому 

передбачити висвітлення нових аспектів екоетичної проблеми та окреслення перспективних 

теоретико-практичних підходів до її вирішення. 

4. Методи оцінювання знань 

4.1. Модульна форма контролю включає в себе наступні форми робіт та 

оціночні бали за їх виконання 

№№ 

з.п 

Види навчальної діяльності Оціночні 

бали 

1.  Відвідування лекційних занять 1 б. за 2 год. 

2.  Відвідування семінарських занять 1 б. за 2 год. 

3.  Вирішення тестових завдань 1 б. за 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



завдання 

4.  Доповідь на семінарському занятті 3 б. за 1 

виступ 

5.  Участь у дискусії під час семінарського заняття 2 б. за 1 

заняття 

6.  Постановка проблемних запитань 1 б.  

7.  Підготовка конспекту першоджерел і використання його у відповіді 3 б. 

8.  П’ятихвилинка з основних понять до теми  2 б. 

9.  Підготовка мультимедійних слайдових презентацій до курсу 

семінарських занять 

3 б. за 1 тему 

10.  Підбірка відеоматеріалів (художніх, документальних фільмів та 

відеороликів) на еколого-етичну тематику з анотацією 

2 б. за 1 тему 

 

11.  Участь у конкурсі студентських наукових робіт 10 б. 

12.  Участь у олімпіаді або в засіданні круглого столу 3 б. 

13.  Підготовка інтелектуального проекту-есе по проблемі  5 б. 

14.  Огляд літератури по темах курсу 2 б. за 1 тему 

15. Підготовка відео- або скрайб-презентації до теми курсу 3 б. 

16. Виступ з доповіддю на студентській науковій конференції 5 б. 

     17. Виступ з доповіддю на студентській науковій конференції в іншому 

вузі 

6 б. 

  18. Призове місце в олімпіаді чи конференції 5 б. 

     19. Участь у громадських заходах, приурочених еколого-етичній 

тематиці сьогодення 

5 б. 

     20. За якісне ставлення до вивчення дисципліни  1 – 3 б. 

 

4.2. Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне опитування та самостійна робота  Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

 100 40 60  

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

12 12 16 12 12 12 24 

 

4.3. Шкала оцінювання (100-бальна та раціональна) 

Сума балів за всі 

форми навчальної 

діяльності 

Оцінка за раціональною шкалою 

Залік 

90-100  

 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано 

1-34 не зараховано 
         Х

– з можливістю повторного складання заліку 
ХХ 

–  з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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3. Калуга В. Ф. Екологія свідомості. – К.: Міленіум, 2010. – 154 c. 

4. Карпенко К. І. Природа і жінка. Перспективи екофемінізму в Україні. / К. І. Карпенко. 

– Харків. – «Крук», 2005. – 320 с. 

5. Кисельов М. М. Біологічна етика в системі практичної філософії // 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bioetica/Kiselev.htm 

6. Кисельов М. М., Канак Ф. М. Національне буття серед екологічних реалій. / М.М. 

Кисельов. – К.: Тандем, 2000. – 320 с. 
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