




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування цілісної системи знань щодо розвитку новітніх 

моделей соціуму на основі принципових засад екології культури, екоетики, біоетики та 

екологічної естетики, задля розуміння їхнього практичного потенціалу у збереженні 

природної та культурної спадщини, а також 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 загальні характеристики 

основних положень етичних систем та відповідні їм ціннісно-нормативні програми; основні 

методи філософсько-етичних та естетичних досліджень, соціальної екології, при 

аналітичному розгляді дилемних ситуацій соціальної дійсності. 

2. Вміти застосовувати теоретико-методологічний апарат філософського знання, 

безпосередньо етики та естетики, для аналізу сучасної реальності у всій багатогранності її 

проявів у різноманітних соціальних практиках з позицій викликів та загроз феномену 

культури, як способу існування людства, передбачати/прогнозувати ймовірні негативні 

наслідки усталених практик, осмислювати адекватні механізми їх вирішення та 

застереження. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з консолідованою інформацією, а саме, 

отримувати та аналізувати інформацію з різних джерел та системно інтегрувати різнотипні 

інформаційні ресурси, формувати кінцевий інформаційний продукт з ознаками максимальної 

повноти, несуперечності, який би відповідав науковим вимогам та управлінським потребам 

керування/упередження дилемними процесами сучасної культурної реальності. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Екологія культури і екоетика» 

належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у 7 семестрі 

бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основною тематикою 

міждисциплінарного дискурсу стосовно феномену культури через оптику моральних та 

естетичних цінностей. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, 

основні напрями та проблематика екології культури, екологічної етики, біоетики, екологічної 

естетики як актуальних світоглядних матриць у «конструюванні» духовно-моральнісних 

парадигм сучасної культури. Послідовно аналізуються особливості становлення екології 

культури, екоетики, біоетики, екологічної естетики як певних міждисциплінарних галузей 

знання. Розглядається специфіка розвитку даних наукових напрямів, їхнє співвідношення і 

роль у культурних практиках сьогодення. Досліджується варіативність сучасних ціннісних 

обґрунтувань актуальних проблем екоетики і біоетики та корельованих з ними нормативно-

правових приписів практичного вирішення основних проблем, породжених спеціалізованими 

видами людської діяльності сьогодення, а також тенденції сучасних трансформацій стосовно 

розуміння естетичної цінності навколишнього середовища. Розглядаються пошуки етичної 

аргументації морального вибору в дилемних ситуаціях сучасних біомедичних практик, 

аналізуються колізії між позитивно-правовим обгрунтуванням шляхів їхнього вирішення та 

моральними наслідками впровадження прийнятих рішень. 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.  

  Завдання (навчальні цілі) – надати студентам певну систему знань про сучасні 

дослідження феномену культури у сфері екології культури, еко-біоетики та екоестетики. У 

результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати засвоєний певний рівень 

володіння теоретичними знаннями, а й використовувати ці знання у своїх самостійних 

дослідженнях феномену культури у сучасному глобалізованому світі та вміти здійснювати 

аналітичний огляд, експертну оцінку багатогранності його прояву.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів). 



ЗК 14. 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 1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі 

культури. 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних 

філософських ідей, учень та напрямків. 

ФК 5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення. 

ФК 10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальнонаукової проблематики. 

 

4. 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 

дисципліни  Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 Предмет, методи, теоретичні основи досліджень 

екології культури та екоетики, їхні структурні 

компоненти, що склалися в етико-

філософському знанні, та місце у системі 

«природа-людина-суспільство». 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел, 

письмова 

контрольна робота 

7 

1.2 Загальні та специфічні підходи, концепції у 

галузі екології культури та екоетики. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна робота 

7 

1.3 Предмет та основні дилеми біоетики, їхній зміст 

та основні етичні аргументації.  

Смінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, проєктна 

робота, письмова 

контрольна робота 

6 

1.4 Імперативно-ціннісні засади існуючих правових 

підстав вирішення основних дилем біоетики.   

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, проєктна 

робота, письмова 

контрольна робота 

7 

1.5 Предмет та теоретичні основи естетичних 

досліджень природного середовища та місця 

людини в ньому. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна робота 

7 

1.6 Сучасні методи естетичного аналізу явищ 

навколишнього середовища, людського побуту 

та сфери їх перетину. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Есе, письмова 

контрольна робота 

6 

 Вміти:    

2.1 Демонструвати знання спеціалізованої 

літератури,  самостійно шукати та критично 

опрацьовувати необхідну літературу для 

досліджень, вільно володіти методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової інформації. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

конспект 

першоджерел, 

ситуаційний аналіз 
(Case-studies), есе 

проєктна робота,  

5 

2.2 Пояснювати варіативність сучасних моделей 

цілісного екокультурного розвитку в контексті 

сучасних екологічних та правових механізмів і 

екологічних законів у збереженні природної та 

культурної спадщини. 

Самостійна 

робота 

Ситуаційний аналіз 

(Case-studies)  

10 

2.3 Виокремлювати моральнісні компоненти у Семінар, Усні доповіді, 10 



біомедичних практиках та здійснювати пошук 

етичного обгрунтування їхнього вирішення.   

самостійна 

робота 

дискусії, проєктна 

робота, письмова 

контрольна робота 

2.4 Здійснювати експертну оцінку та порівняльний 

аналіз нормативно-правових підстав для 

розвязання моральних проблем сучасної 

біомедичної практики.  

Семінар, 

самостійна 

робота  

Усні доповіді, 

дискусії, проєктна 

робота 

5 

2.5 Виявляти естетичні цінності навколишнього 

середовища з огляду на їхнє значення в 

контексті сучасної енвайронментальної 

проблематики 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Есе 5 

2.6 Готувати матеріали з питань естетичної оцінки 

об'єктів навколишнього середовища та сфери 

повсякденного, перетину людського та 

природнього стосовно запитів у сфері 

креативних індустрій, дизайну, моди 

Самостійна 

робота 

Есе 5 

 комунікація:    

3.1 Використовувати знання іноземних мов для 

аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, 

читання спеціалізованої літератури в підготовці 

до семінарських занять та написання 

самостійних робіт. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

ситуаційний аналіз 

(Case-studies), есе 

проєктна робота,  

3 

3.2 Презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, проєктів 

Самостійна 

робота 

Ситуаційний аналіз 

(Case-studies), 

проєктна робота, 

есе 

3 

  3.3 Вести дискусії стосовно ціннісно-нормативного 

обгрунтування дилем екоетики та біоетики, 

проблем естетики повсякденності на засадах 

поваги та толерантності  

Семінар Усні доповіді, 

дискусії 

3 

 автономність та відповідальність:    

4.1 Шукати та критично опрацьовувати фахову 

літературу, вільно володіти методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

ситуаційний аналіз 

(Case-studies), есе 

проєктна робота,  

2 

4.2 Аналізувати комплексні питання, пов’язанні з 

визначенням етичного підгрунтя юридичного 

забезпечення вирішення існуючих дилем 

екоетики та біоетики у правовому полі 

провідних країн світу.   

Семінар, 

самостійна 

робота  

Усні доповіді, 

дискусії, 

ситуаційний аналіз 

(Case-studies), 
проєктна робота 

5 

4.3 Нести відповідальність за достовірність 

аналітичних висновків та уникати політико-

ідеологічної, вузькопрофесійної, корпоративної 

заангажованості при проведенні досліджень  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Ситуаційний аналіз 

(Case-studies), 

проєктна робота, 

есе 

4 

  

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результати навчання 

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 
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ПРН 2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських 

дисциплін,  знати філософську термінологію. 
+ + + +  + 

 

        
 

 
  

ПРН 6. Мати обізнаність щодо основних напрямів,  + + + + +  + + +         



тенденцій, проблематики сучасної філософії.  

ПРН 7. Розуміти  сучасну наукову картину світу, її 

основні проблеми та суперечності. 
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ПРН 8. Мати обізнаність у головних філософських 

методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість 

філософського знання. 
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ПРН 15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій 

на засадах діалогу, відкритості й толерантності. 
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 

1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати 

навчання (вміння 2.1 – 2.6); (комунікація 3.1 – 3.3); (автономність та відповідальність 4.1 – 4.3), 

що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН – 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.3, 4.1, 4.2 – 10/15 балів. 

2. Самостійна робота:  

      №1 – Конспект першоджерел:  РН –1.2, 2.1– 8/10 балів; 

      №2 – Ситуаційний аналіз (Case-studies): РН – 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – 10/20    

       балів; 

             №3 – Проєктна робота: РН – 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3  – 10/18 балів; 

      №4 – Есе: РН – 1.6, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 – 10/17 балів.  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з 

усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну 

роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах) та за самостійні роботи 

(конспект першоджерел, ситуаційний аналіз (Case-studies), проєктна робота, есе). Усі види робіт за 

семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3 – 12/20 балів. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється 

за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для 

одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати 

електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми 

кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи 

(мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 



7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусіях 

До теми 6 протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті, тему 

необхідно відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«7» х 1 = 7 

 

 

 

«3» х 5 = 3 

«10» х 1 = 10 

 

 

 

«5» х 1 = 5 

Самостійна робота №1 до теми 1-2: Конспект першоджерел «4» х 2 = 8 «5» х 2 = 10 

№2 до теми 1-5:  

Ситуаційний аналіз  (Case-studies) щодо 

розгляду моральних дилем в 

природоохоронній практиці 

«10» х 1 = 10 

 

«20» х 1 = 20 

 

№3 до теми 6-11: Проєктна робота, 

присвячена розгляду моральних дилем 

біоетики 

«10» х 1 = 10 

 

«18» х 1 = 18 

 

№4 до теми 12-16: Есе на тему 

естетичного аналізу явищ 

навколишнього середовища та сфери 

повсякденного із застосуванням 

методології екологічної естетики 

«10» х 1 = 10 

 

«17» х 1 = 17 

 

Підсумкова 

контрольна робота 

До теми 1-16 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна відповідь: 

10 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; 

7 балів – 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; 

Доповнення / дискусія: 

5 балів – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;  

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

2. Самостійна робота: 

1 частина 

 №1 Конспект першоджерел: 

4 бали – студент опрацював необхідний текст та виокремив у ньому головні проблеми/питання; 

3 бали – студент законспектував текст без повноти розуміння розглянутої в тексті проблеми. 

№2 Ситуаційний аналіз (Case-studies) щодо розгляду моральних дилем в природоохоронній практиці: 

20 балів – представлена індивідуальна ситуація своєю метою має: означення кола проблем в 

природоохоронній сфері, чітке та послідовне розкриття сутності моральних дилем/конфліктів; 

аргументоване означення цінностей/пріоритетів усіх сторін, що включені в конфлікт з точки зору 

етики та їх відповідність етико-екологічним цінностям; надана оцінка можливих 

негативних/позитивних наслідків у прийнятті вирішення даної ситуації, а також конкретні 

рекомендації щодо їх вирішення в процесі розробки та втіленні соціально значимих 

природоохоронних проєктів;  

10 балів – представлена індивідуальна ситуація щодо розгляду моральних дилем /конфліктів в 

природоохоронній сфері, не чітко розкриває їх сутність, відсутні аргументи щодо 

цінностей/пріоритетів задіяних сторін, надана оцінка можливих як негативних/позитивних наслідків 

у прийнятті вирішення але позбавлена конкретних рекомендацій стосовно  відповідальності за 

втілення соціально значущих природоохоронних проєктів. 

 

2частина 



№3 Проєктна робота присвячена розгляду моральних дилем біоетики: 

18 балів – представлений індивідуальний фрагмент колективного проєкту обгрунтування вирішення 

проблеми біоетики має: чітку та послідовну структуру викладу; переконливу етичну аргументацію на 

захист обраного алгоритму вирішення проблеми, з розумінням та співвіднесенням з певною етичною 

системою та корельованими з нею ціннісно-нормативними вимогами; зпрогнозовані антропологічні, 

соціальні, політичні, наукові наслідки запропонованого шляху вирішення моральної дилеми, 

породженої сучасними біомедичними практиками;  

10 балів – представлений індивідуальний фрагмент колективного проєкту обґрунтування вирішення 

моральної дилеми біоетики не має чітко визначеної етичної аргументації; відзначається 

еклектичністю суджень, позбавлених теоретичного підґрунтя; прогнозування ймовірних наслідків від 

запропонованого алгоритму вирішення моральної дилеми біоетики не відповідає вище зазначеним 

вимогам.  

3 частина 

Есе на тему естетичного аналізу явищ навколишнього середовища та сфери повсякденного із 

застосуванням методології екологічної естетики:  

17 балів – студент здійснює естетичний аналіз явищ навколишнього середовища та сфери 

повсякденного із застосуванням методології екологічної естетики, глибоко та всебічно розкриває 

зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову 

та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість в роботі над есе; 

10 балів – студент здійснює естетичний аналіз явищ навколишнього середовища та сфери 

повсякденного, але недостатньо розкриває зміст поставлених питань, не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, есе 

містить суттєві неточності. 

3. Підсумкова контрольна робота (в білеті 3 питання): 

20 балів (за три питання: з екології культури та екоетики – 8 балів, з біоетики та екологічної естетики 

по 6 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 у викладеній відповіді на поставлені питання. 

17 балів (з екології культури та екоетики – 7 балів, з біоетики та екологічної естетики по 5 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 у викладенні тексту 

письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності  

12 балів (за кожне питання по 4 бали) – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але 

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

вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить 

суттєві неточності 

 

7.3 Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Екологія культури та екоетика  

1 
Тема 1. Екологія, культура, екоетика як об’єкти 

теоретичного аналізу 
2  6 

2 
 Тема 2. Предмет та історія становлення екології 

культури та екологічної етики 
  6 

3 
Тема 3. Етапи розвитку та методологічні 

установки сучасної екологічної етики 
  6 

4 Тема 4. Основні концепції та принципи   6 



екологічної етики 

5 

Тема 5. Етичні принципи та етико-екологічна 

проблематика в міжнародних та вітчизняних 

правових документах.   

  10 

6 

Самостійна робота: Ситуаційний аналіз щодо 

розгляду моральних дилем в природоохоронній 

практиці 

  14 

Частина 2. Моральні дилеми біоетики 

7 
Тема 6. Предмет, структура та основні дилеми 

біоетики  
 2 6 

8 Тема 7. Аборт, контрацепція, стерилізація   4 

9 
Тема 8. Репродуктивні технології в 

антропологічному та соціальному вимірах 
  6 

10 
Тема 9. Вмирання та смерть у сучасному світі. 

Евтаназія  
  6 

11 
Тема 10. Моральні проблеми трансплантації 

органів та тканин. Ксенотрансплантація 
  6 

12 
Тема 11. Генна інженерія. Етичні аспекти 

клонування людини. 
  6 

13 
Самостійна робота: Проєктна робота, присвячена 

розгляду моральних дилем біоетики 
  14 

Частина 3. Екологічна естетика 

14 
Тема 12. Естетичні теорії XVIII-ХІХ ст. як 

методи дослідження природи 
2  6 

15 
Тема 13. Критика естетики природи та 

виникнення екологічної естетики ХХ ст. 
  6 

16 Тема 14. Екологічна естетика: когнітивний підхід   8 

17 
Тема 15. Екологічна естетика: нон-когнітивний 

підхід 
  7 

18 
Тема 16. Естетика та дизайн середовища. 

Естетика повсякденності ХХІ ст.  
  7 

19 

Самостійна робота: Есе на тему естетичного 

аналізу явищ навколишнього середовища та 

сфери повсякденного із застосуванням 

методології екологічної естетики. 

  14 

 ВСЬОГО 4 2 114 

 

Загальний обсяг 120, у тому числі: 

Лекцій – 4 год. 

Семінарів – 2  год. 

Самостійна робота – 114  год. 

Форма підсумкового контролю – залік (приймається трьома викладачами) 
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