
Екологічна культура 

Семестр: ___________ 
                                                                                             

                                      

Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__); 

  аудиторні години - _30____ (лекції - 15 , семінарські -15) 

Лектор:   доц. Ліщинська О.І. (ел. адреса  kafedra_kultury@ukr.net ) 

Результати навчання: 

 знати:  

 основні концептуальні підходи щодо екологічної культури;  

 розуміти взаємозв’язок природи і культури, його діалектичний та антиномічний характер;   

 історичну еволюцію відносин людини і природи, загрозливий стан екосистеми і поглиблення 

екологічної кризи др. пол. ХХ ст.;  

 основні компоненти екологічної культури: екологічні знання, філософські, етичні, релігійні, 

художньо-естетичні цінності;  

 розуміти потребу формування нової екологічної культури з допомогою комплексного 

застосування педагогічних, психологічних, організаційних заходів. 

 вміти: 

 застосовувати набуті знання для вирішення екологічних проблем українського суспільства;  

 характеризувати сутність і практичне значення екологічних знань, філософсько-етичних та 

мистецько-естетичних цінностей як компонентів екологічної культури;  

 характеризувати філософські концепти ноосфери, коеволюції, ідеї сталого розвитку;  

 аналізувати перспективи поглиблення екологічних проблем та знаходити шляхи їх подолання, 

 знаходити практичні методики формування екологічної культури, 

 застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу конкретних реалій буття сучасної культури. 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Навчальна дисципліна має та меті  

 розглянути та проаналізувати історичні та теоретичні аспекти екологічної культури, 

 розглянути еволюцію відносин людини і природи (від найдавніших часів до наших днів), 

проаналізувати особливості нової екологічної культури в сучасних умовах,  

 вивчити основні компоненти екологічної культури (екологічні знання, філософсько-етичні та 

релігійні засади, художньо-естетичні цінності),  

 осмислити педагогічні та організаційно-методологічні основи формування екологічної 

культури. 

 

Рекомендована література:  
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Антологія: У 2-х кн./Упор. В. Крисаченко. – К., 1995; Крисаченко В. Екологічна культура: теорія і 

практика: Навч. пос. – К., 1996; Крисаченко В., Хилько М. Екологія. Культура. Політика. – К., 2002; 
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Форми та  методи навчання: Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота 

Форма  звітності:  Залік                                                                                                  

Мова навчання:              українська   

Розглянуто  на  засіданні кафедри «10» грудня 2015 р.      Протокол №6  

 

Завідувач кафедри            ________________________            _____________________  
                                                                                              (підпис) 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  «16 » грудня 2015 р.      Протокол № 191/7  

 

Декан                ________________________                  ___________________________ 



 


