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ПЕРЕДМОВА

Екологічна культура – це такий напрям людської діяльнос-
ті та мислення, від якого істотним чином залежить нормальне 
існування сучасної цивілізації, її сталий розвиток у майбут-
ньому.

Пропонований курс ставить за мету ознайомити студен-
тів із засадами екологічної культури в єдності її теоретичних і 
практичних вимірів, у проявах історичних, політичних, при-
родничих, соціологічних і світоглядних, у колізіях її утвер-
дження в реальному (зокрема, українському) суспільстві.

Екологічну культуру необхідно розглядати комплексно: 
по-перше, як сукупність певних дій, технологій освоєння лю-
диною природи, які забезпечують стійку рівновагу в системі 
“людина – довкілля”; по-друге, як теоретичну галузь знань про 
місце людини в біосфері як істоти діяльної, що організовує її 
структурні та функціональні блоки, як дедалі зростаючий у 
своїх можливостях чинник регуляції стану біосфери.

Екологічна культура є такою життєдіяльністю людини, за 
якої відбувається адаптація (трансформація) навколишньо-
го природного світу до людини, а її самої – до довкілля. Тому 
екологічна культура окреслює коло питань, пов’язаних з ви-
користанням людиною природи, перетворенням її у власних 
інтересах, а також із наслідками такої діяльності.

Дисципліна “Екологічна культура” призначена для студен-
тів денної форми навчання на п’ятому курсі в IX семестрі зі 
спеціальності 8.04010602 – “Прикладна екологія та збалансоване 
природокористування” та 8.04010601 – “Екологія та охорона 
навколишнього середовища”.

Для вивчення цієї дисципліни відведено 32 лекційні годи-
ни і 16 годин практичних занять. Підсумковий контроль – іс-
пит. Самостійна робота (132 год) передбачає вивчення окре-
мих тем, виконання індивідуальних завдань.

Освоївши курс “Екологічна культура”, студенти повинні:
Знати: головні підходи, концепції у галузі екологічної куль-

тури, основні виміри екологічної культури; просторові межі 
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людської життєдіяльності на її наслідки; гуманітарні чинни-
ки екологічної культури: екологічну етику, екологічну освіту 
та виховання, екологічну свідомість і мислення, релігію тощо; 
історичну еволюцію відносин людини і природи, характерні 
прояви екологічної кризи ХХI ст., шляхи формування та акту-
альні проблеми екологічної культури; питання, пов’язані з ви-
користанням людиною природи, перетворенням її у власних 
інтересах, а також з наслідками такої діяльності; суть природ-
них та антропогенних екологічних криз і шляхи їхнього ви-
рішення. 

Вміти: співставляти окремі компоненти екологічної куль-
тури, аналізувати шляхи формування екологічної культури; ви-
користовувати здобуті знання на практиці; аналізувати різні 
підходи та теорії щодо проблем екологічної культури, порівню-
вати ставлення людини до природи в різні історичні періоди, 
пропонувати нові екологічно чисті технології у виробництві. 

Володіти: засадами екологічної культури в єдності її тео-
ретичних і практичних вимірів, найбільш оптимальними та 
перспективними методами екологічної освіти в сучасних умо-
вах розвитку держави; засадами екологічної культури в про-
явах історичних, політичних, природничих, соціологічних і 
світоглядних, в колізіях її утвердження в реальному (зокрема, 
українському) суспільстві; еколого-економічними аспектами 
природокористування.

Тематика семінарських занять тісно пов’язана з програ-
мою лекційного курсу. 

Самостійна робота студента є важливим засобом оволодін-
ня навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної 
роботи, опанування навичок роботи з навчальною і науково-
методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в ін-
формаційному просторі і творчо застосовувати набуті знання 
в майбутній професійній діяльності.

У методичних рекомендаціях подано: структуру навчальної 
дисципліни; таблицю бальної оцінки роботи студентів; навчаль-
ну програму; перелік рекомендованих підручників, навчальних 
посібників, інтернет-джерел; теми і зміст семінарських занять; 
завдання для самостійної роботи; запитання для самоконтро-
лю, перелік тестових завдань, запитання до іспиту. 



- 5 -

1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теми лекцій (32 години)

Змістовний модуль 1. Гуманітарний чинник як осно-
ва екологічної парадигми розвитку

Тема 1. Культурологічний підхід до аналізу культури 
(2 год).

Тема 2. Екологічна культура як діяльність (2 год).
Тема 3. Людина і природа: еволюція відносин (2 год).
Тема 4. Екологічна етика як елемент екологічної культури 

(6 год).
Тема 5. Екологічна свідомість та екологічне мислення як 

складові екологічної культури (2 год).
Тема 6. Екологічна освіта як складова екологічної культу-

ри (2 год).
Тема 7. Екологічне виховання як складова екологічної 

культури (2 год).
Тема 8. Релігійно-етичні вчення як складова екологічної 

культури (2 год).  
Тема 9. Роль партій, громадських рухів і засобів масової 

інформації у розв’язанні проблем екологічної безпеки (2 год).

Змістовний модуль 2. Використання людиною при-
роди, перетворення її у власних інтересах

Тема 10. Екологія та етнос (2 год).
Тема 11. Наука про органічний розвиток людини і довкіл-

ля (2 год).
Тема 12. Екологізація науки та техніки, поширення еколо-

гічно сприятливих технологій ( 2 год).
Тема 13. Феномен екологічних криз у предметі сучасної 

екології (2 год).
Тема 14. Екологічна культура як засіб самоорганізації сис-

теми “людина – біосфера” (2 год).
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Теми семінарських занять (16 годин)

Семінарське заняття 1. Екологізація людської діяльності 
(2 год).

Семінарське заняття 2. Екологічна етика як елемент 
екологічної культури (2 год).

Семінарське заняття 3. Екоетичні принципи відношен-
ня до природи і правила справедливого вирішення конфлік-
тних ситуацій (2 год).

Семінарське заняття 4. Екологічні проблеми парків 
м. Львова (2 год).

Семінарське заняття 5. Людина і природне середовище: 
особливості взаємодії (2 год).

Семінарське заняття 6. Екологічна культура як діяль-
ність, її складові (2 год).

Семінарське заняття 7. Вплив довкілля на формування 
особливостей національної культури (2 год).

Семінарське заняття 8. Діяльність людини та екологічні 
кризи (2 год).
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2. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
З КУРСУ “ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА”

№ 
з/п

Вид контролю
Кількість 
форм 

контролю

Межі 
балів

Сумарний 
бал

1 Семінарське 
заняття 

8 1 8

2 Контрольна 
робота

2 15 30

3 Індивідуальне 
завдання

4 1–5 12

4 Загальна сума балів під час поточного 
контролю

50

5 Іспит 50

Загальна сума балів 100

Значення оцінки відповідно до суми набраних балів:

Кількість 
балів

Оцінка
За 

шкалою 
ECTS

За шкалою 
навчального 
закладу

За національною 
шкалою

90–100 A Відмінно Відмінно
81–89 B Дуже добре Добре71–80 C Добре
61–70 D Задовільно Задовільно51–60 E Достатньо
0–50 Незадовільно Незадовільно
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1 
Гуманітарний чинник 

як основа екологічної парадигми розвитку

Тема 1. Культурологічний підхід до аналізу культури 
[14; 24; 25; 46]. 

1.1. Методологічні засади розуміння національної культури. 
1.2. Поняття “культура”, його сутність.
1.3. Функції культури.

Тема 2. Екологічна культура як діяльність [5; 7; 9; 12; 
19–21; 52; 53].

2.1. Поняття “екологічна культура”.
2.2. Екологічна життєдіяльність.
2.3. Основні виміри екологічної культури.

Тема 3. Людина і природа: еволюція відносин [19–23].
3.1. Людина і природа: еволюція відносин (архаїчна і ан-

тична доба).
3.2. Людина і природа: еволюція відносин (середньовіччя 

та Новий час). 

Тема 4. Екологічна етика як елемент екологічної куль-
тури [1; 2; 11; 54–67].

4.1. Поняття “екологічна етика”.
4.2. Історія екологічної етики.
4.3. Основні принципи етики дикої природи.
4.4. Екологічний ідеал.
4.5. Основні концепції і напрями в екологічній етиці.
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Тема 5. Екологічна свідомість та екологічне мислен-
ня як складові екологічної культури [16; 17; 32; 37].

5.1. Екологічна свідомість.
5.2. Екологічне мислення.

Тема 6. Екологічна освіта як складова екологічної 
культури [6; 10; 15; 29; 30; 33–36; 48; 68].

6.1. Мета і завдання екологічної освіти.
6.2. Стратегія екологічної освіти.
6.3. Технології екологічної освіти.
6.4. Методи екологічної освіти.

Тема 7. Екологічне виховання як складова екологіч-
ної культури [3; 4; 15; 26; 31; 34; 35; 43; 48; 49].

7.1. Завдання екологічного виховання.
7.2. Вектори розвитку екологічного виховання.
7.3. Форми і методи екологічного виховання.

Тема 8. Релігійно-етичні вчення як складова екологіч-
ної культури [11].

8.1. Морально-етичне вчення зороастризму, конфуціан-
ства, буддизму.

8.2. Релігійна етика іудаїзму.
8.3. Релігійно-етичні вчення християнства.
8.4. Релігійно-етичні вчення арабського світу.
8.5. Вплив релігійних інституцій на збереження довкілля.

Тема 9. Роль партій, громадських рухів і засобів масо-
вої інформації у розв’язанні проблем екологічної безпеки 
[11].

9.1. Партії та громадські рухи у розв’язанні проблем еко-
логічної безпеки.

9.2. Релігійні цінності християнського суспільства у 
розв’язанні екологічних проблем.

9.3. Екологічна інформація як чинник підвищення еколо-
гічної культури суспільства.



- 10 -

Змістовний модуль 2
Використання людиною природи, 

перетворення її у власних інтересах

Тема 10. Екологія та етнос [18–21; 27].
10.1. Роль природного довкілля у формуванні етносу.
10.2. Екологічні проблеми в контексті української культури.
10.3. Екологічна культура українського етносу.

Тема 11. Наука про органічний розвиток людини і до-
вкілля [13; 45; 47].

11.1. Передумови виникнення екогомології.
11.2. Проблема взаємодії людини і довкілля у працях віт-

чизняних і зарубіжних дослідників.

Тема 12. Екологізація науки та техніки, поширення 
екологічно сприятливих технологій [19–21; 28; 38–42; 44; 
50].

12.1. Визначальні риси екологізації.
12.2. Екологізація пізнання.
12.3. Екологізація сільського господарства.
12.4. Екологізація медицини.
12.5. Екологізація виробництва.
12.6. Екологізація духовно-практичної діяльності.

Тема 13. Феномен екологічних криз у предметі сучас-
ної екології [19–21].

13.1. Поняття “криза”.
13.2. Сутність екологічних криз.
13.3. Типологія екологічних криз.
13.4. Природні екологічні кризи.
13.5. Антропогенні екологічні кризи. 
13.6. Генетико-ієрархічна класифікація екокриз.

Тема 14. Екологічна культура як засіб самоорганізації 
системи “людина – біосфера” [8; 19–21].

14.1. Динаміка світоглядних підстав екологічної культури.
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14.2. Адаптивні виміри життєдіяльності людини.
14.3. Природокористування як процесуальне втілення еко-

логічної культури.
14.4. Привласнююче природокористування.
14.5. Продукуюче природокористування.
14.6. Інноваційне природокористування.
14.7. Ноосферне природокористування.
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4. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Самостійна робота студента є однією із важливих складо-
вих навчального процесу, яка безпосередньо впливає на гли-
бину та стійкість набутих знань і умінь.

Вирізняють види (самостійна робота, яка забезпечує під-
готовку до аудиторних занять, поточного і семестрового конт-
ролю знань; пошуково-аналітична робота, науково-дослідна 
робота; виробнича практика; участь у тренінгах) та форми 
(самостійне опрацювання і вивчення теоретичного матеріа-
лу; виконання домашніх завдань; підготовка до контрольних 
робіт, тестового опитування та інших форм контролю; напи-
сання рефератів; формування глосарію) самостійної роботи 
студента.

Самостійну роботу з курсу “Екологічна культура” перед-
бачено навчальним планом підготовки студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 8.04010602 – 
“Прикладна екологія та збалансоване природокористування” 
та 8.04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середо-
вища”.

Семінарське заняття 1. Екологізація людської діяльності
Запитання для самостійного опрацювання

В чому суть феномена екологізації?1. 
Назвіть визначальні риси екологізації.2. 
Проаналізуйте механізм екологізації пізнання.3. 
Які основні напрями екологізації людської діяльності?4. 
Екологізація сільського господарства.5. 
Екологізація медицини.6. 
Екологізація виробництва.7. 
Окресліть взаємозв’язки екології та світогляду.8. 
Як екологічна культура пов’язана з долею людства?9. 
Як і чому доцільно вести мову про екологічний імпе-10. 
ратив?



- 19 -

Семінарське заняття 2. Екологічна етика як елемент 
екологічної культури

Запитання для самостійного опрацювання
Що розуміють під поняттям “екологічна етика”?1. 
Призначення екологічної етики.2. 
Головні етапи історії екологічної етики.3. 
Етичні проблеми охорони природи.4. 
Екоцентричні моделі екологічної етики.5. 
Біоцентричні моделі екологічної етики.6. 
Екобіоцентричні моделі екологічної етики.7. 
Етика дикої природи як радикальний напрям еколо-8. 
гічної етики.
Основні принципи етики дикої природи.9. 
Екоетичний ідеал.10. 
Цінності природи.11. 
Права природи.12. 
Етичні погляди О. Леопольда.13. 
Етичні погляди А. Швейцера.14. 

Підготувати реферати за нижче поданими темами:
Міжнародний рух за визволення тварин.1. 
Екологічна етика в народних традиціях.2. 
Екологічна етика в релігійному світогляді.3. 
Етичні проблеми використання тварин в науці і дозвіллі.4. 
Культ тварин у культурах народів світу.5. 
Культ дерев у культурі народів світу.6. 
Етичні основи вегетаріанства.7. 
Етичні проблеми відношення до тварин у вітчизняній 8. 
літературі.
Етичне виховання молодших школярів.9. 
Екологічна етика і проблеми охорони дикої природи.10. 
Екологічна етика і природоохоронна естетика.11. 
Екологічна етика і утримання домашніх тварин.12. 
Чому любительське полювання аморальне?13. 
Як етично правильно вести себе на природі?14. 
Як допомогти тваринам і рослинам, які потрапили в біду?15. 
Екоетичні проблеми тваринництва.16. 
Свобода дикої природи і заповідники.17. 
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Семінарське заняття 3. Екоетичні принципи відношен-
ня до природи і правила справедливого вирішення конфлік-
тних ситуацій.

Заслухати реферати і застосувати набуті знання при 
розв’язуванні задач:

Задача 1
За теорією прав природи, синичок не можна відловлюва-

ти для тримання в клітках, оскільки це порушує їхнє право 
на природну свободу в природному середовищі проживання. 
Проте, тримаючи взимку птахів у клітці, ми в такий спосіб 
рятуємо їх від голоду. Як бути?

Задача 2
У житті часто виникають ситуації, коли людині, щоб вря-

тувати своє життя або здоров’я, доводиться вбивати комарів, 
глистів, хвороботворних мікробів. Проте, вбиваючи їх, людина 
тим самим порушує їхнє право на життя. Як бути?

Задача 3
Людина розводить корів, свиней, а з часом, з метою свого 

харчування, вбиває їх, чим посягає на їхнє право на життя. 
Чи правильно це?

Задача 4
Мисливець-любитель вбиває на полюванні зайця. На фер-

мі розводять телят, яких також вбивають. Як у першому, так 
і в другому випадку людина забирає у тварин життя. Чому 
ж любительське полювання, з позиції екологічної етики, амо-
ральне, а вирощування телят на забій так не засуджують?

Задача 5
У багатьох заповідниках і національних парках провадять 

санітарні вирубки та інші заходи, спрямовані проти короїдів. Чи 
можна це, з позиції екологічної етики, вважати правильним?

Задача 6
Активісти однієї зоозахисної організації закупили в зоома-

газині усіх канарейок і випустили їх на волю. Чи правильно це, 
з точки зору екологічної етики і права тварин на свободу?

Задача 7
В одному заповіднику за допомогою давилок з метою на-

укових досліджень добувають велику кількість мишевидних 
гризунів. Чи етично це?
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Задача 8
Проживаючі в заповіднику, вовки почали робити вилаз-

ки на сусудні з заповідником ферми, ріжучи худобу. Селяни 
звернулись до керівництва заповідника з вимогою знищити 
вовків. Як бути?

Задача 9
В елеваторі завелося багато мишей і щурів, які завдають 

істотну матеріальну шкоду. Директор елеватора пропонує для 
боротьби з ними закупити отруту. Як розцінити цей вчинок з 
точки зору екологічної етики?

Задача 10
Під час будівництва багатоповерхового житлового будин-

ку заплановано засипати піском і щебенем невелике болото, де 
живуть жаби, черепахи та ін. (червонокнижних видів немає). 
Як слід вчинити з точки зору екологічної етики?

Семінарське заняття 4. Екологічні проблеми парків 
м. Львова

Мета: Ознайомитися з проблемами парків м. Львова під 
час виконання індивідуального завдання; зробити презента-
цію та доповідь для одного з парків м. Львова.

Індивідуальне завдання є однією з форм самостійної робо-
ти студента, яка передбачає створення умов для повної реалі-
зації його творчих можливостей, застосування набутих знань 
на практиці.

Індивідуальне завдання для студентів передбачає під-
готовку реферату, письмового огляду літературних джерел, 
виконання наукового дослідження, підготовку доповіді на 
семінарі, роботу в командах по розв’язанню поставленої про-
блематики, виконання практичних індивідуальних завдань з 
відповідним аналізом і висновками.

Перелік парків м. Львова для індивідуального завдання:
Парк імені Івана Франка.1. 
Винниківський ліс.2. 
Парк “На валах” (розташований між вул. Підвальна і 3. 
вул. Винниченка поруч з Пороховою вежею).
Стрийський парк.4. 
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Пагорб слави.5. 
Парк Боднарівка (на перехресті вул. Стрийської і 6. 
вул. Наукової).
Личаківський парк (вул. Личаківська і вул. Пасічна).7. 
Парк Снопківський (стадіон “Дружба”, вул. Кримська і 8. 
вул. Зелена).
Парк “Високий Замок”.9. 
Парк “Погулянка”.10. 
Шевченківський гай.11. 
Парк “Студентський” (між вул. Сахарова і вул. Бой-12. 
Желенського).
Парк “Горіховий гай” (поряд зі стадіоном “Динамо”, 13. 
вул. Сахарова вздовж вул. Бойківської до вул. Кн. Оль-
ги).
Парк “Залізна вода” (між вул. Стуса, вул. Мишуги, 14. 
вул. Тернопільської та вул. Ярославенка).
Ботанічний сад Національного лісотехнічного універ-15. 
ситету України.
Сад собору Св. Юра.16. 
Ботанічний сад Львівського університету імені Івана 17. 
Франка.
Ботанічний сад Львівського національного медичного 18. 
університету імені Данила Галицького.
Замарстинівський парк (вул. Мазепи, вул. Щурата).19. 
Парк “Знесіння”.20. 
Лісопарк “Зубра” (Сихів).21. 
Кортумова гора (на захід від Високого Замку).22. 
Левандівський парк.23. 
Парк “Піщані озера” (Алтайські озера, вул. Гордин-24. 
ська).
Парк імені Папи римського Іоанна Павла II.25. 
Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.26. 
Скнилівський парк.27. 
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Семінарське заняття 5. Людина і природне середовище: 
особливості взаємодії

Запитання для самостійного опрацювання
Як змінювалися світоглядні засади осягнення сутності 1. 
взаємин людини з довкіллям?
Які визначальні риси сучасного ставлення людини до 2. 
природи?
Чи еволюціонує людина в сучасному світі і як цей про-3. 
цес впливає на стан біосфери?
Проаналізуйте феномен природокористування як люд-4. 
ське ставлення до довкілля.
Наведіть типологію природокористування та її під-5. 
стави.
Якими рисами характеризується привласнююче при-6. 
родокористування? Чи збереглось воно в наш час?
Проаналізуйте сутність продукуючого природокорис-7. 
тування та його значення для утвердження людини в 
біосфері.
Чи був неминучим перехід до інноваційного природо-8. 
користування? Окресліть його значення для суспіль-
ства та вплив на природу.
В чому є потреба заповідання певних об’єктів? Яку 9. 
функцію повинна виконувати система біосферних за-
повідників?
Що таке синантропізація? Якими шляхами вона від-10. 
бувається і які форми її існування?
Проаналізуйте основні концепції ноосфери. 11. 
Окресліть контури природокористування майбутнього.12. 
Чи можлива глобальна катастрофа? Проаналізуйте 13. 
можливі шляхи коеволюції людини і біосфери.

Семінарське заняття 6. Екологічна культура як діяль-
ність, її складові.

Запитання для самостійного опрацювання
Поняття “екологічна культура”. Її структура.1. 
В чому полягає своєрідність екологічної культури?2. 
Окресліть підстави діяльнісного підходу до культури.3. 
У чому полягає сенс екологічної життєдіяльності?4. 
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Проаналізуйте основні виміри екологічної культури.5. 
Яким є категоріальний лад концепції екологічної куль-6. 
тури?
Порівняйте екологічну культуру з іншими напрямами 7. 
життєдіяльності людини.
Екологічна свідомість як чинник екологічного розви-8. 
тку.
Екологічне мислення як чинник екологічного розви-9. 
тку.
Екологічна освіта як чинник екологічного розвитку.10. 
Стратегія екологічного виховання.11. 
Релігійні цінності християнського суспільства у 12. 
розв’язанні екологічних проблем.
Засоби масової інформації як чинник екологічного роз-13. 
витку.
Громадські організації як чинник екологічного розви-14. 
тку.
Екологічна інформація як чинник підвищення еколо-15. 
гічної культури суспільства.

Завдання для індивідуальної самостійної роботи

1. Записати двадцять філософсько-релігійних висловів, 
які найбільше запам’ятались упродовж життя.

Наприклад, 
Біблія (Іс. 45:18):
Бо так промовляє Господь, Творець неба. Він той Бог, що 

землю вформував та її вчинив, і міцно поставив її; не як по-
рожнечу її створив, на проживання на ній Він її вформував.

Мати Тереза:
Життя – це можливість. Скористайся нею!
Життя – це краса. Захопися нею!
Життя – це мрія. Здійсни її!
Життя – це виклик. Прийми його!
Життя – це обов'язок. Виконай його!
Життя – це багатство. Не розтринькай його!
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Життя – це надбання. Борони його!
Життя – це любов. Насолодися нею сповна!
Життя – це таємниця. Пізнай її!
Життя – це вмістилище лиха. Здолай усе!
Життя – це пісня. Доспівай її до кінця!
Життя – це боротьба. Стань борцем!
Життя – це удача. Шукай цю мить!
Життя таке чудове – не змарнуй його!
Це твоє життя. Виборюй його! 

Мати Тереза:
Люди бувають нерозумними, нелогічними й егоїстичними.
І все ж, люби їх!
Коли ти робиш добро, люди звинуватять тебе в потаємній 

корисливості і себелюбстві.
І все ж, твори добро!
Якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і 

справжніх ворогів.
І все ж, добивайся успіху!
Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть.
І все ж, твори добро!
Щирість і відкритість зроблять тебе уразливим.
І все ж, будь щирим і відкритим!
Те, що ти будував роками, може зруйнуватися в одну мить.
І все ж, будуй!
Якщо ти досяг безмежного щастя, тобі будуть заздрити.
І все ж, будь щасливий!
Віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержиш 

жорстокий удар.
І все ж, віддай світу найкраще, що в тебе є!
Зрештою, ти сам переконаєшся, що все це між тобою і Богом
І ніколи не було між тобою і ними. 

Бруно Ферреро:
Африканське прислів’я каже:
“Щоранку в Африці пробуджується один лев.
Він знає, що має бігти швидше від газелі,
щоб зловити її або вмерти з голоду.
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Щоранку в Африці пробуджується одна газель.
Вона знає, що має бігти швидше від лева
або вмерти.
Щоранку, коли ти пробуджуєшся,
не питайся, чи ти лев, чи газель, але біжи, біжи”.

Притча:
До Бога прийшли чоловік, віл, собака і мавпа, щоб він на-

ділив їм роки життя. Бог роздав кожному по 30 років і пішов 
по справах. Та чоловіку 30 років здалось замало і почав він 
думати-гадати, як то ще трохи собі їх відхопити. Пішов спер-
шу до вола і каже: “Воле, навіщо тобі цілих 30 років життя, 
дай мені 20”. Віл подумав: “А й справді, 30 років тягнути рало, 
тяжко працювати, і 10 вистачить”. Віддав. Чоловіку і цього 
виявилось замало, пішов до собаки: “Собако, віддай мені своїх 
15 років. Нащо тобі цілих 30?” Собака поміркував: “От дійсно, 
нащо так довго в буді жити, сторожувати, недосипати, недо-
їдати, залежати від ласки хазяїна...” І теж віддав. Та чоловіко-
ві і того мало. Пішов ще до мавпи і попросив у неї вже тільки 
10 років. І та погодилась. А Бог чув усі ці розмови, повернувся 
і сказав: “Мало тобі, чоловіче, життєвих років було, от тепер 
багато маєш, але пам'ятай: перші 30 років ти будеш жити як 
людина, наступні тяжко працюватимеш як віл, добро нажива-
ючи. Потім стерегтимеш те добро, як собака. А в кінці життя 
будеш блазнювати наче мавпа”.

Колись один грецький філософ, оточений своїми учнями, 
розмовляв з ними про філософію, світогляд і інші розумні речі. 
Їх зустріла блудниця і з безсоромною наглістю говорить йому: 
“Ось ти стільки часу витрачаєш на їхнє навчання, а я тільки до 
котрогось моргну оком і він піде за мною”. Мудрець їй відпо-
вів: “Нічого дивного: ти тягнеш їх додолу, а я – вгору”.

Говард Філіпс Лавкрафт:
Людина може грати з силами природи лише до певної 

межі; те, що ви створили, обернеться проти вас.
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Рабіндранат Тагор:
Я попросив дерево: Скажи мені про Бога. І воно зацвіло. 

Ернест Хемінгуей:
Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожний, 

хто ходить по землі, має свої обов’язки в житті.

Легенда про будівничих:
Подорожній звернувся з запитанням до трьох робітни-

ків, які щось мурували: “Що ти тут робиш?” Перший відповів: 
“Хіба не бачиш? Мучуся, вожу цеглу”. Другий – “Заробляю на 
шматок хліба для себе та сім’ї”. Третій гордо заявив: “Я будую 
храм”.

Б. Паскаль:
Якщо Бога нема, а я в Нього вірю, я не втрачаю нічого. 

Але, якщо Бог є, а я в Нього не вірю, я втрачаю все. 

Притча: Інтерв’ю з Богом 
Одного разу мені приснилося, що я беру інтерв’ю у Бога.
“Так ти хочеш взяти в Мене інтерв’ю?” – Бог запитав 

мене...
“Якщо в Тебе є час” – сказав я...
Бог посміхнувся:
“Мій час - це вічність... Які питання ти хотів Мені задати?”
“Що найбільше дивує Тебе в людині?”
І Бог відповів:
“Їм набридає дитинство, вони поспішають подорослішати, 

а потім мріють стати дітьми знову.
Вони втрачають здоров’я, заробляючи гроші, а потім втра-

чають гроші, відновлюючи здоров’я.
Вони так багато думають про майбутнє, що забувають про 

теперішнє... настільки, що не живуть ні в теперішньому, ні в 
майбутньому.

Вони живуть так, ніби ніколи не помруть, а вмирають, як 
ніби ніколи й не жили...”

Його рука взяла мою, і ми помовчали деякий час...
І тоді я запитав:
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“Як Батько, які уроки життя Ти б хотів, щоб Твої діти ви-
вчили?”

“Нехай знають, що неможливо примусити когось любити 
їх. Все, що вони можуть зробити – дозволити собі бути коха-
ними.

Нехай пам’ятають, щоб поранити кохану людину виста-
чить всього лише кілька секунд, але щоб залікувати ці рани, 
можуть знадобитися довгі роки.

Нехай знають, що це не добре – порівнювати себе з інши-
ми.

Нехай вчаться прощати, практикуючи прощення.
Нехай зрозуміють, що багатий не той, у кого більше, а той, 

хто потребує меншого.
Нехай знають, що є люди, які їх дуже люблять, просто вони 

ще не навчилися виражати свої почуття.
Нехай усвідомлюють, що дві людини можуть дивитися на 

одне і те ж, а бачити це по-різному.
Нехай знають, що пробачити один одного недостатньо, 

треба також пробачити самих себе...”
“Дякую за Твій час, – сказав я боязко. – Є ще щось, що Ти 

хотів би передати Своїм дітям?”
Бог посміхнувся і сказав:
“Нехай знають, що я є тут для них… завжди!!!”

2. Ознайомитися з міжнародними екологічними організа-
ціями і завданнями, які вони покликані виконувати:

Міжнародна програма МАВ (“Людина і біосфера”).1. 
ЮНЕП (Програма міжнародного співробітництва з 2. 
проблем природного середовища).
ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я).3. 
МКОСР (Міжнародна комісія з охорони довкілля і роз-4. 
витку).
ЕФОС (Глобальний фонд навколишнього середовища, 5. 
з 1990 p.).
ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН).6. 
АМО (Всесвітня метеорологічна організація).7. 
Міжнародна організація Римський клуб. 8. 
МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії).9. 
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Комісія сталого розвитку ООН.10. 
Глобальний екологічний фонд.11. 
МСОП (Міжнародний союз охорони природи).12. 
ЄЕК ООН (Європейська економічна комісія ООН).13. 
Регіональний екологічний центр для Центральної і 14. 
Східної Європи.
Міжнародна екологічна громадська організація 15. 
“Greenpeace”.
Всесвітня організація з туризму.16. 
Інститут дослідження сталого розвитку.17. 
Міжнародна морська організація.18. 
Міжнародний центр генної інженерії і біотехнології 19. 
(м. Трієст, Італія).
Організація по договору про всеохоплюючу заборону 20. 
ядерних випробувань – Підготовча комісія (м. Відень, 
Австрія).
Організація із заборони хімічної зброї (м. Гаага, Нідер-21. 
ланди).
Продовольча і сільськогосподарська організація ООН.22. 
Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату (м. Бонн, 23. 
Німеччина).
Центр ООН з населених пунктів (Хабітат) – м. Найробі, 24. 
Кенія.

3. Ознайомитися з українськими екологічними організаці-
ями та завданнями, які вони покликані виконувати:

Всеукраїнські  громадські  організації :
Українське товариство охорони природи.1. 
Всеукраїнська екологічна ліга.2. 
 Українська екологічна асоціація “Зелений світ”.3. 
Всеукраїнська дитяча спілка “Екологічна варта”.4. 
Національний екологічний центр України.5. 
Всеукраїнська громадська екологічна організація 6. 
“Мама–86”.
 Українське географічне товариство.7. 
 Українське ботанічне товариство.8. 
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Громадські  екологічні  організації ,  які обрали пев-
ні напрями природоохоронної роботи (юридичний, освітній, 
енергетика та довкілля, довкілля та здоров’я):

“ЕкоПраво–Київ”.1. 
Науково-технічна спілка енергетиків та електротехні-2. 
ків України.
Всеукраїнський благодійний фонд “Паросток”. 3. 
Українська річкова мережа “Чорноморська мережа”.4. 
Робоча група з питань глобальної зміни клімату.5. 
Асоціація карпатських екологічних неурядових організацій.6. 

Громадські екологічні організації регіонів України: 
“Еко-плай” (м. Яремче).1. 
“Зелений рух Донбасу” (м. Горлівка).2. 
Еколого-культурний центр “Бахмат” (м. Артемівськ).3. 
“Інтер-Еко” (м. Вінниця).4. 
Західний центр Всесвітньої екологічної лабораторії 5. 
(м. Львів).
“Крона” (м. Чернівці).6. 
“Екосфера” (м. Ужгород).7. 
“Екологія і світ” (АР Крим).8. 
Київський еколого-культурний центр. 9. 

Головним завданням громадських екологічних організацій 
є здійснення громадського контролю за додержанням при-
родоохоронного законодавства, практична природоохоронна 
робота з розв’язання екологічних проблем, поширення еко-
логічної інформації, здійснення освітньої і виховної роботи з 
метою формування екологічної свідомості населення, участь у 
формуванні й реалізації державної та регіональної політики.

Семінарське заняття 7. Вплив довкілля на формування 
особливостей національної культури.

Запитання для самостійного опрацювання
Традиції природокористування в українській культурі.1. 
Природна детермінація розвитку етносу.2. 
Зв’язок етнічного буття і специфіки ландшафтів у кон-3. 
цепції Л. Гумільова.
Проблеми ставлення до природи в історії української 4. 
культури.
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Екофільні орієнтації в бутті українського етносу.5. 
Гармонія людини і природи в образах української мі-6. 
фології.
Традиційні ентоекологічні форми природоставлення 7. 
як шлях до покращення сучасної екологічної ситуації.
Екологічна культура як підґрунтя для відтворення не-8. 
руйнівних форм природоставлення.
Екологічна культура українського народу.9. 
Предмет та методологічні засади етноекології.10. 
Вплив довкілля на формування особливостей націо-11. 
нальної культури.
Риси духовної культури українців, які визначають осо-12. 
бливості їхнього природоставлення.

Семінарське заняття 8. Діяльність людини та екологічні 
кризи

Запитання для самостійного опрацювання
Сутність поняття “криза”. Порівняйте кризи з ката-1. 
строфами.
Екологічні кризи: поняття і осмислення сутності.2. 
Типи класифікування екологічних криз.3. 
Природні екологічні кризи і причини їхнього виникнення.4. 
Історичні і сучасні методологічні концепції сутності 5. 
природних екологічних криз.
Екологічні кризи антропогенного походження.6. 
Причини, наслідки і шляхи подолання антропогенних 7. 
екологічних криз.
Філософсько-світоглядні аспекти проблеми екологіч-8. 
них криз.
Принцип коеволюції людини і природи як основа еко-9. 
логоорієнтованого світогляду.
Метанаукові, етичні і світоглядні аспекти в осмисленні 10. 
екологічних криз.
Філософія екологічної кризи як єдність теоретичних і 11. 
практичних аспектів.
Генетико-ієрархічна класифікація екокриз.12. 
Класифікаційні моделі антропогенних екокриз.13. 
Типологія екологічних криз.14. 
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5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1

ТЕМА 1 
Культурологічний підхід до аналізу культури

1. Культурологія – це:
А) сукупність матеріальних та духовних цінностей, створе-

них людством протягом його історії;
Б) наука, що вивчає культуру як цілісність, систему, як 

синтез знань про сутність і закономірності її існування та роз-
витку, значення культури для людства, способи її пізнання;

В) історично визначений ступінь розвитку суспільства і 
людини, виражений у результатах матеріальної і духовної ді-
яльності людей.

2. Термін “культурологія” першим почав використо-
вувати:

А) А. Дж. Тойнбі;
Б) Л. Уайт;
В) О. Леопольд.
3. Культура – це:
А) синтез цінностей, створених різними соціальними гру-

пами людей і класами суспільства;
Б) синтез кращих зразків національних культур різних на-

родів, які стали загально-людським надбанням;
В) історично визначений ступінь розвитку суспільства і 

людини, виражений у результатах матеріальної і духовної ді-
яльності людей.

4. Елементами культури є:
А) світова та національна культура;
Б) матеріальна та духовна культура;
В) екологічна та естетична культура.
5. Світова культура – це:
А) синтез цінностей, створених різними соціальними гру-

пами людей і класами суспільства;
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Б) синтез кращих зразків національних культур різних на-
родів, які стали загально-людським надбанням;

В) історично визначений ступінь розвитку суспільства і 
людини, виражений у результатах матеріальної і духовної ді-
яльності людей.

6. Національна культура – це:
А) синтез цінностей, створених різними соціальними гру-

пами людей і класами суспільства;
Б) синтез кращих зразків національних культур різних на-

родів, які стали загально-людським надбанням;
В) історично визначений ступінь розвитку суспільства і 

людини, виражений у результатах матеріальної і духовної ді-
яльності людей.

7. Своєрідність національної культури проявляєть-
ся у:

А) політичній та економічній сферах;
Б) матеріальній та духовній сферах;
В) екологічній та естетичній сферах.
8. До матеріальної культури належить:
А) пізнавальна культура;
Б) правова культура;
В) здобутки праці і матеріального виробництва.
9. До матеріальної культури належить:
А) культура побуту та місця проживання;
Б) правова та релігійна культура;
В) педагогічна культура.
10. До духовної культури належить:
А) фізична культура;
Б) художня культура;
В) особиста культура.
11. До духовної культури належить:
А) культура побуту та місця проживання;
Б) здобутки праці і матеріального виробництва;
В) пізнавальна та педагогічна культура.
12. До духовної культури належить:
А) культура побуту;
Б) фізична культура;
В) правова культура.
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13. До духовної і матеріальної культури належить:
А) моральна культура;
Б) релігійна культура;
В) естетична культура.
14. До духовної і матеріальної культури належить:
А) політична культура;
Б) правова культура;
В) педагогічна культура.
15. До духовної і матеріальної культури належить:
А) особиста культура;
Б) екологічна культура;
В) фізична культура.
16. До духовної і матеріальної культури належить:
А) пізнавальна культура;
Б) культура побуту;
В) економічна культура.
17. Скільки підсистем у структурі культури вио-

кремлює Л. Уайт:
А) 2;
Б) 3;
В) 4?
18. Які підсистеми в структурі культури вирізняє 

Л. Уайт:
А) технологічна та ідеологічна;
Б) ідеологічна та соціальна;
В) технологічна, ідеологічна та соціальна?
19. Ідеологічна підсистема, за Л. Уайтом, – це:
А) знаряддя праці і техніка їхнього використання;
Б) знання, ідеї, філософія, наука, міфологія, звичаї, тра-

диції;
В) стосунки між людьми і відповідні типи поведінки.
20. Технологічна підсистема, за Л. Уайтом, – це:
А) знаряддя праці і техніка їхнього використання;
Б) знання, ідеї, філософія, наука, міфологія, звичаї, тра-

диції;
В) стосунки між людьми і відповідні типи поведінки.
21. Соціальна підсистема, за Л. Уайтом, – це:
А) знаряддя праці і техніка їхнього використання;
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Б) знання, ідеї, філософія, наука, міфологія, звичаї, тра-
диції;

В) стосунки між людьми і відповідні типи поведінки.
22. Хто виокремив підсистеми в структурі культури:
А) Л. Уайт;
Б) Л. Коган;
В) Л. Гумільов?
23. Яку з підсистем у структурі культури Л. Уайт 

вирізняє як визначальну:
А) технологічну;
Б) соціальну; 
В) ідеологічну?
24. Хто виокремив субстанціональний і функціо-

нальний блоки в системі культури:
А) Л. Уайт;
Б) Л. Коган;
В) Л. Гумільов?
25. Скільки блоків в системі культури виділив росій-

ський культуролог Л. Коган:
А) 2; 
Б) 4; 
В) 6?
26. Які блоки в системі культури виділив Л. Коган:
А) пізнавальний і традиційний;
Б) технологічний і соціальний;
В) субстанціональний і функціональний?
27. У системі культури до субстанціонального блоку 

входять:
А) традиції, обряди, звичаї, табу;
Б) норми права, моралі, релігії, норми повсякденної по-

ведінки;
В) норми особистої культури та культури побуту.
28. В системі культури до функціонального блоку 

входять:
А) традиції, обряди, звичаї, табу;
Б) норми права, моралі, релігії, норми повсякденної по-

ведінки;
В) норми особистої культури та культури побуту.



- 36 -

29. Термін “культура” почали вживати у “Тустулан-
ських бесідах”:

А) Кант;
Б) Ціцерон;
В) Гегель.
30. У якій праці Ціцерон вперше почав вживати тер-

мін “культура”:
А) “Тустуланські бесіди”;
Б) “Про природу богів”;
В) “Про долю”?
31. Традиційними формами передачі культури є:
А) виховання та навчання;
Б) типи поведінки;
В) стосунки між людьми.
32. Традиційними формами передачі культури є:
А) філософія, міфологія та релігія;
Б) етика та естетика;
В) мова та звичаї.
33. Яка з функцій культури слугує універсальним 

чинником саморозвитку людини:
А) виховна; 
Б) інформаційна;
В) регулятивна?
34. Яка з наведених функцій виражає якісний стан 

культури:
А) пізнавальна;
Б) аксіологічна;
В) інформаційна?
35. Пізнавальна функція культури:
А) виконує передачу накопиченого соціального досвіду як 

за вертикаллю (від попередніх поколінь до нових), так і за го-
ризонталлю (обмін духовними цінностями між народами);

Б) виражається у фіксації в кожну конкретну історичну 
епоху результатів пізнання навколишнього світу;

В) реалізується за допомогою певних норм, засвоєння яких 
необхідне кожному для успішної адаптації в суспільстві.

36. Інформаційна функція культури:
А) виконує передачу накопиченого соціального досвіду як 
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за вертикаллю (від попередніх поколінь до нових), так і за го-
ризонталлю (обмін духовними цінностями між народами);

Б) виражається у фіксації в кожну конкретну історичну 
епоху результатів пізнання навколишнього світу;

В) реалізується за допомогою певних норм, засвоєння яких 
необхідне кожному для успішної адаптації в суспільстві.

37. Регулятивна (нормативна) функція культури:
А) виконує передачу накопиченого соціального досвіду як 

за вертикаллю (від попередніх поколінь до нових), так і за го-
ризонталлю (обмін духовними цінностями між народами);

Б) виражається у фіксації в кожну конкретну історичну 
епоху результатів пізнання навколишнього світу;

В) реалізується за допомогою певних норм, засвоєння яких 
необхідне кожному для успішної адаптації в суспільстві.

38. Регуляторами культури поведінки слугують:
А) норми і зразки поведінки;
Б) норми культури і моралі;
В) виховання і навчання.
39. Звичаї – це:
А) вище, найкраще, досягнуте передовими людьми сус-

пільства, максимально наближене до ідеалу;
Б) це елементи культури, що передаються від покоління до 

покоління і зберігаються протягом тривалого часу;
В) історично сформовані способи поведінки, що мають ви-

гляд доцільних дій, які здійснюють люди тієї або іншої спільно-
ти відповідно до трудової діяльності під впливом громадської 
думки задля відтворення зразка.

40. Аксіологічна (оціночна) функція культури:
А) проявляється в тому, що вона синтезує в цілісну і завер-

шену форму систему чинників духовного світу особи, а саме 
пізнавальних, емоційних, вольових;

Б) виражає якісний стан культури, в якому людина, сприй-
маючи ту чи іншу річ або явище, позитивно або негативно 
оцінює їх;

В) базується на тому, що культура не лише пристосовує лю-
дину до певного природного та соціального середовища, вона 
ще й слугує універсальним чинником саморозвитку людини.
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41. Виховна функція культури:
А) проявляється в тому, що вона синтезує в цілісну і завер-

шену форму систему чинників духовного світу особи, а саме 
пізнавальних, емоційних, вольових;

Б) виражає якісний стан культури, в якому людина, сприй-
маючи ту чи іншу річ або явище, позитивно або негативно 
оцінює їх;

В) базується на тому, що культура не лише пристосовує лю-
дину до певного природного та соціального середовища, вона 
ще й слугує універсальним чинником саморозвитку людини.

42. Світоглядна функція культури:
А) проявляється в тому, що вона синтезує в цілісну і завер-

шену форму систему чинників духовного світу особи, а саме 
пізнавальних, емоційних, вольових;

Б) виражає якісний стан культури, в якому людина, сприй-
маючи ту чи іншу річ або явище, позитивно або негативно 
оцінює їх;

В) базується на тому, що культура не лише пристосовує лю-
дину до певного природного та соціального середовища, вона 
ще й слугує універсальним чинником саморозвитку людини.

43. Представником Київської культурологічної шко-
ли є:

А) В. Іванов;
Б) Гегель;
В) Л. Гумільов.

ТЕМА 2
Екологічна культура як діяльність

1. Екологічна культура – це:
А) історично визначений ступінь розвитку суспільства і 

людини, виражений у результатах матеріальної і духовної ді-
яльності людей;

Б) це здатність людини відчувати живе буття світу, примі-
ряти і пристосовувати його до себе, взаємоузгоджувати власні 
потреби й устрій природного довкілля;

В) наука, що вивчає культуру поведінки людини, систему 
знань про сутність і закономірності її існування та розвитку, 
значення культури для людства, способи її пізнання.
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2. Екологічна культура поділяється на:
А) еколого-економічну та естетичну культуру;
Б) духовну та організаційну культуру;
В) природно-екологічну та соціально-екологічну культуру.
3. Вкажіть послідовні етапи зростання дії екологіч-

ного знання:
А) етап впливу екологічного знання, етап взаємодії еколо-

гічного знання з різними сферами суспільної свідомості, піз-
навальний етап;

Б) етап розуміння екологічного знання, етап впливу еколо-
гічного знання, синтезуючий етап;

В) етап впливу екологічного знання, етап взаємодії еколо-
гічного знання з різними сферами суспільної свідомості, син-
тезуючий етап.

4. Етап впливу екологічного знання характеризу-
ється:

А) досягненням спільності методологічних підходів різно-
манітних наукових напрямів і необхідності в її органічному 
синтезі;

Б) осмисленням соціальної цінності, різноманітності при-
родного оточення;

В) осмисленням природи, її соціального і культурного зна-
чення.

5. Етап взаємодії екологічного знання з різними сфе-
рами суспільної свідомості характеризується:

А) досягненням спільності методологічних підходів різно-
манітних наукових напрямів і необхідності в її органічному 
синтезі;

Б) осмисленням соціальної цінності, різноманітності при-
родного оточення;

В) осмисленням природи, її соціального і культурного зна-
чення.

6. Синтезуючий етап характеризується:
А) досягненням спільності методологічних підходів різно-

манітних наукових напрямів і необхідності в її органічному 
синтезі;

Б) осмисленням соціальної цінності, різноманітності при-
родного оточення;
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В) осмисленням природи, її соціального і культурного зна-
чення.

7. Який з етапів зростання дії екологічного знання 
характеризується осмисленням соціальної цінності 
природного оточення:

А) етап впливу екологічного знання;
Б) етап взаємодії екологічного знання з різними сферами 

суспільної свідомості;
В) синтезуючий етап?

ТЕМА 3
Людина і природа: еволюція відносин

1. Перші люди сучасного типу (Homo sapiens – людина 
розумна) з’явилися приблизно:

А) 100 тис. років тому;
Б) 200 тис. років тому;
В) 50 тис. років тому.
2. На відміну від інших організмів, еволюція людини:
А) не пристосовувалася до природи;
Б) пристосовувалася до природи;
В) робила все можливе, щоб пристосуватися до природи.
3. Перший етап у взаємовідносинах з природою на-

зивають:
А) примітивний; 
Б) агрокультурний;
В) осілий.
4. Другий етап у взаємовідносинах з природою нази-

вають:
А) примітивний; 
Б) агрокультурний;
В) осілий.
5. Третій етап у взаємовідносинах з природою на-

зивають:
А) осілий; 
Б) агрокультурний;
В) машинно-індустріальний.
6. Першим технічним завоюванням людини є:
А) земля; 
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Б) вогонь;
В) полювання.
7. З виникненням сільського господарства демогра-

фічний вибух стався:
А) близько 3 тис. років тому;
Б) близько 6 тис. років тому;
В) близько 10 тис. років тому.
8. Етап взаємовідносин між людиною і природою від 

початку нашої ери і до середини XIX століття – це:
А) перший етап; 
Б) другий етап;
В) третій етап.
9. Етап, в якому більшість населення займалася 

сільським господарством і невелика частина працюва-
ла ремісниками в містах, називають:

А) примітивний; 
Б) агрокультурний;
В) машинно-індустріальний.
10. Процес відображення у свідомості предметів або 

явищ довкілля, що в даний час впливають на наші орга-
ни чуття, – це:

А) пам’ять;
Б) сприйняття;
В) уявлення.
11. Відтворені у свідомості образи конкретних пред-

метів, що їх ми спостерігали раніше, – це:
А) пам’ять;
Б) сприйняття;
В) уявлення.
12. Психічна властивість людини, яка відкриває їй 

можливість для накопичення досвіду, – це:
А) пам’ять;
Б) сприйняття;
В) уявлення.
13. Історично першою формою світогляду первісної 

людини прийнято вважати:
А) релігію;
Б) міфологію;
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В) закони.
14. Одну з найдавніших норм, що регулює поведінку 

людини, називають:
А) срібне правило моральності;
Б) золоте правило моральності;
В) давнє правило моральності.
15. Сучасне суспільство часто характеризують як:
А) гуманне;
Б) законне;
В) споживацьке.
16. Явище глобалізації з позицій етики можна оціни-

ти як:
А) позитивний етап;
Б) негативний етап;
В) етап розвитку людства зі своїми моральними плюсами 

і мінусами.

ТЕМА 4
Екологічна етика як елемент екологічної культури
1. Етика – це:
А) сукупність правил і норм поведінки, якими люди керу-

ються у своєму житті;
Б) складна система правил, погодження з різними людьми 

в різних обставинах, ведення розмови і т. д.;
В) філософське вчення, об’єктом і предметом вивчення 

якого є мораль як одна з найважливіших сторін життєдіяль-
ності людини, специфічне явище суспільного буття.

2. Термін “етика” першим запропонував:
А) Арістотель;
Б) Платон;
В) Ціцерон.
3. Предметом вивчення етики є:
А) мораль;
Б) людська поведінка;
В) етикет.
4. Мораль –- це:
А) сукупність правил і норм поведінки, якими люди керу-

ються у своєму житті;
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Б) складна система правил, погодження з різними людьми 
в різних обставинах, ведення розмови і т. д.;

В) філософське вчення, об’єктом і предметом вивчення 
якого є мораль як одна з найважливіших сторін життєдіяль-
ності людини, специфічне явище суспільного буття.

5. Важливу сферу взаємодії етики та естетики ста-
новить:

А) загальна теорія моралі;
Б) історія естетичної думки;
В) етикет.
6. Етикет – це:
А) сукупність правил і норм поведінки, якими люди керу-

ються у своєму житті;
Б) складна система правил, погодження з різними людьми 

в різних обставинах, ведення розмови і т. д.;
В) філософське вчення, об’єктом і предметом вивчення 

якого є мораль як одна з найважливіших сторін життєдіяль-
ності людини, специфічне явище суспільного буття.

7. Структура етики складається з:
А) 5-ти блоків;
Б) 7-ми блоків;
В) 9-ти блоків.
8. Екологічна етика – це:
А) вчення про належне у відносинах людини з природою, 

що сприймають як суб'єкт, заснований на визнанні мораль-
ного статусу природи, високому оцінюванні її внутрішньої і 
нематеріальної цінностей, повазі прав природи й обмеженні 
прав людини;

Б) етика, яка припускає дещо вищий рівень узагальнень і аб-
стракцій, на якому нормативні судження й оцінки, а також до-
кази, що приводять на їхню користь, аналізують та оцінюють;

В) етика, яка стосується практичних питань, розробляючи 
етичні судження, правила і принципи наших відносин із при-
родою, а також етичні оцінки.

9. Екологічна етика розглядає природу як:
А) об’єкт;
Б) суб’єкт;
В) предмет.
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10. Яке із визначень екологічної етики є невірним:
А) це вчення про належне у відносинах людини з приро-

дою, що сприймають як суб’єкт, заснований на визнанні мо-
рального статусу природи;

Б) це обмеження волі дій у боротьбі за існування;
В) це вседозволеність дій у боротьбі за існування.
11. Антропоцентризм розглядає природу як:
А) об’єкт;
Б) суб’єкт;
В) предмет.
12. Екологічну етику поділять на:
А) природничу і соціальну;
Б) моральну і пізнавальну;
В) філософську і нормативну.
13. Філософська частина екологічної етики:
А) вчення про належне у відносинах людини з природою, 

що сприймають як суб'єкт, заснований на визнанні мораль-
ного статусу природи, високому оцінюванні її внутрішньої і 
нематеріальної цінностей, повазі прав природи й обмеженні 
прав людини;

Б) етика, яка припускає дещо вищий рівень узагальнень і аб-
стракцій, на якому нормативні судження й оцінки, а також до-
кази, що приводять на їхню користь, аналізують та оцінюють;

В) етика, яка стосується практичних питань, розробляючи 
етичні судження, правила і принципи наших відносин із при-
родою, а також етичні оцінки.

14. Нормативна частина екологічної етики:
А) вчення про належне у відносинах людини з природою, 

що сприймають як суб'єкт, заснований на визнанні мораль-
ного статусу природи, високому оцінюванні її внутрішньої і 
нематеріальної цінностей, повазі прав природи й обмеженні 
прав людини;

Б) етика, яка припускає дещо вищий рівень узагальнень і аб-
стракцій, на якому нормативні судження й оцінки, а також до-
кази, що приводять на їхню користь, аналізують та оцінюють;

В) етика, яка стосується практичних питань, розробляючи 
етичні судження, правила і принципи наших відносин із при-
родою, а також етичні оцінки.



- 45 -

15. Екологічна етика має такі головні функції:
А) руйнівну і творчу;
Б) педагогічну і наукову;
В) правову і релігійну.
16. Руйнівна функція екологічної етики:
А) спрямована на вироблення нового, екологічного світо-

гляду, що дає змогу успішно співіснувати людині і природі;
Б) спрямована на те, щоб зруйнувати старі, споживацько-

утилітарні стереотипи відносин людини з природою, численні 
антропоцентричні міфи і цінності і т. д.;

В) припускає дещо вищий рівень узагальнень і абстракцій, 
на якому нормативні судження й оцінки, а також докази, що 
приводять на їхню користь, аналізують та оцінюють.

17. Творча функція екологічної етики:
А) спрямована на вироблення нового, екологічного світо-

гляду, дає змогу успішно співіснувати людині і природі;
Б) спрямована на те, щоб зруйнувати старі, споживацько-

утилітарні стереотипи відносин людини з природою, численні 
антропоцентричні міфи і цінності і т. д.;

В) припускає дещо вищий рівень узагальнень і абстракцій, 
на якому нормативні судження й оцінки, а також докази, що 
приводять на їхню користь, аналізують та оцінюють.

18. Екоетичний ідеал – це:
А) вища цінність; якнайкращий, завершений стан того або 

іншого явища; зразок особистих якостей, здібностей;
Б) вище, найкраще, досягнуте передовими людьми сус-

пільства, найбільш наближене до ідеалу;
В) таке суспільство, де благо живих істот та екосистем 

можна досягти водночас із задоволенням людських потреб.
19. Назвіть переваги, які несе в собі екологічна ети-

ка:
А) екологічна етика лише отримує вигоду від традиційних 

етичних теорій;
Б) екологічна етика надає переконливі аргументи на за-

хист природи, які базуються на категоріях етики – права, 
обов’язки, благо;

В) етична оцінка не доповнює наукову, правову та еконо-
мічну оцінки, а існує окремо від них.
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20. Засновником екологічної етики є:
А) Арістотель;
Б) Л. Уайт;
В) О. Леопольд.
21. Перший в Європі закон “Про покарання мучени-

ків тварин” прийнято:
А) 1822 р.;
Б) 1824 р.;
В) 1892 р.
22. Перше в світі Товариство з захисту тварин за-

сновано:
А) 1822 р.;
Б) 1824 р.;
В) 1892 р.
23. Перше в світі Товариство з захисту тварин за-

снував:
А) Р. Мартін;
Б) Ерскін;
В) А. Нейс.
24. Міжнародне товариство захисту тварин ство-

рено:
А) 1959 р.;
Б) 1972 р.;
В) 1998 р.
25. Першу статтю з екологічної етики в США “Чи не 

пізно? Теологія екології” опубліковано:
А) 1959 р.;
Б) 1972 р.;
В) 1998 р.
26. Екологічна етика стала самостійною дисциплі-

ною:
А) у 70-х роках ХХ ст.;
Б) у 60 -х роках ХХ ст.;
В) у 80-х роках ХХ ст.
27. Першу статтю з екологічної етики в США “Чи не 

пізно? Теологія екології” опублікував:
А) Р. Мартін;
Б) Дж. Б. Кобб;
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В) А. Нейс.
28. Вільям Блекстоун організував конференцію “Фі-

лософія й екологічна криза”:
А) 1959 р.;
Б) 1972 р.;
В) 1998 р.
29. Статтю “Рух глибинної екології” опублікували:
А) 1972 р.;
Б) 1973 р.;
В) 1975 р.
30. Статтю “Рух глибинної екології” підготував:
А) Р. Мартін;
Б) Р. Рутлі;
В) А. Нейс.
31. Вперше Р. Рутлі зробив доповідь з екологічної 

етики на світовому конгресі:
А) 1972 р.;
Б) 1973 р.;
В) 1975 р.
32. У журналі “Етика” Х. Ролстон III опублікував 

статтю “Чи це екологічна етика?”:
А) 1972 р.;
Б) 1973 р.;
В) 1975 р.
33. Міжнародне товариство екологічної етики створено:
А) 1899 р.;
Б) 1990 р.;
В) 1991 р.
34. Лідерами Міжнародного товариства екологічної 

етики є:
А) Л. Вестра і Х. Ролстон III;
Б) Б. Фольц і Р. Фродман;
В) В. Блекстоун і Дж. Кобб.
35. Міжнародну асоціацію природоохоронної філосо-

фії створено:
А) 1889 р.;
Б) 1989 р.;
В) 1990 р.
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36. Лідери Міжнародної асоціації природоохоронної 
філософії:

А) Л. Вестра і Х. Ролстон III;
Б) Б. Фольц і Р. Фродман;
В) В. Блекстоун і Дж. Кобб.
37. Журнал “Екологічна етика” видавали у:
А) Канаді;
Б) США;
В) Англії.
38. Журнал “Екологічні цінності” видавали у:
А) Канаді;
Б) США;
В) Англії.
39. Журнал “Сурмач” видавали у:
А) Канаді;
Б) США;
В) Англії.
40. Журнал “Екологія і етика” видавали у:
А) США;
Б) Англії;
В) Німеччині.
41. Міжнародну конференція “Права нелюдської при-

роди” проведено:
А) 1974 р.;
Б) 1980 р.;
В) 1985 р.
42. Міжнародна конференція “Гуманістична і еколо-

гічна свідомість” відбулася:
А) 1974 р.;
Б) 1980 р.;
В) 1985 р.
43. Міжнародну конференцію “Екологічна етика і со-

нячна система” проведено:
А) 1974 р.;
Б) 1980 р.;
В) 1985 р.
44. Генеральною Асамблеєю ООН прийнято Всесвіт-

ню Хартію природи:
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А) 1973 р.;
Б) 1980 р.;
В) 1982 р.
45. Декларацію Землі затверджено:
А) 1990 р.;
Б) 2000 р.;
В) 2002 р.
46. Рада Європи заборонила тестувати косметику 

на тваринах:
А) 2000 р.;
Б) 2001 р.;
В) 2002 р.
47. Міжнародний проект “Любов до природи” розпо-

чали:
А) 1896 р.;
Б) 1996 р.;
В) 2006 р.
48. “Гуманітарний екологічний журнал” в Києві ви-

дають з:
А) 1996 р.;
Б) 1998 р.;
В) 1999 р.
49. Перший у СНД Міжнародний семінар з екологічної 

етики проведено:
А) 1999 р.;
Б) 2001 р.;
В) 2003р.
50. Декларацію прав природи прийнято в Києві:
А) 2003 р.;
Б) 2004 р.;
В) 2005 р.
51. День прав тварин у більшості країн відзнача-

ють:
А) 24 квітня;
Б) 3 червня;
В) 7 березня.
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52. У якій країні права тварин захищено Конститу-
цією станом на 2002 р.:

А) у США;
Б) у Канаді;
В) у Німеччині?
53. У якій країні прийнято Закон “Про права люди-

ноподібних мавп”:
А) у Німеччині;
Б) у США;
В) у Новій Зеландії?
54. Міжнародний проект “Любов до природи” розпо-

чато 1996 р. завдяки підтримці:
А) еколого-просвітницького центру “Заповідники”;
Б) екологічного товариства “Права природи”;
В) Міжнародного товариства захисту прав тварин.
55. Коли і де відбувся міжнародний семінар “Трибу-

на 9”:
А) м. Київ (травень, 2003);
Б) м. Москва (червень, 2004);
В) м. Харків (січень, 2005)?
56. Принцип благоговіння перед життям сформулю-

вав:
А) А. Швейцер;
Б) А. Нейс;
В) О. Леопольд.
57. Написання праці “Філософія культури” А. Швей-

цер завершив:
А) 1921 р.;
Б) 1922 р.;
В) 1923 р.
58. Працю “Культура і етика” А. Швейцер видав:
А) 1923 р.;
Б) 1956 р.;
В) 1971 р.
59. Головний принцип етичного вчення А. Швейцера:
А) принцип збереження;
Б) принцип гуманізму;
В) принцип еволюції.
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60. Головний принцип етичного вчення А. Швейцера:
А) принцип цілісності;
Б) принцип ієрархічності;
В) принцип творчості мислення.
61. Засновником етики землі є:
А) А. Швейцер;
Б) А. Нейс;
В) О. Леопольд.
62. Яка книга, на думку багатьох вчених, є біблією 

сучасної екологічної етики:
А) “Альманах піщаного графства”;
Б) “Кругова ріка”;
В) “Етика Землі”?
63. Хто одним із перших побачив зв’язок етики з 

екологією:
А) О. Леопольд;
Б) А. Швейцер;
В) А. Нейс?
64. Книга “Альманах піщаного графства” О. Леополь-

да вийшла:
А) 1949 р.;
Б) 1953 р.;
В) 1960 р.
65. Книга “Кругова ріка” О. Леопольда вийшла:
А) 1949 р.;
Б) 1953 р.;
В) 1960 р.
66. Головний принцип екологічної етики за О. Лео-

польдом:
А) принцип еволюції;
Б) принцип відповідальності;
В) принцип гуманізму.
67. Головний принцип екологічної етики за О. Лео-

польдом:
А) благоговіння перед життям;
Б) відмова від влади;
В) особиста відповідальність за здоров’я природи.
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68. Антропоцентризм – це:
А) філософський принцип, згідно з яким людина є центром 

всесвіту або займає центральне положення у всіх міркуваннях 
і вирішеннях;

Б) напрям екологічної етики, який розглядає довкілля на 
одному моральному рівні з людьми і вважає головною цінніс-
тю цілісні системи;

В) напрям екологічної етики, який розглядає все живе як 
виявлення духовного внутрішнього зв’язку зі світом.

69. Один з постулатів антропоцентризму звучить:
А) людина – взірець творіння і головна його мета;
Б) людина жива доти, доки живе хоча б щось зі створеного 

нею;
В) людина за своєю природою – тварина чиста і витончена.
70. Екоцентризм – це:
А) філософський принцип, згідно з яким людина є центром 

всесвіту або займає центральне положення у всіх міркуваннях 
і вирішеннях;

Б) напрям екологічної етики, який розглядає довкілля на 
одному моральному рівні з людьми і вважає головною цінніс-
тю цілісні системи;

В) напрям екологічної етики, який розглядає все живе як 
виявлення духовного внутрішнього зв’язку зі світом.

71. Представники екоцентризму:
А) А. Швейцер і П. Тейлор;
Б) Б. Каллікотт і Х. Ролстон III;
В) В. Дівалл і Дж. Сешенс.
72. Біоцентризм – це:
А) філософський принцип, згідно з яким людина є центром 

всесвіту або займає центральне положення у всіх міркуваннях 
і вирішеннях;

Б) напрям екологічної етики, який розглядає довкілля на 
одному моральному рівні з людьми і вважає головною цінніс-
тю цілісні системи;

В) напрям екологічної етики, який розглядає все живе як 
виявлення духовного внутрішнього зв’язку зі світом.

73. Представники біоцентризму:
А) А. Швейцер і П. Тейлор;
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Б) Б. Каллікотт і Х. Ролстон III;
В) В. Дівалл і Дж. Сешенс.
74. Концептуально близькою до етики благовоління 

перед життям А. Швейцера є:
А) етика поваги до природи;
Б) етика Землі;
В) екоцентризм.
75. Напрям в екологічній етиці “Звільнення (права) 

тварин” ґрунтується на:
А) відкиданні дуалістичних поглядів на людину і природу і 

розгляданні людства як частини природи;
Б) відмові від використання тварин для розваг (цирк і т. 

д.), а також від тваринної продукції, що вимагає убивства тва-
рин: від м'яса, хутра, натуральної шкіри; проповідують веге-
таріанство, пропонують заборонити полювання і рибальство, 
експерименти на тваринах;

В) концентрації уваги на зв’язку між пануванням чолові-
ків над жінками і домінуванні людини над природою.

76. Напрям права тварин знайшов свій розвиток у:
А) 50-х роках ХХ ст.;
Б) 60-х роках ХХ ст.;
В) 70-х роках ХХ ст.
77. Теорія глибинної екології ґрунтується на:
А) відкиданні дуалістичних поглядів на людину і природу і 

розгляданні людства як частини природи;
Б) відмові від використання тварин для розваг (цирк і т. 

д.), а також від тваринної продукції, що вимагає убивства тва-
рин: від м'яса, хутра, натуральної шкіри; проповідують веге-
таріанство, пропонують заборонити полювання і рибальство, 
експерименти на тваринах;

В) концентрації уваги на зв’язку між пануванням чолові-
ків над жінками і домінуванні людини над природою.

78. Термін “глибинна екологія” запропонував:
А) А. Нейс;
Б) П. Тейлор;
В) Дж. Сешенс.
79. Термін “глибинна екологія” запропоновано:
А) 1976 р.;
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Б) 1981 р.;
В) 1972 р.
80. Один із принципів глибинної екології:
А) самоцінність життя на землі;
Б) повага до природи;
В) відмова від влади.
81. Один із принципів глибинної екології:
А) самоцінність мислення;
Б) збереження біорізноманіття;
В) єдність людини і природи.
82. Екофемінізм ґрунтується на:
А) відкиданні дуалістичних поглядів на людину і природу і 

розгляданні людства як частини природи;
Б) відмові від використання тварин для розваг (цирк і т. 

д.), а також від тваринної продукції, що вимагає убивства тва-
рин: від м'яса, хутра, натуральної шкіри; проповідують веге-
таріанство, пропонують заборонити полювання і рибальство, 
експерименти на тваринах;

В) концентрації уваги на зв’язку між пануванням чолові-
ків над жінками і домінуванні людини над природою.

83. Поява терміна “екофемінізм” пов’язана з іме-
нем:

А) Х. Хендерсон;
Б) Ф. Дюбон;
В) І. Кінг.
84. Головні напрями в екофемінізмі:
А) культурний і соціальний;
Б) соціальний і моральний;
В) культурний і науковий.
85. Представники культурного (радикального) на-

пряму екофемінізму:
А) Х. Хендерсон, М. Меллор, І. Кінг;
Б) В. Дівалл, Дж. Сешенс;
В) Х. Пієтіля, К. Гілліган.
86. Представники соціального напряму екофемінізму:
А) Х. Хендерсон, М. Меллор, І. Кінг;
Б) В. Дівалл, Дж. Сешенс;
В) Х. Пієтіля, К. Гілліган.
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87. Етика дикої природи заснована:
А) Ф. Дюбон;
Б) Л. Гребер;
В) А. Нейсом.
88. Етика дикої природи спрямована:
А) проти будь-якого використання ділянок дикої природи 

та орієнтована на повагу прав дикої природи;
Б) на забезпечення великої кількості розходжень між лю-

диною і природою, намагаючись поєднати цінність природи і 
людей у взаємну глибоку тотожність;

В) обмеження зростання населення, споживання ресурсів 
і доступу до природного блага.

ТЕМА 5
Екологічна свідомість та екологічне мислення як скла-

дові екологічної культури
1. Серед основних властивостей свідомості вирізня-

ють:
А) цілісність і глобальність;
Б) предметність і універсальність;
В) цілісність і узагальненість.
2. Предметність свідомості полягає у:
А) здатності відобразити будь-який предмет чи його влас-

тивість;
Б) здатності відобразити світ взагалі, у всій його багато-

манітності;
В) здатності відобразити певні предмети, їхні властивості 

чи окремі сторони.
3. Універсальність свідомості полягає у:
А) здатності відобразити будь-який предмет чи його влас-

тивість, весь світ у його найбільш загальних взаємозв’язках;
Б) здатності відобразити світ взагалі, у всій його багато-

манітності;
В) здатності відобразити певні предмети, їхні властивості 

чи окремі сторони.
4. Відображення соціальних, природних і специфіч-

них соціально-екологічних законів функціонування сис-
теми “суспільство – природа” називають:
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А) екологічним вихованням;
Б) екологічною свідомістю;
В) екологічною освітою.
5. Відносини та зв’язки між природним середовищем 

та суспільством як підсистем єдиного цілісного об’єкта є:
А) метою екологічної свідомості;
Б) об’єктом екологічної свідомості; 
В) предметом екологічної свідомості.
6. Сукупність поглядів, теорій та емоцій, що відо-

бражають проблеми співвідношення суспільства та 
природи в плані оптимального їхнього вирішення відпо-
відно до конкретних потреб суспільства та природних 
можливостей, називають:

А) екологічною етикою;
Б) екологічною свідомістю; 
В) екологічним вихованням.
7. Науковим напрямом становлення екологічної сві-

домості є:
А) напрям, виражений у прагненні реалізувати на прак-

тиці наявні теоретичні і практичні знання про існуючі у при-
родному світі зв’язки;

Б) напрям, виражений в усвідомленні економічної неви-
гідності виробничої діяльності, що руйнує оточуюче людину 
природне середовище;

В) напрям, який знаходить прояв у прагненні людей ство-
рювати умови існування, відповідні гідності людини.

8. Економічним напрямом становлення екологічної 
свідомості є:

А) напрям, виражений у прагненні реалізувати на прак-
тиці наявні теоретичні і практичні знання про існуючі у при-
родному світі зв’язки;

Б) напрям, виражений в усвідомленні економічної неви-
гідності виробничої діяльності, що руйнує оточуюче людину 
природне середовище;

В) напрям, який знаходить прояв у прагненні людей ство-
рювати умови існування, відповідні гідності людини.

9. Політичним напрямом становлення екологічної 
свідомості є:
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А) напрям, виражений у прагненні реалізувати на прак-
тиці наявні теоретичні і практичні знання про існуючі у при-
родному світі зв’язки;

Б) напрям, виражений в усвідомленні економічної неви-
гідності виробничої діяльності, що руйнує оточуюче людину 
природне середовище;

В) напрям, який знаходить прояв у прагненні людей ство-
рювати умови існування, відповідні гідності людини.

10. Теоретичним ядром екологічної свідомості слу-
гує:

А) філософія;
Б) екологія;
В) соціальна екологія.
11. За гносеологічним критерієм в екологічній свідо-

мості вирізняють свідомість:
А) буденну і спеціалізовану;
Б) індивідуальну і масову;
В) масову і спеціалізовану.
12. За критерієм носія в екологічній свідомості ви-

різняють свідомість:
А) буденну і спеціалізовану;
Б) індивідуальну і масову;
В) масову і спеціалізовану.
13. Регулятивна функція екологічної свідомості про-

являється у:
А) забезпеченні певних мисленних механізмів раціональ-

ного управління взаємовідносинами суспільства та природи;
Б) з’ясуванні дійсного характеру соціоприродних відно-

син, причин глобальної екологічної кризи та пошуку шляхів 
для її вирішення в інтересах як самої людини, так і природи;

В) розробці, на основі пізнаності закономірностей розви-
тку системи “суспільство –природа”, норм раціональної при-
родоперетворюючої діяльності.

14. Пізнавальна функція екологічної свідомості про-
являється у:

А) забезпеченні певних мисленних механізмів раціональ-
ного управління взаємовідносинами суспільства та приро-
ди;
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Б) з’ясуванні дійсного характеру соціоприродних відно-
син, причин глобальної екологічної кризи та пошуку шляхів 
для її вирішення в інтересах як самої людини, так і природи;

В) розробці, на основі пізнаності закономірностей розви-
тку системи “суспільство –природа”, норм раціональної при-
родоперетворюючої діяльності.

15. Нормативна функція екологічної свідомості про-
являється у:

А) забезпеченні певних мисленних механізмів раціональ-
ного управління взаємовідносинами суспільства та природи;

Б) з’ясуванні дійсного характеру соціоприродних відно-
син, причин глобальної екологічної кризи та пошуку шляхів 
для її вирішення в інтересах як самої людини, так і природи;

В) розробці, на основі пізнаності закономірностей розви-
тку системи “суспільство –природа”, норм раціональної при-
родоперетворюючої діяльності.

16. Прогностична функція екологічної свідомості 
проявляється у:

А) передбаченні можливих негативних впливів наслідків 
господарської діяльності та пошуку засобів їхньої мінімізації 
або й цілковитого уникнення;

Б) з’ясуванні дійсного характеру соціоприродних відно-
син, причин глобальної екологічної кризи та пошуку шляхів 
для її вирішення в інтересах як самої людини, так і природи;

В) розробці, на основі пізнаності закономірностей розви-
тку системи “суспільство –природа”, норм раціональної при-
родоперетворюючої діяльності.

17. Виховна функція екологічної свідомості проявля-
ється у:

А) передбаченні можливих негативних впливів наслідків 
господарської діяльності та пошуку засобів їхньої мінімізації 
або й цілковитого уникнення;

Б) з’ясуванні дійсного характеру соціоприродних відно-
син, причин глобальної екологічної кризи та пошуку шляхів 
для її вирішення в інтересах як самої людини, так і природи;

В) створенні підґрунтя для формування екологічної куль-
тури, екологічної відповідальності та екологічної поведінки як 
окремих індивідів, так і суспільства загалом.
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18. Світоглядна функція екологічної свідомості про-
являється у:

А) передбаченні можливих негативних впливів наслідків 
господарської діяльності та пошуку засобів їхньої мінімізації 
або й цілковитого уникнення;

Б) узгодженні цілей економічного та соціального розвитку 
суспільства з “вимогами” природи, засвоєнні суспільством та 
індивідом екосумісного змісту сенсу життя;

В) створенні підґрунтя для формування екологічної куль-
тури, екологічної відповідальності та екологічної поведінки як 
окремих індивідів, так і суспільства загалом.

ТЕМА 6
Екологічна освіта як складова екологічної культури
1. Екологічна освіта – це:
А) вчення про належне у відносинах людини з природою;
Б) вивчення екологічних етичних поглядів різних релігій;
В) інтегральний процес, який поєднує навчання, вихован-

ня та розвиток особистості.
2. Сучасна екологічна освіта базується на такому 

принципі:
А) обов’язкового охоплення екоосвітнім процесом і вихо-

вання усіх верств населення;
Б) формування елементів здорового способу життя та на-

вичок екологічно доцільної поведінки;
В) розвитку усвідомлення реальності екологічної кризи і 

шляхів її запобігання.
3. Сучасна екологічна освіта базується на такому 

принципі:
А) формування елементів здорового способу життя та на-

вичок екологічно доцільної поведінки;
Б) безперервності процесу екологічного навчання, яке реалі-

зуватимуть у системі закладів освіти різних категорій і рівнів;
В) розвитку усвідомлення реальності екологічної кризи і 

шляхів її запобігання.
4. Головним завданням екологічної освіти є:
А) виховання потреб спілкування з природою і безпосеред-

ня її участь у її охороні;
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Б) формування високої екологічної культури всіх верств 
населення та екологізація усіх сфер життєдіяльності людини;

В) підтримка юних талантів для формування творчої та 
наукової еліти у галузі охорони довкілля.

5. Головним завданням екологічної освіти є:
А) підготовка фахівців-екологів усіх галузей господарства, 

науки, освіти, культури, виховання та управління;
Б) формування високої екологічної культури всіх верств 

населення та екологізація усіх сфер життєдіяльності людини;
В) підтримка юних талантів для формування творчої та 

наукової еліти у галузі охорони довкілля.
6. Аудіометодами екологічної освіти і виховання є:
А) опрацювання підручників, унаочнення;
Б) дискусія, бесіда, пояснення;
В) аналіз проб і зразків та робота в лабораторії.
7. Візуальними методами екологічної освіти і вихо-

вання є:
А) опрацювання підручників, унаочнення;
Б) дискусія, бесіда, пояснення;
В) аналіз проб і зразків та робота в лабораторії.
8. Кінетичними методами екологічної освіти і вихо-

вання є:
А) опрацювання підручників, унаочнення;
Б) дискусія, бесіда, пояснення;
В) аналіз проб і зразків та робота в лабораторії.
9. Полігенетичними методами екологічної освіти і 

виховання є:
А) практично-семінарські заняття;
Б) розповідь, лекція, бесіда;
В) використання засобів слуху, відчуттів смаку для аналі-

зів об’єктів.
10. Головними ланками системи безперервної еколо-

гічної освіти є:
А) шкільна та позашкільна;
Б) однопредметна та багатопредметна;
В) формальна та неформальна.
11. Вищу екологічну освіту реалізують:
А) в системі I, II – III, ІV  рівня акредитації, що охоплює 
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підготовку молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра для 
управлінської, освітньої, наукової і практичної діяльності;

Б) шляхом екологізації усіх навчальних дисциплін і про-
грам, посібників і підручників, форм і методів навчально-
виховної роботи з залученням до цієї роботи фахівців і гро-
мадських екологічних організацій;

В) через навчальні заклади післядипломної освіти, факуль-
тети вищої кваліфікації та перепідготовки кадрів, курси еко-
логічної освіти дорослих, аспірантуру і докторантуру, а також 
неформальну екологічну освіту.  

12. Післядипломну екологічну освіту реалізують:
А) в системі рівня акредитації, що охоплює підготовку мо-

лодшого спеціаліста, бакалавра і магістра для управлінської, 
освітньої, наукової і практичної діяльності;

Б) шляхом екологізації усіх навчальних дисциплін і про-
грам, посібників і підручників, форм і методів навчально-
виховної роботи з залученням до цієї роботи фахівців і гро-
мадських екологічних організацій;

В) через навчальні заклади післядипломної освіти, факуль-
тети вищої кваліфікації та перепідготовки кадрів, курси еко-
логічної освіти дорослих, аспірантуру і докторантуру, а також 
неформальну екологічну освіту. 

13. Позашкільна екологічна робота покликана спри-
яти:

А) поглибленню і розширенню базової екологічної освіти, 
активізації молоді у вирішенні екологічних проблем;

Б) підготовці молодшого спеціаліста, бакалавра і магі-
стра;

В) забезпеченню дистанційності екологічної освіти і вихо-
вання.

14. Розробка Програми з питань екологічної освіти 
почалася:

А) 1956 р.;
Б) 1966 р.;
В) 1976 р.
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ТЕМА 7
Екологічне виховання як складова екологічної культури

1. Екологічне виховання – це:
А) інтегральний процес, спрямований на формування еко-

логічної культури дорослого населення;
Б) інтегральний процес, спрямований на формування еко-

логічної культури усіх верств населення;
В) інтегральний процес, спрямований на формування еко-

логічної культури зацікавлених цим осіб.
2. Екологічну освіту і виховання реалізують:
А) в системі рівня акредитації, що охоплює підготовку мо-

лодшого спеціаліста, бакалавра і магістра для управлінської, 
освітньої, наукової і практичної діяльності;

Б) шляхом екологізації усіх навчальних дисциплін і про-
грам, посібників і підручників, форм і методів навчально-
виховної роботи з залученням до цієї роботи фахівців і гро-
мадських екологічних організацій;

В) через навчальні заклади післядипломної освіти, факуль-
тети вищої кваліфікації та перепідготовки кадрів, курси еко-
логічної освіти дорослих, аспірантуру і докторантуру, а також 
неформальну екологічну освіту.

3. Метою екологічної освіти і виховання є:
А) оволодіння спеціальностями і керівним складом різних 

галузей господарства і військової сфери України новітніми до-
сягненнями в галузі сучасної екології і кращим вітчизняним та 
зарубіжним досвідом у сфері раціонального природокористу-
вання, ресурсозбереження, екологічного менеджменту, регіо-
нальної, національної і міжнародної екологічної політики;

Б) формування особистості з новим, екоцентричним ти-
пом мислення і свідомості, високим ступенем екологічної куль-
тури;

В) формування фундаментальних екологічних знань і куль-
тури кожної особи та суспільства загалом, високої екологічної 
свідомості та екологічного мислення, основою яких має бути 
ставлення до природи як Божого дару, унікальної цінності, 
основи існування людського суспільства.

4. Питання екологічного виховання викладено у:
А) Міжнародній програмі “Людина і біосфера”;
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Б) Міжнародній конференції “Екологічна етика і сонячна 
система”;

В) Всесвітній хартії природи.

ТЕМА 8
Релігійно-етичні вчення як складова екологічної культури 

1. Екологічна теологія – це:
А) сукупність матеріальних та духовних цінностей, створе-

них людством протягом його історії;
Б) вивчення екологічних етичних поглядів різних релігій;
В) вчення про належне у відносинах людини з природою.
2. Одна з головних функцій релігій – це:
А) морально-етичне нормування повсякденного життя;
Б) богопосвячення людини;
В) приборкання негуманних пристрастей. 
3. Де вперше виникла ідея про відплату по ділам лю-

дини?
А) в Індії;
Б) в Стародавньому Єгипті;
В) в Китаї.
4. Одне з перших вчень, суть якого полягає у проти-

стоянні та одвічній боротьбі добра і зла, виникло:
А) у зороастризмі;
Б) у конфуціанстві; 
В) в індуїзмі.
5. Найбільше з усіх країн Сходу вчені люди користу-

валися великим моральним авторитетом у:
А) Стародавній Персії;
Б) Стародавньому Китаї;
В) Стародавній Індії.
6. Поняття “Де” у даосизмі означає:
А) миролюбність;
Б) вшанування довголіття;
В) вище благо.
7. Найкраще, що може робити людина в своєму жит-

ті, за уявленням індуїзму:
А) жити в злагоді зі своєю дхармою;
Б) гуманно ставитися до всіх; 
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В) розуміти волю Неба.
8. В індуїзмі найбільш високим моральним потенціа-

лом наділений такий шлях до Бога:
А) джнана (богопізнання);
Б) дотримання моральних норм і приписів;
В) бхагті (любов).
9. Принцип правильної моральної поведінки в усіх 

системах індійської філософії:
А) калачакра;
Б) ахімса;
В) бхагті.
10. Долю кожної людини в її новому народженні ви-

значає сукупність вчинків, слів, помислів у кожному з 
попередніх життів:

А) карма;
Б) ахімса;
В) дхарма.
11. Причиною страждань є жага життя, бажання. 

Це одна із головних ідей:
А) зороастризму;
Б) буддизму;
В) конфуціанства.
12. Імператор-буддист, що втілив у життя суспіль-

ства моральні принципи буддизму:
А) Зороастр;
Б) Лао Цзи;
В) Ашока.
13. Однією з важливих концепцій буддизму є ідея про 

органічний взаємозв’язок природи й людини, яка має на-
зву:

А) калачакра;
Б) ахімса;
В) бхагті.
14. Подолання страху – головне завдання справжньої 

філософії, вважав:
А) Сократ;
Б) Платон;
В) Епікур.
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15. Зло не є протилежністю добра, а лише нестачею 
добра – це ідея етики:

А) стоїцизму;
Б) скептицизму;
В) неоплатонізму.
16. Моральні принципи якої релігії викладено в Деся-

ти заповідях Божих:
А) у мусульманстві;
Б) у християнстві;
В) у буддизмі?
17. Моральні ідеї християнства систематизовано в 

цілісну етичну доктрину:
А) Климентієм Александрійським;
Б) Орігеном;
В) Августином Блаженним.
18. Основою мусульманської етики є:
А) священні тексти Корану і Сунни;
Б) твори Аль-Фарабі;
В) “Книга спасіння” Ібн-Сіна.

ТЕМА 9
Роль партій, громадських рухів і засобів масової інфор-

мації у розв’язанні проблем екологічної безпеки
1. Важливим чинником підвищення екологічної куль-

тури суспільства є:
А) оптимізація природоохоронної справи держави;
Б) екологічна інформація;
В) розвиток партій. 
2. Державну систему екологічного інформування в 

Україні забезпечує:
А) інформаційна служба УТ;
Б) Міністерство охорони навколишнього природного се-

редовища;
В) ЗМІ.
3. Право громадян брати участь в ухваленні рішень 

екологічної безпеки прийнято:
А) на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро 1992 р.; 
Б) на Конференції ООН в Йоганнесбурзі 1996 р.;
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В) на Конференції ООН в Йоганнесбурзі 2002 р.
4. Закон України “Про громадські об’єднання” всту-

пив у дію в Україні:
А) 1 січня 2010 р.; 
Б) 1 січня 2012 р.;
В) 1 січня 2013 р.
5. Завданням громадських організацій є:
А) спонукати владу до таких дій, які б забезпечили без-

умовний пріоритет збереження життя над виробничою діяль-
ністю;

Б) підвищення рівня екологічної освіти і свідомості;
В) створення цілісної системи контролю у сфері охорони 

довкілля.
6. Провідна роль у вирішенні питань, пов'язаних з 

охороною біосфери, належить: 
А) Організації Об'єднаних Націй;
Б) Міжнародному союзу охорони природи та природних 

ресурсів (МСОП);
В) Європейському Союзу.
7. Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 

засновано в:
А) Стокгольмі (1972);
Б) Ріо-де-Жанейро (1992);
В) Йоганнесбурзі (2002).
8. Політико-філософське підґрунтя екологічного руху 

сформовано в:
А) 50-ті – 70-ті роки XX ст.;
Б) 70-ті – 90-ті роки XX ст.;
В) 70-ті – 90-ті роки XIX ст.
9. Найбільшою міжнародною неурядовою органі-

зацією є:
А) Міжнародний союз охорони природи та природних ре-

сурсів (МСОП);
Б) Глобальний фонд навколишнього середовища (ЕФОС);
В) Міжнародна екологічна громадська організація 

“Greenpeace”.
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10. Міжнародний союз охорони природи та природ-
них ресурсів (МСОП) створено у Франції:

А) 1948 р.;
Б) 1958 р.;
В) 1968 р.
11. Готує і видає міжнародну “Червону Книгу”, що 

містить інформацію про види тварин і рослин, що по-
требують охорони:

А) Міжнародний союз охорони природи та природних ре-
сурсів (МСОП);

Б) Глобальний фонд навколишнього середовища (ЕФОС);
В) Міжнародна екологічна громадська організація 

“Greenpeace”.
12. Вважає себе “екологічною совістю” людства:
А) Комісія ООН зі сталого розвитку;
Б) неурядова організація “Рада Землі”;
В) Міжнародна екологічна громадська організація 

“Greenpeace”.
13. Тенденцію до об’єднання екологічних громадських 

організацій у мережі, асоціації, коаліції, робочі групи 
простежено з:

А) 1995 р.;
Б) 1997 р.;
В) 1999 р.
14. Міжнародну громадську організацію – міжнародну 

асоціацію “Здоров'я суспільства” (МОО-МА “Здоров'я сус-
пільства”), яка має за мету задоволення та захист за-
конних соціальних, медичних, екологічних, національно-
культурних, спортивних та інших спільних інтересів 
різних народів, а також всебічного співробітництва 
між ними, створено:

А) 2002 р.;
Б) 2006 р.; 
В) 2011 р.
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6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2

ТЕМА 10
Екологія і етнос

1. Етнос – це:
А) процес революції етносу, кінцевим результатом якого є 

поява нації;
Б) еколого-соціальна ситема, в якій зафіксовані особли-

вості реальності національного буття;
В) полісемантичне (багатозначне) поняття, що застосову-

ють для характеристики великих соціокультурних спільнот ін-
дустріальної епохи.

2. Етногенез – це:
А) процес революції етносу, кінцевим результатом якого є 

поява нації;
Б) еколого-соціальна ситема, в якій зафіксовані особли-

вості реальності національного буття;
В) полісемантичне (багатозначне) поняття, що застосову-

ють для характеристики великих соціокультурних спільнот ін-
дустріальної епохи.

3. Представником соціофілософського підходу у фор-
муванні етносу є:

А) Дж. Тойнбі;
Б) Л. Гумільов;
В) В. Крисаченко.
4. Представником природничо-наукового підходу у 

формуванні етносу є:
А) Дж. Тойнбі;
Б) Л. Гумільов;
В) В. Крисаченко.
5. Соціофілософський підхід у формуванні етносу 

ґрунтується на:
А) теорії етногенезу, в якій етнос – не стільки результат істо-

ричного процесу розвитку людських спільнот, скільки результат 
контактів, зв’язків цих спільнот з природою, довкіллям;

Б) законі компенсації природних і людських викликів, 
зміст якого можна сформулювати так: надмірно сильний Ви-
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клик з боку природного середовища компенсується слабкістю 
Виклику з боку людського. І навпаки;

В) концепціях, які виходять з того, що змінювати, пере-
творювати довкілля – це атрибутивна властивість людини.

6. Природничо-науковий підхід у формуванні етносу 
грунтується на:

А) теорії етногенезу, в якій етнос – не стільки результат 
історичного процесу розвитку людських спільнот, скільки ре-
зультат контактів, зв’язків цих спільнот з природою, довкіл-
лям;

Б) законі компенсації природних і людських викликів, 
зміст якого можна сформулювати так: надмірно сильний Ви-
клик з боку природного середовища компенсується слабкістю 
Виклику з боку людського. І навпаки;

В) концепціях, які виходять з того, що змінювати, пере-
творювати довкілля – це атрибутивна властивість людини.

7. Пасіонарний вибух – це:
А) фаза поступового згасання енергії;
Б) характер зв’язків між членами етнічної спільноти, в 

основі якого лежить генетичний потяг між людьми, які мають 
спільний стереотип поведінки;

В) надлишок енергії, яку отримують люди, внаслідок чого 
вона змушує їх активно діяти в напрямі експансії, тобто роз-
ширення зовнішнього життєвого простору.

8. Відчуття комплементарності – це:
А) фаза поступового згасання енергії;
Б) характер зв’язків між членами етнічної спільноти, в 

основі якого лежить генетичний потяг між людьми, які мають 
спільний стереотип поведінки;

В) надлишок енергії, яку отримують люди, внаслідок чого 
вона змушує їх активно діяти в напрямі експансії, тобто роз-
ширення зовнішнього життєвого простору.

 9. На думку Л. Гумільова, період існування етносу 
становить:

А) 800 – 1200 рр.;
Б) 1200 – 1500 рр.;
В) 1500 – 1800 рр.



- 70 -

10. За визначенням Л. Гумільова, етнос – це:
А) колектив людей, що виник природним чином на ґрунті 

оригінального стереотипу поведінки;
Б) процес революції етносу, кінцевим результатом якого є 

поява нації;
В) полісемантичне (багатозначне) поняття, що застосову-

ють для характеристики великих соціокультурних спільнот ін-
дустріальної епохи.

11. Праця “Національне буття серед екологічних ре-
алій” належить:

А) М. Данилевському;
Б) М. Кисельову і Ф. Канаку;
В) П. Тутковському.
12. У якому напрямі працювали професори М. Кисе-

льов і Ф. Канак:
А) дослідження екологічного аспекту у національній куль-

турі;
Б) екологічна етика;
В) дослідження особливостей екогомології?
13. Яка назва праці російського культуролога М. Да-

нилевського:
А) “Росія і світ”;
Б) “Росія і Європа”;
В) “За наше спільне майбутнє”?
14. Праця “Росія та Європа” належить:
А) М. Данилевському;
Б) М. Кисельову і Ф. Канаку;
В) П. Тутковському.
15. Праця “Історія України-Руси” належить:
А) М. Грушевському;
Б) М. Данилевському;
В) П. Тутковському.
16. Хто з українських дослідників зробив історичний 

аналіз залежності розвитку української культури від 
природного середовища:

А) М. Грушевський;
Б) Г. Сковорода;
В) Ю. Рогатинець?
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17. Першим в Україні питання впливу природного се-
редовища на культуру дослідив:

А) М. Грушевський;
Б) П. Тутковський;
В) Нечуй-Левицький.
18. Нечуй-Левицький підкреслює:
А) природоорієнтованість української релігії;
Б) тяжіння до неестетичних, велетенських міфічних обра-

зів української міфології;
В) відповіді А та Б.
19. Українська культура за своїми витоками є:
А) міською;
Б) сільською;
В) змішаною.

ТЕМА 11
Наука про органічний розвиток людини і довкілля
1. Екогомологія – це:
А) наука про органічний розвиток людини і довкілля, про 

динаміку їхньої взаємодії;
Б) здатність людини відчувати живе буття світу, приміря-

ти і пристосовувати його до себе, взаємоузгоджувати власні 
потреби й устрій природного довкілля;

В) наука, що вивчає культуру поведінки людини, систему 
знань про сутність і закономірності її існування та розвитку, 
значення культури для людства, способи її пізнання.

2. Екогомологія сформувалася в:
А) XIX ст;
Б) XX ст;
В) XXI ст.
3. Одна з особливостей екогомології полягає у тому, 

що:
А) вона враховує всебічні прямі і зворотні зв’язки, які іс-

нують між людиною і довкіллям у процесі їхнього органічного 
розвитку;

Б) вона виховує екологічне мислення, почуття особистої 
відповідальності за стан довкілля і суворого дотримання при-
родоохоронного законодавства;



- 72 -

В) вона включає в себе систему уявлень моральних та сві-
тоглядних постанов, що регламентують поведінку людини в 
природі.

4. З погляду екогомології принципове значення має:
А) кількісний стан базових елементів довкілля;
Б) якісний стан базових елементів довкілля;
В) кількісний і якісний стан базових елементів довкілля. 
5. У Парижі схвалено Міжнародну біологічну програ-

му:
А) 1959 р.;
Б) 1964 р.;
В) 1992 р.
6. Головним завданням Міжнародної біологічної 

програми є:
А) вивчення впливу господарської діяльності на стан, ди-

наміку і функції наземних і водних екосистем, на природне 
довкілля і біосферу загалом;

Б) сприяння захисту права кожної людини жити в навколиш-
ньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту;

В) вивчення біотичної продуктивності рослинних, назем-
них, прісноводних і морських, природних і створених люди-
ною угрупувань, їхнє раціональне використання для людських 
потреб.

7. Скільки проектів містила Програма ЮНЕСКО “Лю-
дина і біосфера”:

А) 14;
Б) 15;
В) 16?
8. Міжнародна комісія з навколишнього середовища і 

розвитку працювала протягом:
А) 1984 – 1986 рр.;
Б) 1994 – 1996 рр.;
В) 2004 – 2006 рр.
9. Міжнародна благодійна організація “За наше спіль-

не майбутнє” створена:
А) 1968 р.;
Б) 1988 р.;
В) 1998 р.
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10. Перша в історії Конференція ООН з навколишньо-
го середовища і розвитку відбулася в Ріо-де-Женейро:

А) 1986 р.;
Б) 1991 р.;
В) 1992 р.
11. Всесвітній саміт зі сталого розвитку в Йоган-

несбурзі відбувся:
А) 1982 р.;
Б) 1992 р.;
В) 2002 р.

ТЕМА 12
Екологізація науки та техніки, поширення екологічно 

сприятливих технологій
1. Процес поступового і послідовного впровадження 

систем технологічних, управлінських та інших рішень, 
які дають змогу підвищувати ефективність викорис-
тання природних ресурсів і умов поряд з покращенням 
або хоча б збереженням якості природного середовища, 
називають:

А) інтенсифікацією;
Б) екологізацією;
В) науково-технічною революцією.
2. У соціально-економічному плані екологізація по-

винна спиратися на:
А) перехід до природозберігаючих методів господарюван-

ня;
Б) екологізацію технологій виробництва і природокорис-

тування;
В) принципи сприяння повній ліквідації відходів.
3. У технічному плані екологізація повинна спирати-

ся на:
А) перехід до природозберігаючих методів господарювання;
Б) екологізацію технологій виробництва і природокорис-

тування;
В) принципи сприяння повній ліквідації відходів.
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4. Технології, які дають мінімум об’єму твердих, рід-
ких, газоподібних та теплових відходів та викидів, на-
зивають: 

А) безвідходними;
Б) ресурсозберігаючими;
В) екологічними.
5. Технології виробництва і реалізації кінцевої про-

дукції з мінімальним використанням речовини та енер-
гії на всіх етапах виробничого циклу і з найменшим впли-
вом на людину та природні екосистеми, називають:

А) безвідходними;
Б) ресурсозберігаючими;
В) екологічними.
6. Технології, побудовані на основі процесів, характер-

них для природи, інколи як їхнє пряме продовження (кон-
турне землеробство або безвідвальна обробка ґрунту і 
т. д.), називають:

А) безвідходними;
Б) ресурсозберігаючими;
В) екологічними.
7. Сукупність методів і прийомів отримання корис-

них для людини продуктів та явищ за допомогою біоло-
гічних агентів (біофільтри, біореактори і т. д.) назива-
ють:

А) біологічними технологіями;
Б) ресурсозберігаючими технологіями;
В) екологічними технологіями.
8. Вихідним моментом, з якого починається екологі-

зація всіх інших сфер людської діяльності, є:
А) екологізація науки;
Б) екологізація виробництва;
В) екологізація життєдіяльності.
9. До якого напряму екологізації віднесено викорис-

тання решток гною, соломи, жому тощо:
А) екологізації науки;
Б) екологізації виробництва;
В) екологізації сільського господарства?
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10. З перелічених суміжних наук найусталеніший 
статус і досягнення має:

А) екологічна біохімія;
Б) екологічна фізіологія;
В) екологічна гістофізіологія.
11. IV Міжнародний симпозіум з екологічної біогеохі-

мії відбувся в м. Канберра (Австралія):
А) 1970 р.;
Б) 1979 р.;
В) 2009 р.
12. Хімічна екологія веде свій відлік з:
А) 1956 р.;
Б) 1966 р.;
В) 1976 р.
13. Переорієнтацію суспільства на екологічні ціннос-

ті – здоровий спосіб життя, збереження незайманої при-
роди, коеволюцію суспільства й біосфери називають:

А) екологізацією життєдіяльності;
Б) екотелеологічною життєдіяльністю;
В) екологічним імперативом.
14. Ідея екологічного імперативу набула популярнос-

ті у:
А) 60-ті роки XX ст.;
Б) 80-ті роки XX ст.;
В) 90-ті роки XX ст.

ТЕМА 13
Феномен екологічних криз у предметі сучасної екології

1. Екологічна криза – це:
А) надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна 

зміна умов навколишнього середовища глобального чи локаль-
ного масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди 
навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і лю-
дей;

Б) порушення життєво важливих для системи параметрів 
її функціонування;

В) порушення нормальних умов життя і діяльності людей.
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2. За якими критеріями поділяють екологічні кризи:
А) за періодичністю;
Б) за інтенсивністю впливу негативного чинника;
В) за ієрархічним статусом?
3. За якими критеріями поділяють екологічні кризи:
А) за інтенсивністю впливу негативного чинника;
Б) за здійснюваним ефектом;
В) за періодичністю?
4. За якими критеріями поділяють екологічні кризи:
А) за об’єктною визначеністю;
Б) за інтенсивністю впливу негативного чинника;
В) за періодичністю?
5. За якими критеріями поділяють екологічні кризи:
А) за інтенсивністю впливу негативного чинника;
Б) за спричиненням;
В) за періодичністю?
6. За спричиненням екологічні кризи поділяють на:
А) природні і антропогенні;
Б) природні і технологічні;
В) антропогенні і біологічні.
7. За здійснюваним ефектом екологічні кризи поді-

ляють на:
А) регіональні, місцеві, об’єктові;
Б) глобальні, локальні, місцеві;
В) локальні, регіональні, планетарні.
8. Екологічні кризи природного походження можуть 

бути спричинені:
А) внутрішніми і зовнішніми чинниками;
Б) абіотичними і біогенними чинниками;
В) біогенними і органічними чинниками.
9. За об’єктною визначеністю екологічні кризи:
А) класифікують на підставі виявлення саме того об’єкта, 

на який впливає ця криза;
Б) локальні, регіональні, планетарні;
В) природні, антропогенні.
10. Концепцію катастрофізму заснував:
А) В. Крисаченко;
Б) Л. Уайт;
В) Ж. Кюв’є.
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11. Назвіть працю французького натураліста 
Ж. Кюв’є:

А) “За наше спільне майбутнє”, 1986 р.;
Б) “Роздуми про перевороти на поверхні земної кулі”, 1821 р.;
В) “Права нелюдської природи”, 1980 р.
12. Біогенні чинники, які викликають екологічні 

кризи, бувають:
А) внутрішніми і зовнішніми;
Б) органічними і неорганічними;
В) хімічними і біологічними.
13. Градуалізм виходить з того, що:
А) еволюцію розглядають як сукупність різних стрибків, 

внаслідок яких виникають нові форми;
Б) кількість видів у біосфері в процесі еволюції зростає;
В) еволюція є поступовим емерджентним чи кумулятив-

ним процеом.
14. Пунктуалізм виходить з того, що:
А) еволюцію розглядають як сукупність різних стрибків, 

внаслідок яких виникають нові форми;
Б) кількість видів у біосфері в процесі еволюції зростає;
В) еволюція є поступовим емерджентним чи кумулятив-

ним процеом.
15. Хто розглядав 3 підходи до оцінки причин антро-

погенних екологічних криз:
А) В. Крисаченко;
Б) Л. Уайт;
В) Ж. Кюв’є?
16. За В. Крисаченком, прагматично-утилітарний 

підхід – це:
А) підхід, в якому негативний вплив людської діяльності 

на природу розглядають як такий, що пов’язаний з особливос-
тями життєдіяльності людини, як родової істоти;

Б) підхід до оцінки причин антропогенних екологічних 
криз, в якому основними чинниками їх вважають високий 
розвиток науки, техніки і технології;

В) підхід, запропонований у концепціях, які виходять з 
того, що змінювати, перетворювати довкілля – це атрибутивна 
властивість людини.
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17. За В. Крисаченком, атрибутивно-апріорний під-
хід – це:

А) підхід, в якому негативний вплив людської діяльності 
на природу розглядають як такий, що пов’язаний з особливос-
тями життєдіяльності людини, як родової істоти;

Б) підхід до оцінки причин антропогенних екологічних 
криз, в якому основними чинниками їх вважають високий 
розвиток науки, техніки і технології;

В) підхід, запропонований у концепціях, які виходять з 
того, що змінювати, перетворювати довкілля – це атрибутивна 
властивість людини.

18. За В. Крисаченком, адаптивно-універсальний під-
хід – це:

А) підхід, в якому негативний вплив людської діяльності 
на природу розглядають як такий, що пов’язаний з особливос-
тями життєдіяльності людини, як родової істоти;

Б) підхід до оцінки причин антропогенних екологічних 
криз, в якому основними чинниками їх вважають високий 
розвиток науки, техніки і технології;

В) підхід, запропонований у концепціях, які виходять з 
того, що змінювати, перетворювати довкілля – це атрибутивна 
властивість людини.

19. Який з підходів В. Крисаченка є перспективним і 
продуктивним:

А) прагматично-утилітарний;
Б) атрибутивно-апріорний;
В) адаптивно-універсальний?

ТЕМА 14
Екологічна культура як засіб самоорганізації системи 

“людина – біосфера”
1. Процес взаємодії людини з довкіллям, котрий здій-

снюється на основі специфічних шляхів та засобів вклю-
чення природних об’єктів у структуру життєдіяльнос-
ті людини з метою задоволення її потреб, називають:

А) екологізацією;
Б) природокористуванням;
В) екологічною культурою.
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2. Формотворчим ядром процесу природокористу-
вання є:

А) екологічна культура;
Б) екологічне виховання;
В) екологічна свідомість.
3. Сутнісною ознакою якого природокористування є 

вилучення з довкілля потрібних для життя і придат-
них для безпосереднього вживання продуктів природи, 
передусім рослинного і тваринного походження:

А) привласнюючого;
Б) продукуючого;
В) інноваційного?
4. Сутнісною ознакою якого природокористування є 

те, що життєві ресурси не лише вишукують чи видобу-
вають, а й цілеспрямовано формують, виробляють:

А) привласнюючого;
Б) продукуючого;
В) інноваційного?
5. Сутнісною ознакою якого природокористування є 

те, що людський розум і праця підштовхують суспіль-
ство вперед, постійно вишукуючи та впроваджуючи 
нові матеріали, пристрої, процеси:

А) привласнюючого;
Б) продукуючого;
В) інноваційного?
6. Сутнісною ознакою якого природокористування є 

те, що відбуваються корінні зрушення на теренах вико-
ристання комунікативних, енергетичних, речовинних і 
процесуальних феноменів:

А) ноосферного;
Б) продукуючого;
В) інноваційного?
7. Ноосферне природокористування можна ще нази-

вати:
А) інформаційно-конструктивним;
Б) продукуючим;
В) інноваційним.
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7. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Поняття “культура”. Його походження і сутність.1. 
Різновиди культури.2. 
Поняття “екологічна культура”. Її структура.3. 
Етапи зростання екологічного знання та сфери сус-4. 
пільного буття.
В чому полягає сенс екологічної життєдіяльності?5. 
Категоріальний лад концепції екологічної культури.6. 
Екологічна культура порівняно з іншими напрямами 7. 
життєдіяльності людини.
Екологічна етика як чинник екологічного розвитку.8. 
Головні етапи історії екологічної етики.9. 
Етичні проблеми охорони природи.10. 
Екоцентричні моделі екологічної етики.11. 
Біоцентричні моделі екологічної етики.12. 
Екобіоцентричні моделі екологічної етики.13. 
Етика дикої природи як радикальний напрям еколо-14. 
гічної етики.
Основні принципи етики дикої природи.15. 
Екоетичний ідеал.16. 
Цінності природи.17. 
Права природи.18. 
Етичні погляди О. Леопольда.19. 
Етичні погляди А. Швейцера.20. 
Міжнародний рух за визволення тварин.21. 
Екологічна етика в народних традиціях.22. 
Екологічна етика в релігійному світогляді.23. 
Етичні проблеми використання тварин в науці і до-24. 
звіллі.
Культ тварин у культурах народів світу.25. 
Культ дерев у культурі народів світу.26. 
Етичні основи вегетаріанства.27. 
Етичні проблеми відношення до тварин у вітчизняній 28. 
літературі.
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Етичне виховання молодших школярів.29. 
Екологічна етика і проблеми охорони дикої природи.30. 
Екологічна етика і природоохоронна естетика.31. 
Екологічна етика та утримання домашніх тварин.32. 
Екологічна освіта як чинник екологічного розвитку.33. 
Екологічна свідомість і екологічне мислення як чинник 34. 
екологічного розвитку.
Екологічне виховання як чинник екологічного розви-35. 
тку.
Релігія як чинник екологічного розвитку.36. 
Засоби масової інформації як чинник екологічного роз-37. 
витку.
Громадські організації як чинник екологічного розви-38. 
тку.
Екологічне вимірювання громадської думки.39. 
Значення типу і сутності екологічної кризи для 40. 
розв’язання екологічних проблем.
Сутність екологічних криз.41. 
Класифікація екологічних криз у суспільній еколого-42. 
методологічній літературі.
Вплив людської діяльності на розвиток екологічної 43. 
кризи.
Чинники природних екологічних криз.44. 
Суть концепції катастрофізму.45. 
Екзогенні і ендогенні природні екологічні кризи.46. 
Антропогенні екологічні кризи.47. 
Поняття “криза”.48. 
Класифікаційні моделі антропогенних екокриз.49. 
Генетико-ієрархічна класифікація екокриз.50. 
Екологічно орієнтований спосіб життя.51. 
Становлення науки про органічний розвиток людини 52. 
і довкілля.
Особливості і завдання екогомології.53. 
Основні напрями екологізації людської діяльності.54. 
Вплив на розвиток етносу динамічного поєднання чин-55. 
ників природного і соціального характеру.
Суттєві тези теорії етногенезу Л. Гумільова.56. 
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Вплив зв’язку етносу з певними ландшафтами на спо-57. 
соби природокористування.
Вплив довкілля на формування особливостей націо-58. 
нальної культури.
Вітчизняні дослідники української культури (М. Гру-59. 
шевський, П. Тутковський, Є. Маланюк та ін.) про вза-
ємовплив довкілля і етносу.
Особливості екологічної культури українського етносу.60. 
Риси духовної культури українців, що визначаються 61. 
особливостями їхнього природоставлення.
Ознаки західно-цивілізаційного ставлення людини до 62. 
природи.
Проаналізуйте розмірність людського довкілля. Які 63. 
перспективи його розширення?
Що таке “Декларація Ріо” і яке її значення для суспіль-64. 
ства?
Природокористування як процесуальне втілення еко-65. 
логічної культури.
Визначальні риси суспільного ставлення людини до 66. 
природи.
Якими рисами характеризується привласнююче при-67. 
родокористування? Чи збереглося воно в наш час?
Проаналізуйте сутність продукуючого природокорис-68. 
тування та його значення для утвердження людини в 
біосфері.
Окресліть значення інноваційного природокористу-69. 
вання для суспільства та вплив на природу.
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