
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет  Географічний 

Кафедра Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи 

 
 
 
 

Затверджено 

На засіданні кафедри раціонального використання 

природниих ресурсів і охорони природи 

географічного факультету  

Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

(протокол № __1__ від ___29 серпня____ 2016р.) 

 

 

Завідувач кафедри Рожко І.М. 

 
 

Силабус з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми екологізації 

суспільного розвитку», 

що викладається в межах ОПП (ОПН)  підготовки доктора філософії з 

Наук про Землю 

  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобувачів з 

спеціальності  103 «Науки про Землю» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів 2016 р. 



2 

 

  

Назва курсу  Актуальні проблеми екологізації суспільного розвитку 

Адреса викладання 

курсу 

ЛНУ, вул. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра раціонального використання 

природних ресурсів і охорони природи 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

«Науки про землю», спеціальність 103 

Викладачі курсу Назарук Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор 

кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони 

природи 

Контактна інформація 

викладачів 

mm.nazaruk@gmail.com; https://geography.lnu.edu.ua/employee/nazaruk-

mykola-mykolajovych 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Для прикладу: 

щоп’ятниці, 15:00-17:50 год. (адреса факультету, ауд. _____)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу ? 

Інформація про курс Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми екологізації 

суспільного розвитку” укладена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії з природничих наук за 

спеціальністю 103 Науки про Землю і охоплює основні  філософсько – 

світоглядні засади екологізації суспільного розвитку. Аналізується 

складний та багатогранний процес, що розпочався у суспільстві під 

впливом сучасної екологічної кризи. Розглядається його історичне 

коріння, зв’язки з глобалізацією та інформатизацією суспільства, 

соціальне значення та можливості застосування інформаційних 

технологій для моделювання окремих аспектів. Велику вагу приділено 

аналізу  концепції Екологічної Конституції Землі. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Актуальні проблеми екологізації суспільного розвитку» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності  103 « Науки 

про Землю» для освітньої програми підготовки доктора філософії з 

природничих наук, яка викладається в ___4_____семестрі в обсязі 

___3_______ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою і завданням навчальної дисципліни “Актуальні проблеми 

екологізації суспільного розвитку” є формування необхідних 

теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять інтерпретувати 

екологізацію суспільного розвитку як  багатогранний феномен який 

розглядається у широкому соціальному контексті, насамперед з 

глобалізацією та інформатизацією суспільства.   Ідеї та основні засади 

можуть бути використані аспірантами під час виконання дисертаційних 

робіт.  

Література для 

вивчення дисципліни 

 Базова: 

1. Семенюк Е.П. Екологізація суспільства: соціальна роль та 

моделювання. Монографія/ Е.П.Семенюк, Т.В. Олянишен, В.М. 

Сенківський, О.В. Мельников, Я.В.Котляревський/ МОН молодь 

спорту України, Нац. Лісотехніч. Ун-т України – Львів: Україн. Акад. 

друкарства, 2012 – 460с. 

2. Крисаченко В.С. Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: 

mailto:mm.nazaruk@gmail.com
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Концептуальні засади сучасного розвитку. – К. К.: « Знання України», 

2002. – 598с.. 

3. Феномен соціоприродних систем. Світоглядно – методологічні 

нариси. Монографія. – К.: Видавець, ПАРАПАН,2009. – 284с. 

4. Гардащук Т.В. Концептуальні параметри екологізму. – К. : 

Видавець ПАРАПАН, 2005. – 200 с. 

5. Толстоухов А. В. Глобалізація. Влада. Еко – майбутнє. – Вид. 

ПАРАПАН, 2003. – 308с. . 

6. Юрченко Л.І. Екологічна культура в контексті екологічної 

безпеки.: Монографія. – К.: Вид ПАРАПАН, 2008. – 296с.. 

7. Кисельов М.М., Деркач В.Л., Толстоухов та ін. Концептуальні 

виміри екологічної свідомості: Монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 

2003. – 312с.    

8. Назарук М.М. Соціальна екологія. Взаємодія людського 

суспільства та природи.: навч. Посіб /М.М. Назарук. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2013. – 348 с. 

Тривалість курсу ___90______________   год. 

 

Обсяг курсу __32 годин аудиторних занять. З них ___32___ годин лекцій, _16_ 

годин лабораторних робіт/практичних занять та __42 години 

самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен 

 знати:  
як пояснити особливості генези та формування сучасних процесів 

екологізації суспільного розвитку,  особливості інкорпорування 

екологічних знань у сферу глобалістики  та геополітики, характерні 

особливості сучасних екологічних викликів: від охорони природи до 

екологізації суспільного розвитку. 

вміти: 

 виявляти шляхи та засоби врахування  суперечностей між 

економічним поступом і можливостями біосфери до самовідновлення, 

впроваджувати у виробництво екологічно безпечні технології як 

чинник кризи довкілля, реалізовувати механізми  екологічно правових 

норм.  

Ключові слова Екологізація, суспільний розвиток, природокористування 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит 

  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін, 

які читаються для підготовки спеціалістів з Наук про  Землю 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) 

проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу може не потребує використання програмного 

забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_____ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів______ 
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 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів____ 

Підсумкова максимальна кількість балів_100______ 

 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань. Також можна надати посилання на веб-сторінку де 

розміщені вказані матеріали. 

 

 
 

 

Схема курсу 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 
групова робота)  

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, 

год 
Термін виконання 

 Екологізація суспільства 

та її історичне значення. 
лекція    

 Поняття «соціоприродної 

системи», генеза та 

розвиток 

трансдисциплінарних 

досліджень 

лекція    

 Інтегративні тенденції в 

сучасному науковому 

лекція    
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пізнанні. 
 Вплив екологічних ідей 

на світоглядно – 

методологічну 

реконструкцію сучасної 

науки. 

лекція    

 Аналіз опозиції 

«природне» - «штучне» 

через призму концепту 

деструкції живого. 

лекція    

 Шляхи інкорпорації 

уявлень про 
соціоприродні системи у 

сферах політики, 

економіки, культури та 

освіти. 

лекція    

 Визначальні риси 

екологізації. 
лекція    

 Екологізація пізнання. лекція    

 Екологізація сільського 

господарства. 
лекція    

 Екологізація медицини. лекція    

 Екологізація 

виробництва. 
лекція    

 Роль інформатики в 

екологізації суспільства. 
лекція    

 Екологізація – нова 

парадигма сучасної 

політики. 

лекція    

 Перспективи екологізації 

політики в Україні. 
лекція    

 Глобальний соціальний 
контекст екологізації. 

лекція    
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М І Н І С Т Е Р С Т В О   О С В І Т И   І   Н А У К И   У К Р А Ї Н И  
(найменування центрального органу управління освітою і наукою, власника) 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ    імені  ІВАНА ФРАНКА 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Кафедра ____ раціонального використання природних ресурсів і охорони природи________ 

 

           

 “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Завідувач кафедри  

  

 

__________________ доц. Рожко І.М. _ 

“______”_______________2019__ року 
 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 
 _________Науковий семінар _______________ 

(шифр і назва навчальної дисципліни) 
напрям підготовки_________Науки про Землю______________________________ 

(шифр і назва напряму підготовки) 
спеціальність ____103_______Географія__________________________________ 

(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація_ Раціональне використання природних ресурсів  

і охорона природи _________________________________ 
(назва спеціалізації) 

факультет ___________________________ географічний_________________ 
                                               (назва інституту, факультету, відділення) 
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2019 – 2020 навчальний рік 
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Робоча програма ___________ Науковий семінар________для аспірантів 
(назва навчальної дисципліни)     

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю _103 «Науки про 

Землю»_______________.  

 

 

Розробники:_____ доктор географічних наук, професор кафедри раціонального використання 

природних ресурсів і охорони природи проф. Назарук М.М.___________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
                                    (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри раціонального використання природних 

ресурсів і охорони природи географічного факультету Львівського національного університету 

ім. Івана Франка__ 

 

Протокол від “_31_”____серпня___2019__ року № _1_ 

 

                         Завідувач кафедри _____Рожко І.М.____ 

 

                                                                _______________________ (__________________) 
                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назарук М.М. , 2019 рік 
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 Львівський національний                                                                                                            

університет імені Івана Франка, 2019  рік 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –1 

Галузь знань 
__103»Науки про Землю» __ 

(шифр і назва) Нормативна 
(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

8.04010401 «Географія»  
(шифр і назва) 

Модулів –  

Спеціальність: 
_____________________ 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів –  3-й -й 
Індивідуальне науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  90 
6-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 16 
самостійної роботи студента – 58 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
____________________ 

 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
32  год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

екз.  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання – 35% і 64% 

для заочної форми навчання –   

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета даної навчальної дисципліни є ознайомлення аспірантів з методикою підготовки, 

написання, оформлення та захисту кандидатської  роботи, яка є кінцевим результатом багаторічної 

підготовки аспіранта, демонструє його науково-теоретичний рівень, методичні навички та стан 

загальнонаукової, практичної і спеціальної підготовки. 

Завдання наукового  семінару: допомогти аспірантам розширити загальний і прикладний 

науковий світогляд; поглибити їхні знання методів і засобів наукових досліджень, методики 

дослідження проблем природокористування; допомогти студентам правильно розуміти конструкцію 

своєї магістерської роботи, її композицію, розуміти завдання і значення географічної логіки; 

розкрити ступінь компетентності за профілем обраної спеціальності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати: методику підготовки, оформлення, написання та захисту кандидатської роботи; 

структуру та послідовність етапів виконання кандидатської роботи; вимоги до оформлення 

кандидатської роботи: текстової частини, посилання на використані джерела, ілюстративного 

матеріалу. 

вміти: правильно визначити наукові завдання та обґрунтувати їхню актуальність; 

сформулювати мету і головні завдання дослідження; будувати структурну і логічну схему роботи 
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(алгоритм наукового дослідження); вміти опрацьовувати літературні та фондові джерела, фактичні 

матеріали польових екологічних досліджень; робити узагальнення, висновки, пропозиції. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Організація наукової роботи. Обробка і оформлення результатів наукових 

досліджень. 

Тема 1. Вступ. Основні вимоги до кандидатської  роботи. 

Тема 2. Наукова проблема і обґрунтування теми дослідження. Формулювання актуальності 

наукової проблеми, обгрунтування вибору об'єкту і предмету дослідження, формулювання мети та 

конкретних завдань для досягнення визначеної мети обґрунтування актуальності і наукової новизни 

власних досліджень. 

Тема 3. Основні методи і методики дослідження проблем природокористування. Вибір 

конкретних методів при фундаментальних дослідженнях проблем природокористування. Прикладні 

еколого-географічні дослідження. 

Тема 4. Пошук, нагромадження та обробка еколого-географічної інформації. Пошук інформації 

в Interneti. Створення геоінформаційних баз даних з теми дослідження. 

Змістовий модуль 2. Основні вимоги до кандидатської роботи. Основні методи і методики 

дослідження проблем природокористування. Вибір конкретних методів при фундаментальних 

дослідженнях проблем природокористування. Прикладні еколого-географічні дослідження. 

 Тема 5. Методика підготовки і написання кандидатської роботи. Основний зміст та структура 

кандидатської роботи. Послідовність етапів виконання кандидатської роботи. 

Тема 6. Висвітлення розділів текстової частини кандидатської роботи. Додатки, таблиці і 

графічна складова кандидатської роботи. Формулювання висновків.  

Тема 7. Оформлення результатів дослідження. Особливості та вимоги щодо оформлення 

наукових робіт. Вимоги до картографічного оформлення наукової роботи. 

 Тема 8. Загальні вимоги до оформлення кандидатських робіт. Вимоги до оформлення текстової 

частини роботи. Загальні правила щодо посилання на використані джерела та щодо цитування 

використаних джерел. Оформлення ілюстративного матеріалу, таблиць і формул. Вимоги до 

оформлення списку використаних джерел. Оформлення додатків. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Організація наукової роботи. Обробка і оформлення результатів наукових досліджень. 

Тема 1. Вступ. Основні вимоги до 

кандидатської роботи 
  2          

Тема 2. Наукова проблема і 

обґрунтування теми дослідження. 

Формулювання актуальності 

наукової проблеми, обгрунтування 

вибору об'єкта дослідження, 

формулювання мети та конкретних 

завдань для досягнення визначеної 

мети. 

  2   4       

Тема 3. Основні методи і методики 

дослідження проблем 

природокористування. Вибір 

конкретних методів при 

фундаментальних дослідженнях 

проблем природокористування. 

Прикладні еколого-географічні 

дослідження. 

  2   2       

Тема 4. Пошук, нагромадження та 

обробка еколого-географічної 

інформації. Пошук інформації в 

Interneti. Створення 

геоінформаційних баз даних по 

темі. 

  2   4       

Разом за змістовим модулем 1             

Змістовий модуль 2. Основні вимоги до кандидатської  роботи. 
Тема 5. Методика підготовки і 

написання кандидатської  роботи. 

  4   4       
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Основний зміст та структура 

кандидатської роботи. 

Послідовність етапів виконання 

кандидатської роботи. 
Тема 6. Оформлення результатів 

дослідження. Особливості та 

вимоги щодо оформлення наукових 

робіт. Вимоги до картографічного 

оформлення наукової роботи. 

  2   4       

Тема 7. Загальні вимоги до 

оформлення кандидатських робіт. 

Вимоги до оформлення текстової 

частини роботи. Загальні правила 

щодо посилання на використані 

джерела та щодо цитування 

використаних джерел. Оформлення 

ілюстративного матеріалу, таблиць 

і формул. Вимоги до оформлення 

списку використаних джерел. 

Оформлення додатків. 

  2   6       

Тема 8. Загальні вимоги до викладу 

наукової доповіді. 
  2          

             

             

      2       

             

Разом за змістовим модулем 2             

Усього годин  
  16   26       

 

5. Теми семінарських занять 
                                                                                                              

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Вступ. Основні вимоги до кандидатської  роботи 2 
2 Тема 2. Наукова проблема і обґрунтування теми дослідження. Формулювання актуальності 

наукової проблеми, обгрунтування вибору об'єкта дослідження, формулювання мети та 

конкретних завдань для досягнення визначеної мети. 

2 

3 Тема 3. Основні методи і методики дослідження проблем природокористування. Вибір 

конкретних методів при фундаментальних дослідженнях проблем природокористування. 

Прикладні еколого-географічні дослідження. 

2 

4 Тема 4. Пошук, нагромадження та обробка еколого-географічної інформації. Пошук інформації в 

Interneti. Створення геоінформаційних баз даних по темі. 
2 

5 Тема 5. Методика підготовки і написання магістерської роботи. Основний зміст та структура 

магістерської роботи. Послідовність етапів виконання магістерської роботи. 
4 

6 Тема 6. Оформлення результатів дослідження. Особливості та вимоги щодо оформлення 

наукових робіт. Вимоги до картографічного оформлення наукової роботи. 
4 

7 Тема 7. Загальні вимоги до оформлення кандидатських робіт. Вимоги до оформлення текстової 
частини роботи. Загальні правила щодо посилання на використані джерела та щодо цитування 

використаних джерел. Оформлення ілюстративного матеріалу, таблиць і формул. Вимоги до 

оформлення списку використаних джерел. Оформлення додатків. 

2 

8 Тема 8. Загальні вимоги до викладу наукової доповіді. 2 
   

   

   

   

 Всього 16 

7. Теми лабораторних занять 

 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Обґрунтування теми власного дослідження. Формулювання актуальності наукової проблеми, 

обгрунтування вибору об'єкта дослідження, формулювання мети та конкретних завдань для 

досягнення визначеної мети. 

4 

2 Основні методи і методики дослідження проблем природокористування по темі кандидатської 
роботи кожного студента. Вибір конкретних методів при дослідженнях проблем 

2 
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природокористування.  
3 Пошук, нагромадження та обробка еколого-географічної інформаці по темі кандидатської роботи. 

Пошук інформації в Interneti. Створення геоінформаційних баз даних по темі. 
4 

4 Основний зміст та структура кандидатської роботи. Послідовність етапів виконання 

кандидатської роботи. 
4 

5 Картографічне оформлення кандидатської роботи. 4 
6 Оформлення текстової частини роботи. Загальні правила щодо посилання на використані джерела 

та щодо цитування використаних джерел.  
6 

7 Оформлення списку використаних джерел. Оформлення додатків. 2 
 Разом 26 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

11. Методи контролю 

    Система оцінювання знань студентів за спецкурсом „Науковий  семінар” включає поточний, 

та підсумковий семестровий контроль знань – залік у 9 семестрі. Максимальна кількість балів, яку 

має можливість набрати студент за практичні роботи, складає 70 балів та 30 балів за залік. 

Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за практичні роботи та 

балів, отриманих на заліку.                                                                    

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 
         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий  
модуль 2 

Змістовий  
модуль 3 

 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

            

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи) 
Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка  ECTS Оцінка в балах 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 
D 61-70 

3 
Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  або  

кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 
 
 

13. Методичне забезпечення 
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1. ... 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01. 2017»Пр затвердження вимог до оформлення 

дисертацій». 

2. Державні стандарти України ДСТУ 3008 – 95» Документація.Звіти у сфері науки і 

техніки.Структура і правила оформлення. 

  3. Довідник здобувача наукового ступеня. Зб.нормативних документів та інформаційних матеріалів з 

питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації/ Упорядник Ю.І.Церков – К.: Редакція „Бюлетеня 

Вищої атестаційної комісії України”, 2000.–64с. 

. 

Допоміжна 
4. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій/ Бюлетень Вищої атестаційної 

комісії України.– № 6.– ., 2007.–С. 9–15. 
5. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і 

списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті/ Бюлетень Вищої атестаційної комісії 
України.– №3.– К., 2008.– С. 9–13. 

6. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і 
списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті / Бюлетень Вищої атестаційної комісії 
України. – №3. – К., 2008. – С.9-13. 

7. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. норм. док. з питань 
атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / упоряд.Ю.І.Цеков. – К.: Ред. “Бюл. Вищої атестац. Коміс. 
України”: Вид-во “Толока”, 2004. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. ... 
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__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
 

Змістовий модуль 2. 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________________

_____ 

 

3. Рекомендована література 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання ______________________________________ 
5.     Засоби діагностики успішності навчання   

________________________________________________ 
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Форма № Н - 3.04 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи 

 

 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор 

 

_______________  

 

“_____”___________ 2017 року 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

 

галузь знань:  10 Природничі науки. 

спеціальність:  103 Науки про Землю 

спеціалізація:  конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів. 

факультет:  географічний 
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Робоча програма навчальної дисципліни “Актуальні проблеми екологізації суспільного 

розвитку” для підготовки доктора філософії з природничих наук за спеціальністю 103 Науки 

про Землю, 2017. – 6 с. 

 

 

Розробник:  

  доктор географічних наук, професор кафедри раціонального використання природних 

ресурсів і охорони природи Назарук М. М. 

 

 

Програма затверджена на засіданні кафедри раціонального використання природних ресурсів і 

охорони природи 

 

Протокол № ___ від ____________ 

 

 

 Завідувач кафедри раціонального використання 

природних ресурсів і охорони природи 

 

 

 ___________________ С.І. Кукурудза 

 ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено Вченою радою географічного факультету 

 

Протокол № ___ від ____________ 

 

 

 Голова Вченої ради географічного факультету 

 ___________________ В.І. Біланюк 

 

 ____________ 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ Актуальні проблеми екологізації 

суспільного розвитку” 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

10 Природничі науки 
Денна форма навчання 

Модулів – 1 Спеціальність: 

103 Науки про Землю 

Вибіркова 

Блоків змістових модулів – 1 Рік підготовки – другий 

Загальна кількість годин – 90 Спеціалізація: 

Конструктивна географія 

і раціональне 

використання природних 

ресурсів. 

Семестр – 4 

Тижневих годин: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи – 2,625 

Лекції – 32 год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

доктор філософії 

Практичні – 16 год 

Самостійна робота – 42 год 

Вид контролю – іспит 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить – 1,143. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Актуальні проблеми екологізації суспільного 

розвитку” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять 

інтерпретувати екологізацію суспільного розвитку як  багатогранний феномен який розглядається 

у широкому соціальному контексті, насамперед з глобалізацією та інформатизацією суспільства.   

Ідеї та основні засади можуть бути використані аспірантами під час виконання дисертаційних 

робіт.  

 

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен 

 знати:  

як пояснити особливості генези та формування сучасних процесів екологізації суспільного 

розвитку,  особливості інкорпорування екологічних знань у сферу глобалістики  та геополітики, 

характерні особливості сучасних екологічних викликів: від охорони природи до екологізації 

суспільного розвитку. 

 

 вміти: 

 виявляти шляхи та засоби врахування  суперечностей між економічним поступом і 

можливостями біосфери до самовідновлення, впроваджувати у виробництво екологічно 

безпечні технології як чинник кризи довкілля, реалізовувати механізми  екологічно правових 

норм.  

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 32 год лекційних занять, 16 

год практичних занять та 42 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 3 

год аудиторних занять та 2,625 год самостійної роботи. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

 Тема 1. Екологізація суспільства та її історичне значення. 

 Історичні аспекти екологізації суспільного життя Екологізація – процес послідовного 

насичення, наповнення будь- яких можливих обєктів екологічним змістом.  

 Тема 2. Поняття «соціоприродної системи», генеза та розвиток 

трансдисциплінарних досліджень. 

«Геліобіологічна» концепція О. Чижевського. Природа, людське суспільство і наукова думка  як 

єдина оточуюча нас реальність. Концепція В.І.Вернадського про визначальну роль живого, 

«живої речовини « в  розвитку загально планетарних процесів. Інтеграція зусиль 

природознавства та соціогуманітарних дисциплін, особливо в контексті осмислення феномену 

людини. 

 Тема 3. Інтегративні тенденції в сучасному науковому пізнанні.  

Розвиток уявлень про живе (біологія і соціо- гуманітарія). Коеволюція (принцип розвитку) та 

діалогічність (принцип наукового пізнання). Значення процесу гуманізації та гуманітаризації 

сучасного природознавства. 

 Тема 4. Вплив екологічних ідей на світоглядно – методологічну реконструкцію 

сучасної науки.  

 Необхідність пошуку методологічних і концептуальних засобів поєднання здобутків 

природничих та соціогуманітарних дисциплін, їх вже актуального взаємовпливу. Інтегративний 

характер принципів екології, їх направленість на органічне поєднання різноманітних чинників 
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природного та соціокультурного оточення. Екологізація науки та інформаційних і промислових 

технологій.  

 Тема 5. Аналіз опозиції «природне» - «штучне» через призму концепту деструкції 

живого. 

Спосіб існування в природі передбачає деструктурузацію природних об’єктів, тобто зміну 

структури природного об’єкту, його перебудову і надання йому властивостей, потрібних для 

людини. 

 Тема 6. Шляхи інкорпорації уявлень про соціоприродні системи у сферах політики, 

економіки, культури та освіти. 
Екологізація всього комплексу міжнародних відносин. Екоосвіта як відповідь на виклики 

сучасності. Екологізація та проблеми глобалізації.  

 Тема 7. Визначальні риси екологізації. 

Включення людини до предметної сфери екології.  Людини як модельний екологічний обєкт. 

Визнання людини вищою цінністю науки. Морально – екологічний імператив. 

           Тема 8. Екологізація пізнання. 

Екологізація пізнання – вихідний момент.  з якого починається екологізація всіх інших сфер 

людської діяльності. Екологізація наук, які вивчають життя – екологічна біохімія, хімічна 

екологія тварин, екологічна фізіологія, екологічна біогеохімія. 

            Тема 9. Екологізація сільського господарства.  
Екологічно чисті технології аграрного виробництва. Упровадження сучасних технологій 

використання залишків сільськогосподарського виробництва. Розширення асортименту 

культурних рослин, що вирощуються на плантаціях, та введення в харчовий раціон продуктів, 

отриманих з тих видів рослин і тварин, які вважалися неперспективними. 

           Тема 10. Екологізація медицини. 

Орієнтація на здорову людину та здоровий спосіб життя як ідеали сучасного цивілізованого 

суспільства. Вивчення людського організму в екстремальних умовах.  

           Тема 11. Екологізація виробництва. 

 Сутність екологізації виробництва передбачає вилучення з довкілля одних речовин і створення 

натомість інших, з обов’язковими ( в абсолютній більшості випадків) побічними продуктами. 

Екологізація виробництва не лише як необхідний, а й єдино можливий шлях подолання 

розвитку людської цивілізації.  

           Тема 12. Екологізація духовно-практичної діяльності. 

Утвердження аксіологічної самодостатності (тобто їхньої цінності) системи традиційних 

регулятивів відносин людини з природним довкіллям. Застосування інноваційних моделей 

ставлення до довкілля, спричиненим цивілізаційним поступом. Комунікативний обмін 

світоглядно – екологічними надбаннями між різними культурами, верствами людності й 

формування системи універсальних, глобальних норм та ідеалів відповідного спрямування.   

           Тема 13. Роль інформатики в екологізації суспільства. 

Сутність екологізації становить наповнення різних галузей життя новим, додатковим сенсом 

завдяки впливу адекватно долученої екологічної інформації, іманентно важливої саме кожної 

галузі суспільного розвитку.   

           Тема 14. Екологізація – нова парадигма сучасної політики. 

Зумовленість політизації екології й екологізації політики. Обєктивність та суперечливість 

економічних й екологічних інтересів суспільства. Входження екології у сферу політики. 

Підходи до визначення екологічної політики.  

           Тема 15. Перспективи екологізації політики в Україні.  
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Причини безвідповідальності проведення екологічної політики в Україні у минулому. 

Усвідомлення необхідності проведення екологічної політики. Демократія та екологічна 

відповідальність  та компетентність політиків. 

             Тема 16.  Глобальний соціальний контекст екологізації. 

Роль світового співтовариства у вирішенні проблем екологізації суспільного розвитку.  

Проблематика сталого розвитку у вирішенні екологізації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лк 
пр лаб ср 

МОДУЛЬ 1 

1 Екологізація суспільства та її історичне значення. 2 – – 2 

2 
Поняття «соціоприродної системи», генеза та розвиток 

трансдисциплінарних досліджень 
2 2 – 2 

3 Інтегративні тенденції в сучасному науковому пізнанні. 2 – – 2 

4 
Вплив екологічних ідей на світоглядно – методологічну 

реконструкцію сучасної науки. 
2 2 – 2 

5 
Аналіз опозиції «природне» - «штучне» через призму концепту 

деструкції живого. 
2 – – 2 

6 
Шляхи інкорпорації уявлень про соціоприродні системи у 

сферах політики, економіки, культури та освіти. 
2 2 – 2 

7 Визначальні риси екологізації. 2 – – 3 

8. Екологізація пізнання. 2 2 – 3 

9. Екологізація сільського господарства. 2 – – 3 

10. Екологізація медицини. 2 2 – 3 

11. Екологізація виробництва. 2 – – 3 

12. Роль інформатики в екологізації суспільства. 2 2 – 3 

13. Роль інформатики в екологізації суспільства. 2 – – 3 

14. Екологізація – нова парадигма сучасної політики. 2 2 – 3 

15. Перспективи екологізації політики в Україні. 2 – – 3 

16. Глобальний соціальний контекст екологізації. 2 2 – 3 

 ВСЬОГО 32 16 – 42 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ Назва теми Кількість 
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годин 

МОДУЛЬ 1 

1. Ґенеза та розвиток поняття «соціоприродної  системи». 2 

2. Визначальні риси екологізації. 2 

3. Екологізація пізнання. 2 

4. Сутність екологізації виробництва. 2 

5. Екологічно чисті технології аграрного виробництва. 2 

6. Інформаційні аспекти екологізації.  2 

7. Екологізація духовно-практичної діяльності. 2 

8. Ідея Екологічної Конституції Землі за поглиблення процесів екологізації.  2 

 ВСЬОГО 16 

 

 

 

6. Методи навчання 

 

Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда, інструктаж (вступний та поточний) під час виконання 

лабораторних робіт; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами та графіками; 

в) практичні – виконання практичних робіт, що передбачає організацію навчальної роботи для 

отримання нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні досліджень, узагальнень та 

аналізу та формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень різноманітних 

об’єктів. 

 

 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Контроль знань здійснюється за результатами іспиту. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90–100 5 відмінно 

В 81–89 
4 

дуже добре 

С 71–80 добре 

D 61–70 
3 

задовільно 

Е 51–60 достатньо 

 

 

8. Рекомендована література 

 

Базова: 

1. Семенюк Е.П. Екологізація суспільства: соціальна роль та моделювання. Монографія/ 

Е.П.Семенюк, Т.В. Олянишен, В.М. Сенківський, О.В. Мельников, Я.В.Котляревський/ МОН 

молодь спорту України, Нац. Лісотехніч. Ун-т України – Львів: Україн. Акад. друкарства, 2012 – 

460с. 
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2. Крисаченко В.С. Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного 

розвитку. – К. К.: « Знання України», 2002. – 598с.. 

3. Феномен соціоприродних систем. Світоглядно – методологічні нариси. Монографія. – К.: 

Видавець, ПАРАПАН,2009. – 284с. 

4. Гардащук Т.В. Концептуальні параметри екологізму. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2005. – 200 

с. 

5. Толстоухов А. В. Глобалізація. Влада. Еко – майбутнє. – Вид. ПАРАПАН, 2003. – 308с. . 

6. Юрченко Л.І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки.: Монографія. – К.: Вид 

ПАРАПАН, 2008. – 296с.. 

7. Кисельов М.М., Деркач В.Л., Толстоухов та ін. Концептуальні виміри екологічної 

свідомості: Монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – 312с.    

8. Назарук М.М. Соціальна екологія. Взаємодія людського суспільства та природи.: навч. Посіб 

/М.М. Назарук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 348 с. 
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