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1. Опис навчальної дисципліни 

 (Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

”Екологічна культура та  менеджмент ”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

„Освіта” 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 

Напрям 

014 „Середня освіта 

(географія)” 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

 

 

2-й -й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин -

90  

1-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень:  

бакалавр 

 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета розглянути теоретичні та прикладні основи формування 

екологічної культури суспільства як невід’ємної складової успішного 

екологічного менеджменту та виховання особистої відповідальності за 

збереження довкілля.  

Завдання навчити студентів: 

-  засвоїти теоретичні основи формування екологічної культури та 

екологічного менеджменту, основні підходи та закономірності; 

-  вивчити різноманітні інструменти екологічного менеджменту для 

підвищення екологічної культури управління та розвитку суспільства; 

- використовувати вітчизняний та закордонний досвід формування основ 

екологічної культури у різних вікових чи соціальних груп населення; 

- підвищувати особисту екологічну культуру і застосовувати знання для 

успішного управління впливом на довкілля на різних етапах 

житттєдіяльності. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

- основні терміни, визначення, закономірності; 

- шляхи екологізації прийняття управлінських рішень; 

- напрямки підвищення екологічної культури суспільства; 

- інструментарій екологічного менеджменту; 

- вітчизняний та закордонний досвід формування основ екологічної 

культури та менеджменту. 

вміти:  
- підвищувати особисту екологічну культуру;  

- формувати основи екологічної культури у оточуючих; 

- розробляти ефективні заходи екологізації життєдіяльності 

- використовувати сучасні стандарти екологічного менеджменту на різних 

рівнях управління, вікових чи соціальних груп населення. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Екологічна культура та менеджмент як основа 

сприятливого способу виробництва та життєдіяльності 

Тема 1. Теоретичні основи формування екологічної культури та 

менеджменту. Основні поняття, терміни, виміри. 

Тема 2. Проблема антиекологічності культури. Екологічні кризи. 

Становлення екологічного менеджменту. Екологічна політика України 

Тема 3. Можливості запровадження міжнародних екологічних 

стандартів серії ІСО 14000 для екологічно відповідального ведення 

господарства та управління 

Тема 4. Роль екологічної культури та менеджменту в запровадженні 

моделей збалансованого розвитку суспільства на різних територіальних 



рівнях. Екологічна культура і релігія Перспективи екологізації різних галузей 

господарства в Україні 

 

Змістовий модуль 2. Екологічна культура як невід’ємна складова 

освітнього процесу  

Тема 5. Екологічна культура в побуті. Економія ресурсів та зменшення 

забруднення ресурсів щоденного використання. 

Тема 6. Екологічна культура поводження з твердими побутовими 

відходами. Основні вимоги до раціонального поводження з комунальними 

відходами. 

Тема 7. Значення наскрізної екологічної освіти для формування 

екологічної культури населення України. Форми та методи екоосвіти. 

Тема 8. Закордонний досвід ефективної екоосвіти та можливості його 

використання в Україні.  

За сприятливих умов, в рамках вивчення тем для покращення засвоєння 

матеріалу передбачається проведення виїзних лекційних або семінарських 

занять: 

– тема 3: екскурсія на діюче промислове підприємство м. Львова, що 

сертифіковане за міжнародними стандартами серії ІСО 14 000; 

– тема 6: екскурсія на діюче сміттєзвалище (Львівська область) або 

підприємство, що переробляє побутові відходи; 

– тема 7: екскурсія в заклади позашкільної екологічної освіти м. 

Львова. 

 

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 ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

1. Змістовий модуль Екологічна культура та менеджмент як основа 

сприятливого способу виробництва та життєдіяльності 

Тема 1. Теоретичні 

основи формування 

екологічної культури 

та менеджменту. 

Основні поняття, 

терміни, виміри. 

8 2 2   7       

Тема 2. Проблема 

антиекологічності 

культури. Екологічні 

кризи. Становлення 

екологічного 

менеджменту. 

Екологічна політика 

України 

10 2 2   7       



Тема 3. Можливості 

запровадження 

міжнародних 

екологічних стандартів 

серії ІСО 14000 для 

екологічно 

відповідального 

ведення господарства 

та управління. 

8 2 2   7       

Тема 4. Роль 

екологічної культури 

та менеджменту в 

запровадженні моделей 

збалансованого 

розвитку суспільства 

на різних 

територіальних рівнях. 

Екологічна культура і 

релігія Перспективи 

екологізації різних 

галузей господарства в 

Україні  

10 2 2   8       

Разом – зм. модуль1 45 8 8   29       

Змістовий модуль 2. Екологічна культура як невід’ємна складова освітнього 

процесу   
Тема 5. Екологічна 

культура в побуті. 

Економія ресурсів та 

зменшення 

забруднення ресурсів 

щоденного 

використання. 

10 2 2   8       

Тема 6. Екологічна 

культура поводження з 

твердими побутовими 

відходами. Основні 

вимоги до 

раціонального 

поводження з 

комунальними 

відходами. 

8 2 2   7       

Тема 7. Значення 

наскрізної екологічної 

освіти для формування 

екологічної культури 

населення України. 

Форми та методи 

екоосвіти  

10 2 2   7       

Тема 8. Закордонний 

досвід ефективної 

екоосвіти та 

можливості його 

8 2 2   7       



використання в 

Україні.  

Разом – зм. модуль 2 45 8 8   29       

Усього годин  
90 16 16   58       

 

5. Теми практичних  занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття «культура», екологічна культура, екологічна 

життєдіяльність, екологічний менеджмент. 

2 

2 Сутність та причини екологічних криз. Природні та антропогенні 

екологічні кризи. Природокористування як процесуальне втілення 

екологічної культури суспільства. Становлення екологічного 

менеджменту. Екологічна політика України 

2 

3 Міжнародні стандарти серії ІСО 14000: зміст структура, етапи 

запровадження  

2 

4 Поняття збалансований розвиток його реалізація шляхом 

підвищення екологічної культури та запровадження екологічного 

менеджменту. Передумови та основні напрямки екологізації 

сучасного супсільства 

2 

5 
Екологічна культура в побуті. Економія ресурсів та зменшення 

забруднення ресурсів щоденного використання. 

2 

6 Екологічна культура поводження з твердими побутовими 

відходами. Основні вимоги до раціонального поводження з 

комунальними відходами. 

2 

7 Значення наскрізної екологічної освіти для формування 

екологічної культури населення України. Форми та методи 

екоосвіти. Релігійна складова екологічної культури.  

2 

8 Закордонний досвід ефективної екоосвіти та можливості його 

використання в Україні. 

2 

 

 

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Екологічна культура як вид діяльності. 7 

2 Різні види природокористування: привласнююче, продукуюче, 

інноваційне, ноосферне. 

7 

3 Передумови створення концепції сталого розвитку та аналіз 

«Порядок денний на 21 століття», що прийнятий на конференції 

ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) та інших міжнародних 

документів, що регулюють вплив суспільства на природу 

7 

4 Історичні приклади зв’язку екологічних криз і змін суспільно-

економічних формацій людства 

7 

5 Перспективи екологізації розвитку України 7 



6 Соціокультурний статус їжі. Харчові потреби людини. Подолання 

голоду – перший крок до збалансованого розвитку суспільства. 

Харчові відходи  

8 

7 Духовне життя етносу та нації 7 

8 Аналіз шкільних навчальних програм щодо наявності екологічної 

складової   

8 

 Разом  58 

 

7. Методи контролю 
 

Контроль засвоєння знань включає поточний контроль за вивченням 

основних теоретичних засад шляхом експрес опитування під час лекційних 

занять, оцінювання відповідей на семінарських заняттях та оцінки знань 

(лекційного курсу і самостійної роботи) за результатами написання двох 

підсумкових модулів. Оцінювання знань студента здійснюється за 100-

бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 ЗМ 1   Т5 Т6 Т7 Т8 ЗМ 2 

6 6 6 6 26   6 6 6 6 26 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

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 Добре 

С 71-80 

D 61-70 
3 

Задовільно  

 Е  51-60 



9. Методичне забезпечення 

1. Екологія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни. – К., 2006. – 102 с. 

2. Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія. 

Практичний курс. – Чернівці, 2003. – 319 с. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: 

Концептуальні засади сучасного розвитку. – К., 2002. – 598 с. 

2. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч 

посібник. – К, 1996. – 352 с. 

3. Назарук М.М., Койнова І.Б.  Екологічний менеджмент. Запитання та 

відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – 216с. 

4. Койнова І.Б. Нові підходи до екологічної освіти в Україні // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: серія 

«Екологія». – Харків, 2017. – Випуск 16. - С. 150-154. 

5. Койнова І.Б. Досвід екологічного виховання студентів на 

географічному факультеті Львівського національного університету 

імені Івана Франка // Вісник позашкілля ЛОЦЕНТУМ: Випуск № 13. 

– Львів, 2013. – С.18-21.  

6. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності 

суспільства у навколишньому природному середовищі. Спеціальне 

видання до 5-ї Все європейської конференції міністрів 

навколишнього середовища „Довкілля для Європи”. – Київ, 2003. – 

125 с. 

7. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. 

Монографія. – Львів, 2008. – 288 с. 

8. Навколишнє середовище та економіка природокористування. К.: 

Вища школа, 1999. - 176 с.  

9. Генсирук С. А. Регіональне природокористування: навчальний 

посiбник. - Львiв : Свiт, 1992 . - 335 с.  

10. Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник. Львів. – 1998. 

11. Основи екології та соціоекології. Під ред Назарука М.М. Львів. - 

1998. 
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1. Життя етносу: соціокультурні нариси: Навч. посібник // В.Попов, 

В.Ігнатов, М.Степико. – К, 1997. – 240 с. 

2. Койнова І. Б., Рожко І.М. Значення еколого-освітньої діяльності для 

функціонування національних природних парків / І. Койнова, І Рожко // 

Нацональні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє: матеріали 

міжн. науково-практичної конференції до 30-річчя створення 

Шацького НПП (квітень, 2014). – К., 2014. – С. 521- 528. 



3. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. Мир геграфии. 

М.: Мысль, 1988. – 391 с. 

4. Койнова І.Б., Рожко І.М. Проблеми поводження з побутовими 

електричними та електронними відходами у м. Львові // Екологічний 

вісник № 5 (80), 2013. – К.: ВЕЛ, 2013.– С. 8-10. 

5. Яшин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. – М.: Мысль, 

1991. – 429 с. 

6. Рожко І., Койнова І. Робота студентського екологічного гуртка 

географічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка як приклад ефективної екологічної освіти та 

виховання молоді // Географічна наука і практика: виклики епохи: мат. 

міжн. наук. конф. - Львів: вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- Том 3. – 

С. 22-24. 

7. Уорд Б., Дюбо Р. Земля только одна. М.: Прогрес, 1975. – 318 с. 

8. Дорст Ж. До того, как умрет природа. М.: Прогресс, 1968. – 415 с. 

9. Огляд результативності природоохоронної діяльності. Україна. 2-й 

огляд. – ООН. Нью-Йорк і Женева, 2007. – 223 с. 

10. Койнова І. Рожко І. Сучасні технології поводження з твердими 

побутовими відходами // Львівська область – регіон сучасного 

управління комунальними послугами: матеріали міжн. науково-

практичного семінару. – Львів, 2013. – Розділ 8. - С.144-155. 

11. Вторжение в природную среду: оценка воздействия. – М: Прогресс, 
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11. Інформаційні ресурси 

 
1. http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України  

2. http://www.ecology.lviv.ua – сайт Державного управління охорони 

навколишнього середовища у Львівській області 

3. http://www.nature.org.ua/nr98/ - Національна доповідь про стан 

навколишнього природного середовища в Україні, 1998р.  

4. http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld - сайт інформаційного 

центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в 

галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів. 

5. http://www.ecolife.org.ua - відкритий  екологічний web-сайт інтернет-

проекту "EcoLife". Статистичні та експериментальні дані по екології, 

природокористуванню та охороні навколишнього середовища, книги, 

журнали і статті, екологічне законодавство, бази даних. 

6. http://www.niiep.kharkov.ua - Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем “УкрНДIЕП 
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