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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Філософські проблеми 
природокористування”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів, – 4,5  
Галузь знань 
01– Освіта 
(шифр, назва) 

Нормативна 
 

Модулів – 2 
Напрям 

014– Освіта 
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
014.07 – Середня 
освіта (Географія) 

5-й  
Семестр 

Загальна кількість годин 
– 135 

10-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 1,5 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
магістр 

 

32 год. 16 год. 
Практичні, семінарські 
16 год. 6 год. 

Лабораторні 
  

Самостійна робота 
102 год. 128 год. 

ІНДЗ:  
Вид контролю: іспит 

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

для денної форми навчання – 2:1 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: навчити студентів розумінню методології сучасних філософських 

проблем довкілля та природокористування. 
Завдання: 
1. Конкретизація загально філософських знань отриманих студентами 

раніше, в органічній взаємодії з матеріалом багатьох інших дисциплін, що 
відбиває тенденцію інтеграції наукового знання в галузі взаємодії суспільства 
та природи.. 

2. Довести до студентів методику використання загально філософських 
категорій у природознавстві, зокрема в географічних дослідженнях. 

 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: матеріал, передбачений програмою навчальної дисципліни; 
основні сучасні  концепції взаємодії суспільства та довкілля; 
закономірності формування довкілля, методи його збереження та охорони 

на засадах сталого розвитку. 
вміти: використовувати загально філософські категорії та поняття при 

проведенні наукових досліджень в природознавстві; 
самостійно використовувати здобуті знання в галузі природокористування 

та філософії довкілля; 
проводити комплексні дослідження з питань збалансованого (сталого) 

розвитку, з додержанням вимог природоохоронного законодавства. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовний модуль 1. Географічний аспект філософії довкілля та 
природокористування 

Тема 1. Взаємодія суспільства та природи в їхньому історичному розвитку. 
Особливості взаємодії суспільства та природи в сучасних умовах. Принципи взаємодії 
суспільства та природи. Збалансований розвиток – новий етап взаємодії суспільства та 
природи. 

Тема 2. Наука – філософія природокористування. Співвідношення філософії і 
природокористування. Роль філософії у структурі сучасного знання. Філософія – основа 
світогляду. В. Вернадський і його уявлення про науковий світогляд. 

Тема 3. Основні категорії філософії довкілля та природокористування. Мова 
науки, її основні компоненти. Категорії та їхня роль в системі наукового пізнання. Категорії 
філософії та природничих наук.  

Тема 4. Роль методології в науковому пізнанні. Наукова картина світу. Стиль 
наукового мислення, „системна методологія”. Пізнавальні завдання в науковому 
дослідженні. Основні характеристики і рівні наукових досліджень Емпіричний і теоретичний 
рівні пізнання. 

Тема 5. Географічний аспект проблем взаємодії суспільства і природи. Біосферне 
мислення і його роль у вирішенні проблем природознавства. Екологізація наукового знання – 
як форма синтезу результатів досліджень. 

Тема 6. Глобальні проблеми людства, їх роль у вирішенні проблем 
природознавства. Поняття та визначення глобальних проблем. Класифікація глобальних 
проблем. Діяльність Римського клубу, його роль у усвідомленні глобальних проблем 
сучасності. 

Тема 7. Соціум як унікальний феномен у світовому просторі. Принцип соціально-
історичного еволюціонізму. Концепція природознавчого космізму. 

 
Змістовний модуль 2. Філософія природокористування. 

Тема 8. Потреби людини та природокористування. Поняття потреби та їхня 
класифікація. Еволюція потреб з розвитком суспільства 

Тема 9. Відношення „Людина – природа” та його форми. Практичне відношення 
людини до природи та його риси. Теоретичне (пізнавальне) відношення людини до природи 
та його риси. Поняттєво-діалектичне як синтез практичного і теоретичного відношень 
людини до природи. 

Тема 10. Основні принципи філософії довкілля та природокористування. 
Принцип системності (природа – система ступенів розвитку). Принцип зняття ( природа – 
система ступенів розвитку в їх необхідному зв’язку) Принцип антиредукціонізму 
(незводимість вищої ступені розвитку до нижчої). Принцип протилежності. 

Тема 11. Діалектика пізнавального освоєння природи. Емпіричне, теоретичне і 
методичне як основні щаблі пізнавального освоєння природи. Факт, проблема, гіпотеза, 
теорія, наукове відкриття – форми пізнання природи. Діалектика як метод побудови 
(викладу) системи науково-теоретичного знання про природу. 

Тема 12. Філософія соціального і біологічного у людині в процесі пристосування 
до довкілля. Людський організм – продукт еволюційного розвитку живої речовини. 
Концепції співвідношення соціального і біологічного в людини. Поняття про природний 
компонент середовища людини. 

Тема 13. Етичні засади ставлення людини до природи. Моральний аспект 
взаємовідносин людини і природи. Природа як цінність. Антопоцентризм та біоцентризм. 

Тема 14. Проблеми і перспективи збалансованого розвитку України. 
Незбалансоване природокористування. Проблеми суспільної моралі. Стратегічні пріоритети 
політики збалансованого розвитку. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього  у тому числі 
л лаб ср л лаб Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Змістовий модуль 1. Географічний аспект філософії довкілля та природокористування 

Тема 1. Взаємодія 
суспільства та природи в 
їхньому історичному 
розвитку.  

8 2 1 5     

Тема 2.Наука – філософія – 
природокористування 7 2 1 4     

Тема 3. Основні категорії 
філософії довкілля та 
природокористування 

8 2 1 5     

Тема 4. Роль методології в 
науковому пізнанні 8 2 1 4     

Тема 5. Географічний аспект 
проблем взаємодії 
суспільства і природи. 

7 2 1 5     

Тема 6. Глобальні проблеми 
людства, їх роль у вирішенні 
проблем природознавства. 

8 2 1 4     

Тема 7. Соціум як унікальний 
феномен у світовому 
просторі 

 2 1 5     

Разом – зм. модуль1 46 14 7 32     
Змістовий модуль 2. Філософія природокористування 

Тема 8. Потреби людини та 
природокористування. 9 2 1 3     

Тема 9. Відношення „людина 
– природа” та його форми 9 2 1 3     

Тема 10. Основні принципи 
філософії довкілля та 
природокористування 

9 2 1 3     

Тема 11. Діалектика 
пізнавального освоєння 
природи. 

9 2 1 3     

Тема 12. Філософія 
соціального і біологічного у 
людині в процесі 
пристосування до довкілля. 

 2 1 3     

Тема 13. Етичні засади 
ставлення людини до 
природи. 

 2 1 3     

Тема 14. Проблеми і 
перспективи збалансованого 
розвитку України. 

 2 1 4     

Разом – зм. модуль 2 36 14 7 22     
Усього годин  82 28 14 54     
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Співвідношення філософії довкілля і процесу  природокористування 2 
2 Основні категорії сучасного природокористування. 2 
3 Філософія  й етика природокористування: історія та сучасність  2 
4 Людські потреби в контексті сталого розвитку. 2 
5 Інформація та її роль у вирішенні проблем природокористування.. 2 
6 Глобалізація  та природокористування. 2 
7 Системний характер суспільного життя і концепція сталого розвитку  2 

Усього  14 
 

 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Поняття світогляду та його категоріальної структури 2 
2 Філософія природи, її предмет та об’єкт 2 
3 Філософія природи (натурфілософія) в її історичній ґенезі. 2 
4 Філософія «природи» в системі філософії природи. 1 
5 Проблема відчуження природи та його зняття. 2 
6 Практичне відношення до природи та його зняття. 2 
7 Теоретичне відношення до природи та його риси. 2 
8 Природа як система ступенів. 1 
9 Діалектика як метод побудови системи науково – теоретичного 

знання про природу. 
2 

10 Концептуальні параметри екологізму.  2 
11 Етика природи та її витоки. 2 
12 Розиток як філософська категорія. 2 
13 Зміст поняття потреби у філософській теорії. 1 
14 Еволюція категорії потреб у ході розвитку суспільства. 2 
15 Проблема  «людина – світ» у контексті діалектики частин і цілого. 1 
16 Інформація як особливий ресурс розвитку. 2 
17 Філософія природи в системі філософського знання 2 
18 Види ресурсів та їх роль у розвитку суспільства. 2 
19 Виникнення глобальних проблем людства. Їх суть та зміст. 1 
20 Природа людини та сфера розуму; антропосферні суперечності. 2 
21 Ідеї Г.Гегеля стосовно філософії природи (натурфілософії). 2 
22 Методологічний рівень в дослідженні наукою природи. 2 
23 Зміст категорії сталого розвитку суспільства 1 
24 Етика довкілля та її роль у вирішенні проблем сталого розвитку. 2 
25 Космоцентризм, як визначеність античної філософії природи. 2 
26 Екологічна складова нового гуманізму. 1 
27 Природа в системі естетичних та морально-етичних цінностей 

людства. 
2 

28 Сучасна наука про засоби оптимізації суспільного розвитку. 2 
29 Значення філософської методології у суспільній практиці. 2 
30 Постановка проблеми як ступінь пізнання природи. 1 
31 Глобалізація та перспективи сталого розвитку людства. 2 

 Разом  54 
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7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль знань проводиться: 

 При здачі модулів; 
 При здачі іспиту 

 
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
мк

ов
ий

 
те

ст
 (е

кз
ам

ен
) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 
 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 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 

А 90 – 100 5 Відмінно 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 
Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
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