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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

20  

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 8 
Семінарські заняття: 

28  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72  

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: антропонічні системи різного 

рівня, що виникають у процесі безпосередньої взаємодії окремих індивідів, 

груп та спільнот з оточуючим середовищем. 

 

Метою вивчення дисципліни є: сформувати системні знання з екологічної 

психології, використовувати  конкретні  методи  з  екологічної  психології,  

застосовувати різноманітні методики дослідження екологічної свідомості 

представників  різних  вікових  груп  населення,  впливу  людини  на 

середовище, а також різних факторів середовища на людину, опрацьовувати ці 

методи в екопсихологічній освіті та екологічному вихованні. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Загальна 

психологія» та «Соціальна психологія». 

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Філософія», «Безпека життєдіяльності». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
1. Знання: знати предмет і об’єкт екологічної психології; методологічні підходи 

до вивчення екопсихології; історію виникнення та становлення екологічної 

психології як в Україні, так і за кордоном; основні методи дослідження 

екологічної психології; конкретні методики екопсихологічного дослідження; 

форми взаємозв’язку та взаємодії соціуму з середовищем; особливості впливу 

різноманітних факторів середовища на людину;  особливості впливу людини на 



середовище; проблеми екологічної свідомості;  особливості впливу криз і 

катастроф на екологічну свідомість; проблеми екологічної психології 

екстремальних ситуацій і катастроф; соціально-психологічні  проблеми  та  

характеристику  постчорнобильської ситуації. 

2.Уміння: застосовувати  методи  дослідження  екологічної  психології  на  

практиці; користуватися екописхологічними методиками дослідження; 

застосовувати активні соціально-психологічні методи у формуванні екологічної 

свідомості. 

3. Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій з 

питань екологічної психології; виявляти повагу до різноманітних національних 

та етнічних спільнот, співпрацювати з носіями різних історичних, політичних, 

релігійних, культурних, сімейних та особистісних цінностей; створювати умови 

для комунікації із представниками різних верств населення. 

4. Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-

дослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти самостійність і 

соціальну відповідальність. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
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п 
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1. Предмет і 

завдання 

екологічної 

психології 

4 2 2 - - - 6 - - - - - - - 

2. Історія 

виникнення і 

становлення 

екологічної 

психології 

4 2 2 - - - 6 - - - - - - - 

3. Система 

методів 

екологічної 

психології та 

конкретні  

методики 

екопсихологіч

ного 

дослідження 

4 2 2 - - - 6 - - - - - - - 

4. Поняття про 

середовище 
4 2 2 - - - 6 - - - - - - - 



5. Поняття про 

соціоекологіч

ні системи 

4 2 2 - - - 6 - - - - - - - 

6. Вплив 

різноманітних 

факторів 

середовища на 

людину 

6 2 4 - - - 6 - - - - - -  

7. Вплив людини 

на середовище 
6 2 4 - - - 8 - - - - - - - 

8. Екологічна 

свідомість: її 

сутність, 

властивості та 

форми прояву 

6 2 4 - - - 8 - - - - - - - 

9. Вплив криз і 

катастроф на 

екологічну 

свідомість 

6 2 4 - - - 8 - - - - - - - 

10 Проблеми 

екологічної 

освіти 

4 2 2 - - - 8 - - - - - - - 

Проміжний 

контроль 
- - - - - - 4 - - - - - - - 

Разом: 48 20 28 - - - 72 - - - - - - - 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет і завдання екологічної психології. 

Поняття  про  предмет  і  об’єкт  екологічної  психології.  Феномен 

«трагедії общинних вигонів». Типи систем, що виникають у процесі взаємодії  

людини  та  середовища.  Поняття  про  «антропоценози», «групоценози», 

«соціоценози». Завдання екологічної психології. Методологічні проблеми 

екологічної психології. Специфіка застосування  методологічних  принципів  в  

екологічній  психології:  принципу детермінізму,  принципу  єдності  свідомості  

та  діяльності,  принципу історизму, принципу системності. Методологічні 

особливості екологічного підходу у психології Дж. Гібсона. 

Тема 2. Історія виникнення і становлення екологічної психології. 

Екологія  та  екологічна  психологія.  Сутність  екології  як  науки. Поняття  

про  біоценози.  Сутність  екологічної  психології  як  науки. Виникнення та 

розвиток екологічної психології за рубежем. Причини виникнення екологічної 

психології. Виникнення психології середовища. Вчені, які опрацьовують 

проблеми екологічної психології за рубежем. Історія розвитку екологічної 



психології в Україні. Специфіка вітчизняної екопсихології. Психологи, які 

займаються проблемами екологічної психології в Україні. 

Тема 3. Система методів екологічної психології та конкретні методики 

екопсихологічного дослідження. 

Основні методи дослідження в екопсихології. Метод спостереження, метод 

інтерв’ю, анкетування. Діагностичні та формуючі методи. Природний і 

штучний експеримент в екологічній психології. Особливості  застосування  

конкретних  психологічних  методик дослідження в екопсихології. Сутність 

проективних методів дослідження в екопсихології. Метод «полярних профілів», 

модифікований тест М. Люшера, метод «незакінчені речення», модифікований 

тест фрустрації Розенцвейга, тест Світу. Застосування методу «семантичного 

диференціалу» Ч. Осгуда та методу «репертуарних грат» Дж. Келлі. Креативні 

методи в екологічній психології. Тест екоціннісних диспозицій (ТЕД)      

В.Скребця. Тест “натурофіл” С. Дерябо і В. Ясвіна. 

Тема 4. Поняття про середовище. 

Визначення поняття «середовище». Основні підходи до проблеми 

визначення  поняття  «середовище».  Поняття  про  природне  та  штучне 

середовище. Визначення понять «природне середовище» і «штучне  

середовище».  Взаємозв’язок  і  взаємодія  природного  і  штучного середовища.  

Поняття  про  природно-штучне  та  штучно-природне середовище. Типи 

взаємодії людини із середовищем: середовище як фактор існування індивіда; 

середовище як умова існування індивіда; середовище як засіб існування 

індивіда; середовище як матеріал існування індивіда; параметри та типологія 

функціонального включення індивіда в середовище. Поняття про мікро-, мезо- і 

макросередовище, їх роль у формуванні  екологічного  типу  мислення.  

Соціальне  середовище  як  екологічний фактор. Поняття про особисте 

середовище. 

Тема 5. Поняття про соціоекологічні системи. 

Проблема соціоекологічних систем - одна з найважливіших 

методологічних  і  практичних  проблем  екологічної  психології.  Визначення  

поняття  “соціоекологічна  система”.  Форми  взаємозв’язку  та взаємодії  

соціуму  із  середовищем.  Консерваційна,  інволюційна  та коеволюційна 

моделі взаємодії соціуму з середовищем. 

Тема 6. Вплив різноманітних факторів середовища на людину. 

Проблеми  класифікації  екологічних  факторів,  що  впливають  на  

психіку. Класифікація факторів за їх походженням: біо- та антропогенні.  

Класифікація  за  органами  почуттів:  зорові,  слухові,  нюхові, смакові. 

Класифікація за ефектом дії на людину: корисні, нейтральні, шкідливі. 

Особливості дії різноманітних чинників середовища на людину та шляхи їх 

оптимізації. Предметно-просторовий фактор. Вплив кольору на психіку 

людини. Вплив освітлення на психіку. Специфіка інформаційного фактора. 

Слухові фактори екології. Вплив шуму на людину. Особливості 

індивідуального сприймання негативних факторів середовища. Вплив 

екологічного чинника на етнопсихологію українців. 

 

 



Тема 7. Вплив людини на середовище. 

Поняття  про  природокористування  та  природоохоронну  діяльність. 

Антропогенний вплив на географічний стан Землі. Вплив антропогенного 

фактора на атмосферу, літосферу, ґрунти, водний басейн, флору і фауну, 

мікроорганізми. Новітні проблеми екологічної психології: генна інженерія та 

клонування. Глобальні наслідки впливу людини на довкілля. Поняття про 

поведінкові екодиспозиції (тенденції в поведінці щодо екології) та їх види. 

Тема 8. Екологічна свідомість: її сутність, властивості та форми 

прояву. 

Визначення  поняття  «екологічна  свідомість».  Екологічна  свідомість:  

сутність,  загальна  характеристика,  структура  і  властивості. Проблеми 

визначення поняття «екологічна свідомість». Форми прояву  та  психологічні  

механізми  екологічної  свідомості.  Поняття  про екологічне мислення. 

Адаптивна  функція  екологічної  свідомості.  Типи  екологічної свідомості:  

антропоцентричний,  біоцентричний  та  екоцентричний. Особливості  уявлення  

відносин  “людина  - довкілля”  у  свідомості різних вікових груп населення. 

Екологічні  установки  та  екологічна  поведінка.  Особливості  екологічної 

поведінки та її залежність від зовнішніх факторів. 

Тема 9. Вплив криз і катастроф на екологічну свідомість. 

Визначення понять «екологічна криза», «екологічна катастрофа». 

Типологія екологічних криз. Типи екологічних катастроф. Соціально-

психологічні проблеми, що виникають під час екологічних катастроф. 

Трансформація екологічної свідомості під впливом криз і катастроф. 

Адаптогенез екологічної свідомості після аварії на ЧАЕС. 

Тема 10. Проблеми екологічної освіти. 

Основні проблеми та методи екологічної освіти у зв’язку з різними 

віковими  групами  населення.  Методологічні  проблеми  екологічної освіти.  

Завдання  екопсихологічної  освіти.  Основний  методологічний  принцип  

екологічної  психопедагогіки  та  онтогенез  екологічної свідомості.  Загальний  

підхід  до  аналізу  формування  суб’єктивного ставлення  до  довкілля.  

Віковий  підхід  до  формування  екологічної свідомості. Дошкільний вік та 

екологія дитячої іграшки. Ставлення до довкілля у молодшому шкільному віці. 

Ставлення до довкілля в підлітковому віці. Ставлення до довкілля в юнацькому 

віці. 

5.2. Тематика практичних занять 

ТЕМА 1. Предмет і завдання екологічної психології. 

ТЕМА 2. Історія виникнення і становлення екологічної психології. 

ТЕМА 3. Система методів екологічної психології та конкретні методики 

екопсихологічного дослідження. 

ТЕМА 4. Поняття про середовище. 

ТЕМА 5. Поняття про соціоекологічні системи. 

ТЕМА 6. Вплив різноманітних факторів середовища на людину. 

ТЕМА 7. Вплив людини на середовище. 

ТЕМА 8. Екологічна свідомість: її сутність, властивості та форми прояву. 

ТЕМА 9. Вплив криз і катастроф на екологічну свідомість. 

ТЕМА 10. Проблеми екологічної освіти. 
 



5.3. Організація самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
20 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
4 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- опрацювання різних видів методик; 

- використання технологій вирішення 

екоконфліктів; 

- підготовка реферату; 

- програма з розвитку екологічної 

свідомості 

 

10 
10 

 
10 
18 

 
 

 

Аналіз методик 

Опис ситуації та  

 

Реферат 

Програма 

 

 Разом 72  

 

Тематика індивідуальних завдань 

1. Сутність екологічної психології як науки. 

2. Проблеми екологічної психології в постчорнобильский період. 

3. Екологічна психологія як наука про вплив природного, штучного та 

соціального середовища на психіку людини. 

4. Проблеми формування екологічної свідомості. 

5. Актуальні проблеми екологічної психології в Україні. 

6. Предмет і наукові зв’язки екологічної психології. 

7. Екологічна свідомість, середовище та психологічний вплив середовища як 

ключові поняття екологічної психології. 

8. Екологічна  психологія  в  сучасну  епоху:  актуальність  і  загальні уявлення. 

9. Поняття про предмет і об’єкт екологічної психології. 

10. Завдання екологічної психології. 

11. Наслідки Чорнобильскої катастрофи та їх вплив на розробку проблем 

екопсихології. 

12. Екологічна психологія - злободенна проблема сучасної цивілізації. 

13. Типи екологічної свідомості: антропоцентрична, екоцентрична та 

біоцентрична, їх сутність. 

14. Вплив екології на психологію етносу. 

15. Екологічні  характеристики  сучасної  цивілізації  та  необхідність 

формування екологічної свідомості. 

16. Сутність і прояв антропоцентричної свідомості. 

17. Особливості екопсихологічної проблематики в Україні. 

18. Методи дослідження екологічної психології. 

19. Сутність біоцентричної свідомості. 



20. Методологічні проблеми екологічної психології. 

21. Особливості екологічного підходу Дж. Гібсона. 

22. Сутність екоцентричної свідомості. 

23. Історія виникнення та становлення екологічної психології. 

24. Основні завдання екологічного виховання. 

25. Поняття про життєве середовище. 

26. Психодіагностика екологічної свідомості. 

27. Проблеми  екологічного  виховання  та  освіти  у  постчорнобильський 

період. 

28. Розвиток екологічної психології в Україні. 

29. Взаємодія і взаємовплив екології та етнопсихології. 

30. Вплив шуму на психіку людини. 

31. Природний і лабораторний експерименти в екопсихології. 

32. Социально-психологічна сутність «трагедії общинних вигонів». 

33. Вплив простору середовища на психіку людини. 

34. Метод спостереження в екологічній психології. 

35. Поняття особистого простору в екопсихології. 

36. Поняття про природне та штучне середовище. 

37. Взаємозв’язок  і  взаємовплив  природного  та  штучного  середовищ. 

38. Особливості сприймання впливу оточуючого середовища. 

39. Вплив штучного середовища на психіку людини.  

40. Параметри функціонального включення індивіда в середовище. 

41. Соціальне середовище як екологічний фактор. 

42. Використання проективних методів в екопсихології. 

43. Підходи до класифікації екологічних факторів, що впливають на  

людину. 

44. Основні категорії екопсихології. 

45. Класифікація екологічних факторів за їх походженням. 

46. Класифікація  екологічних  факторів  за  переважаючим  видом  

сприймання. 

47. Класифікація екологічних факторів за ефектом дії на людину. 

48. Наслідки Чорнобильської катастрофи, їх вплив на екологічну психологію. 

49. Особливості  дії  різноманітних  факторів  середовища  на  людину  

та шляхи її оптимізації. 

50. Поняття «синдром чорнобильця». 

51. Психологічні наслідки екологічних катастроф. 

52. Зорові фактори екології. 

53. Слухові фактори екології. 

54. Становлення радіоекологічної психології в Україні. 

55. Екологічні установки та екологічна поведінка. 

56. Сутність поняття “екологічна криза”. 

57. Вплив екології на етнопсихологію українців. 

58. Сутність поняття «екологічна катастрофа». 

 
Тематика рефератів 

1. Екологічна психологія, її зв’язок з іншими науками. 



2. Науково-технічний прогрес та екологічна психологія. 

3. Історія виникнення і становлення екологічної психології. 

4. Колір предметного середовища та його вплив на психічний стан людини. 

5. Проблема екологічності навколишнього середовища. 

6. Екологія у світі звуків. 

7. Екологія мікросередовища (помешкання, робочого місця). 

8. Екологія мезосередовища (вулиці, міста, району). 

9. Екологічна психологія та державна політика України на сучасному етапі. 

10. Психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи. 

11. Проблеми містобудування та екологічна психологія. 

12. Екологічна криза та екологічна психологія. 

13. Філософські проблеми екологічної психології. 

14. Психологічні проблеми екологічної освіти. 

15. Психологічні проблеми екологічного виховання. 

16. Сучасний стан розвитку екологічної психології в Україні. 

17. Сучасний стан розвитку екологічної психології за рубежем. 

18. Методи психологічної корекції та екологічне виховання. 

19. Вплив  екологічного  чинника  на  формування  психічного  складу 

української нації. 

20. Перспективи розвитку екопсихології. 

 

Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують на 

пракичних заняттях відповідно темам. Робота з методиками демонструється  

протягом усіх семінарських занять. Програми з розвитку екологічної свідомості 

здаються перед проміжним контролем.  

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних 

заняттях, результати індивідуальної самостійної роботи за темами дисципліни, 

а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді 

аналізу, описів, демонстрацій на заняттях.. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння теоретичним матеріалом з сучасних теорій екологічної психології, а 

також вміння застосовувати ці знання при аналізі різних видів екоконфліктів. 

 



Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Вплив екології на етнопсихологію українців. 

2. Поняття про природне та штучне середовище. 

 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 



використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Опрацювання різних видів методик 
5 

Використання технологій вирішення  екоконфліктів 
5 

Реферат 5 

Програма з розвитку екологічної свідомості 5 

 

Критеріями оцінювання опрацювання різних видів методик є вміння 

студента досліджувати індивідуальні психічні процеси, стани, властивості, 

групові процеси. Критеріями оцінювання роботи з використання технологій 

вирішення екоконфліктів є здатність студента визначати певний тип конфлікту, 

причини його виникнення, обрати та використовувати найбільш ефективну 

стратегію його вирішення залежно від екоситуації. Оцінювання реферату 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 



узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями 

оцінювання програми з розвитку екологічної самосвідомості є здатність 

студента до самоаналізу і вміння використовувати психотехнології. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Андрейцев А.К. Основи екології: Підручник. - К.: Вища шк., 2001. -358 с. 

2. Анісімова C., Риболова О.В., Поддашкін О.В. Екологія.  - К.: Грамота, 2001.- 

136с. 

3. Базыма Б. А. Цвет и психика: Моногр. - Х.: ХДАК, 2001. - 172 с. 

4.  Льовочкіна А. М.Основи екологічної психології: Навч. посіб. - К.:  

МАУП, 2004. 

5. С. Д. Максименко Загальна психологія, Вінниця: Нова книга, 2004. - 704с. 

6. Приходченко А.А., Іванченко А.В. Екологічна психологія - проблеми та 

перспективи. Збірник матеріалів МНПК «Перший Всеукраїнський з’їзд 

екологів». Скачати в форматі pdf:  
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