
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК5 
2. Назва: Екологічна психологія. 

3. Тип: Вибірковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Смольська Л.М., 

к.психол.наук, доцент кафедри. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● здійснювати психологічний супровід клієнтів до його/її внутрішньої та зовнішньої 

гармонізації;  

● проводити обстеження для виявлення екопсихологічних проблемних зон та точок росту; 

●  добирати адекватні віку клієнта та професійній гіпотезі практичні методи сприяння 

гармонізації;  

● складати корекційні програми та програми особистісного екопсихологічного 

дизайну з відмовою від токсичних настанов, звичок, стереотипів поведінки;  

● реалізувати стійку позитивну настанову суб’єктів позитивних перетворень з опорою на 

відповідні екопсихологічні ресурси клієнта або групи в партнерстві з психологом, іншими 

фахівцями, оточуючим середовищем; 

● реалізувати стійку настанову на відкритість до особистісного та професійного 

вдосконалення.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

тестовий модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Кризова психологія»  

12. Зміст курсу (перелік тем): Екологічна психологія як інтегральний прикладний напрямок.  Людина 

і середовище: психологія взаємодії. Турботлива ментальність та екопсихологічна свідомість. 

Екологічне відновлення психотілесних ресурсів. 

13. Рекомендовані навчальні видання (зазначити до 5 джерел): 

1. Бацилєва О. В., Пузь І. В. Навчально-методичний посібник з дисципліни Прикладні аспекти 

психології: Екологічна психологія для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Психологія». 

Вінниця, 2019. 195 с. [Електронне видання] 

2. Екологічна психологія : хрестоматія / за ред. Ю.М. Швалба. – К.: Інститут психології імені  Г. 

С. Костюка НАПН України, 2018. 224 с. 

3. Льовочкіна А. М. Основи екологічної психології: Навч. посібн. К.:МАУП, 2004. 136 с. 

4. Дерябо С., Ясвин В. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1996. 480 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
2 год. лекцій, 8 год. практичних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

Методи: інтерактивні лекції, проблемне навчання, ділові ігри, кейси, індивідуальні, парні та 

групові проекти. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, творчі проекти, звіти   

Підсумковий контроль: МК-1 (20 балів) та МК-2(20 балів), залік в кінці семестру (40 балів) 

16.  Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри, д. пед. наук, професор Ю. П. Олексін  

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code. ВК5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Title. Ecological Psychology 
3. Type. Optional оne from Magister’s EPP. 
4. Level of higher education: II (Magister’s degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2 
6. Semester when discipline is studied: 4 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Name, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Smolska L. M., PhD in Psychology, 

associate  Professor (Docent). 
9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

● to provide client’s psychological support   for his/her inner and outer harmony; 

● to conduct a psychological observation for identifying eco psychological problematical zones 

and  points for growth ;  

● to chose appropriate for client’s age and the professional hypothesis practical methods to 

promote harmonization; 

●  to draw up correctional recomendations and personal eco psychological design programs with 

the rejection of toxic conceptions, habits, stereotypes of behavior;  

● to implement a stable positive attitude to the client’s eco psychological resources which exist in 

partnership with the psychologist as well as with other specialists and by  environment;  

● to implement a sustainable guide to openness for personal and professional improvement 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, module control - 

testing. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Crisis Psychology” 

12. Course contents (list of topics): Environmental psychology as an integral applied direction. Human 

being and environment: psychology of interaction. Caring mentality and ecopsychological 

consciousness. Есоlogical recover of psychobodily resources. 

13. Recommended editions (indicate up to 5 sources): 

1. Batsilyeva O.V., Puz I.V. Textbook on discipline Applied aspects of psychology: Environmental 

psychology for applicants of higher education program "Psychology". Vinnytsia, 2019. 195 p. 

[Electronic edition] 

2. Psychologist: textbook / by ed. J.M. Schwalb. K.: "The Institute of Psychology" named by G. Kostiuk 

NAPS Ukraine, 2018. 224 p. 

3. Liovochkina A.M. Fundamentals of Environmental Psychology: Study book, K.:IAPM, 2004. 136 p. 

4. Deryabo S., Yasvin V. Ecological pedagogy and psychology. Rostov-on-Don: Phenix, 1996. 480 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 2h. for lectures, 8 h. for practical 

work,80 h. for independent work – all together: 90 h.  

Methods: interactive lectures, problem solving learning, business games, cases, individual, pair, group 

tipes of projects. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale.  

Current control (60 points): testing, surveys, creative projects, reports  

Final control: MС-1 (20 points) and MС-2(20 points), scoring at the end of the semester (40 points) 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department, D. ped. Scinces, professor                                  Yuriy Oleksin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


