
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВК5.М053.07-03 

2. Назва: Екологічна психологія 
3. Тип: обов’язковий  

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: Ставицький О.О., 

доктор психологічних наук, професор 

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

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. 

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про 

звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

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

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне засвоєння 

курсу «Екологічна психологія» базується на попередньо отриманих знаннях студентів з 

загальної психології, соціальної, вікової, медичної психології та прикладними сферами 

психології, психогігієни. 

� Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): арт-терапія, психологічні аспекти групової динаміки, психотерапія. 

12. Зміст курсу: Екологічна психологія як наука. Історія виникнення та становлення 

екологічної психології. Вплив різноманітних факторів середовища на людину. Поняття 

про середовище. Вплив людини на середовище. Психологічні складові екстремальної 

надійності особистості. Концептуальні положення екстремальної професійно-

психологічної підготовки особистості. Психологія екологічної свідомості та екологічної 

соціалізації особистості. Психологія катастроф: вплив природних та техногенних 

катастроф на поведінку людини. Проблема екологічних криз та екологічних катастроф у 

екологічній психології.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
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.  

2. Дмитріюк Н.С. Проблеми та перспективи розвитку екологічної психології / Н.С. 

Дмитріюк // Психогенеза особистості: норма і девіація : зб. наук. статей / гол. ред. Я. 

Гошовський. – Луцьк : Вежа-друк, 2018. С. 82-89. 

3. Екологічна психологія : хрестоматія / за ред. І.І. Шлімакової. – Харків : 

Видавництво «Діса Плюс», 2016. – 406 с. 

4. Скребець В.О. Екологічна психологія : підручник / В.О. Скребець, І.І. Шлімакова. 

– К. : Видавничий дім «Слово», 2014. – 456 с. 

5. Швалб Ю.М. Екологічна психологія : хрестоматія / за ред. Ю.М. Швалба. – К.: 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. – 224 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. Лекцій, 10 год. практичні заняття, 60 самостійна робота. Разом – 90 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових 

ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): залік тестовий, або усний в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                             Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ПП3.М053.07-03 

2. Title: Еcological psychology  

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: ІІ (master's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

PR1. To search, process and analyze professionally important knowledge from various sources 

using modern information and communication technologies. 

PR4. Make a psychological prognosis for the development of individuals, groups, 

organizations. 

PR8. Assess the complexity of the tasks of the activity and make decisions about seeking help 

or training. 

PR9. Solve ethical dilemmas based on the rule of law, ethical principles and universal values. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Successful mastering of the 

course "Еcological psychology" is based on previously acquired knowledge of students in 

general psychology, social, age, medical psychology and applied areas of psychology, 

psychohygiene. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): art 

therapy, psychological aspects of group dynamics, psychotherapy. 

12. Course contents: Environmental psychology as a science. History of origin and formation 

of ecological psychology. The influence of various environmental factors on humans. The 

concept of the environment. Human impact on the environment. Psychological components of 

extreme reliability of personality. Conceptual provisions of extreme professional and 

psychological training of the individual. Psychology of ecological consciousness and 

ecological socialization of personality. Disaster psychology: the impact of natural and man-

made disasters on human behavior. The problem of ecological crises and ecological 

catastrophes in ecological psychology. 

13. Recommended educational editions:  
1. Batsileva O.V., Puz I.V. Teaching aid in the discipline Applied aspects of psychology: 

Environmental psychology for students of higher education educational program 

«Psychology». Vinnytsia, 2019. 195 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dmitriyuk N.S. Problems and prospects of development of ecological psychology / NS 

Dmitriyuk // Psychogenesis of personality: norm and deviation: coll. Science. articles / ch.ed. 

J. Goshovsky. - Lutsk: Vezha-druk, 2018. S. 82-89. 

3. Environmental psychology: a textbook / ed. І.І. Shlimakova. - Kharkiv: Disa Plus 

Publishing House, 2016. - 406 p. 

4. Skrebets V.O. Ecological psychology: textbook / V.O. Scraper, I.I. Shlimakova. - Kyiv: 

Slovo Publishing House, 2014. - 456 p. 

5. Schwalb Yu.M. Ecological psychology: a textbook / ed. Yu.M. Schwalba. - Kyiv: GS 

Kostyuk Institute of Psychology, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 

2018. - 224 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 10 hours practical classes, 60 hours independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business and role games, 

case studies, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): credit test exam, or oral at the end of the 1st semester. 

Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


