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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ: ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

Тип Дисципліна професійної та практичної 
підготовки 

Код К25 

Семестр 3 

Загальна кількість кредитів / 
годин: 

4 кредитів / 120 годин 

Форма контролю Екзамен 

Викладач Попова О. В., доцент, к. філос. н. 

Необхідні обов’язкові 
попередні та супутні навчальні 
дисципліни: 

загальна психологія, вступ у спеціальність 

Місце у структурно-логічній 
схемі: 

К25Прикладні аспекти психології:  
Екологічна психологія викладається на 
другому році навчання 

Форми навчання: Лекції, практичні, лабораторні та 
самостійна робота 

Критерії оцінювання  

 

 

Поточний контроль – 60 б.  

Підсумковий контроль (екзамен/творча 
робота) – 40 б. 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Предмет та завдання екологічної психології. Основні напрями розвитку 
зарубіжної та вітчизняної екологічної психології. Принципи побудови 
екопсихологічних досліджень. Основні методи досліджень в екологічній 
психології. Теоретичні, теоретико-прикладні та прикладні дослідження; 
експрес-дослідження та довготривалі (лонгітюдні) дослідження. 



Інструментальні екопсихологічні дослідження. Метод семантичного 
диференціала Ч. Осгуда. Проективні методики. Восьмиколірний тест М. 
Люшера. Екологізація суспільної свідомості в XX ст. Екологічні рухи. 
Глобалізація та екопсихологічні домінанти нового часу. Психологічні 
аспекти екологічної освіти. Дослідження екопсихологічної дійсності. 
Психічні новоутворення екологічної свідомості. Ієрархізована структура 
екопсихологічних новоутворень. Цілісність та диференційованість 
екопсихологічних новоутворень. Екологічна відповідальність та екологічно 
збалансовані рішення. Дезорганізація біосфери як результат антропогенної 
діяльності. Поняття «екологічна криза» та «екологічна катастрофа». 
Типологія екологічних криз. Природні та антропогенні екологічні кризи. 
Соціально-психологічні проблеми, що виникають під час катастроф. 
Трансформація екологічної свідомості під впливом екстремальних явищ у 
навколишньому середовищі. Адаптивна функція екологічної свідомості та 
психологічні чинники її коригування. 
 
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

1. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення 
професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. ПРН-Н2  
2. Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні висновки. ПРН-Н3  
3. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту. 
ПРН-Н8  

4. Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 
фахових завдань. ПРН-Н9  

 


