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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Екологічна психологія» складена відповідно
до  освітньо-професійної  (освітньо-наукової)  програми  підготовки  другого
(магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності (напряму) __053 психологія ___

1. Опис навчальної дисципліни

1.1.  Метою  викладання  навчальної  дисципліни  є  засвоєння  психологічних  знань  про
особливості  впливу  навколишнього  середовища  на  людину,  її  психіку  та  поведінку,  про
системну  організацію  та  розвиток  екологічних  уявлень  людини,  про  закономірності
екологічно релевантної поведінки.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
 ознайомлення  студентів  із  сучасними  психологічними  теоріями  та  методичними

підходами  до  психологічної  проблеми  взаємодії  людини  та  людського  суспільства  з
екологічним оточенням;

 забезпечити оволодіння екологопсихологічними методами дослідження;
 розвиток екологічного світогляду та формування екологічної відповідальності студентів.

1.3. Кількість кредитів: 5

1.4. Загальна кількість годин: 150
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

5-й 5-й
Семестр

1-й 1-й
Лекції

32 год. 10 год.
Практичні, семінарські заняття

16 год. 6 год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

102 год.  134 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:
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 головні поняття та методи екологічної психології, структуру та проблематику цієї галузі
науки, 

 головні напрямки екопсихологічних досліджень та головні їх здобутки,
 головні  вимоги  до  використання  методів  психологічного  впливу  у  соціально-

екологічних інтервенціях; 
 особливості  та  прояви  домінуючої  соціальної  парадигми  та  нової  екологічної

парадигми;
вміти: 

 орієнтуватися в навчальній, науково-популярній та науковій літературі з даної галузі 
психології,

 враховувати та використовувати в діяльності практичного психолога вплив середовища на 
психіку та поведінку людини, 

 виявляти специфіку психологічного функціонування людини із врахуванням впливу 
екологічних факторів;

 враховувати психологічні закономірності у вирішенні завдань міського планування;
 використовувати методи екологічної психології,
 використовувати прийоми ігрового моделювання в екологічному вихованні,
 враховувати психологічні закономірності екологічно релевантної поведінки в розробці та 

реалізації соціально-екологічних програм. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Психологія середовища
Тема 1. Предмет та завдання екологічної психології в сучасному світі  

Соціально-екологічні  умови  формування  та  розвитку  екологічної  психології.  Наукові,
екологічні  та  соціально-політичні  передумови  виникнення  психології  середовища.
Дослідження  впливу середовища  на  ефективність  працівника  (початок  ХХ ст.);  гештальт-
психологія;  New  look   schools;  архітектурне  планування,  поведінкова  географія;
екопсихологія,  екотерапія.  Зв’язок  екологічної  психології  з  соціальною  екологією,
філософією  техніки,  культурною  антропологією.  Специфіка  екологопсихологічних
досліджень, вплив інвайронменталізму на їх розвиток.  Психологія середовища,  психологія
екозбереження, психологія екологічної свідомості: предмет та завдання.

Тема 2. Психологічні підходи до вивчення системи «людина – середовище»
Екологічний  підхід  Дж.Гібсона.  Екологічний  світ,  можливості,  настройки,  ефективність.
Екологічна  психологія  Р.Баркера.  Дослідження  польової  станції  в  Оскалузі.  Метод
поведінкових мап. Місце поведінки. Теорія укомплектування. Концепція Е. Боша: культура як
місце  дії.  Життєвий  простір,  як  простір  дій  індивіда.  Екологія  розвитку  людини
У.Бронфенбренера.  Екологічні  системи  розвитку:  мікросистема,  мезосистема,  екосистема,
макросистема. Зворотні зв’язки в екологічних системах розвитку людини. Теорія приватності
І.Альтмана.  Регуляція  приватності.  Різні  трактовки  поняття  приватності.  Сувереність
психологічного простору (Нартова-Бочевар).

Тема 3. Проксеміка
Проксеміка  як  вивчання  засобів  психологічного  структування  життєвого  простору.

Форми  просторової  поведінки  людини.  Поняття  "індивідуальна  дистанція",  "персональній
простір", "територіальність", "персоналювання середовища". Ознаки територіальності. Засоби
персоналювання середовища. Зв’язок з етологічними дослідженнями. Методи проксемічних
досліджень.

Явище краудингу. Зв'язок приватності з персональним простором, територіальністю та
краудингом. 

Тема 4. Людина у міському середовищі
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Соціальні аспекти структурування фізичного довкілля. Семантика життєвого простору
людини:  культурологічний  аспект.  Моделі  середовища,  що  підтримує.  Концепція  смислу
місця. Ідентичність з місцем (територіальна ідентичність). Сприймання міського середовища
та  орієнтація  у  просторі.  Поняття  "образ  міста"  (К.  Лінч).  Шляхи,  межі,  райони,  вузли,
орієнтири.  Врахування  психологічних  закономірностей  у  вирішенні  завдань  міського
планування.  Методи  дослідження  когнітивних  мап.  Особливості  поведінки  людини  в
великому  місті.  Експериментальні  дослідження.  Акустичне  середовище.  Вплив  шуму  на
життєдіяльність. Концепція обтяжливості. 

Теорія простору, який  захищає.  Територіальні  ознаки  простору,  який  захищає.
Соціальний дизайн.

Житлове  середовище.  Домівка  та  її  роль  у  житті  людини.  Прихильність  до  місця.
Спільнота. Задоволеність місцем мешкання. Навчальне середовище. Робоче середовище.

Розділ 2. Психологія екозбереження
Тема 5. Головні завдання психології екозбереженя
Практичні  завдання  психології  екозбереженя  з  просунення  екологічно  орієнтованого

способу життя. Специфіка та напрями досліджень у психології екозбереження.
Тема  6. Психологічне  регулювання  взаємодії  «людина  –  екологічне  оточення»  у

сучасному світі
Система життєзабеспечення суспільства як взаємодія «людина – екологичне оточення». 
Модель розвитку антропогених екологічних загроз. Роль домінуючої соціальної парадигми у 
соціальному регулюванні ставлення до екологічного оточення. Антропоцентризм як 
моральна та пізнавальна світоглядна позиція особистості. Розвиток екологічної етики: етика 
підтримуючої здатності (ємності), етика турботи про майбутні покоління, етика власної 
цінності природи (біосферна етіка). Екологічна етика та культурні цінності. Місце 
біосферних цінностей у системі культурних та індивідуальних цінностей.

Тема  7. Екологічна  стурбованість,  екологічний  світогляд  та  екологічна  свідомість
особистості
Розвиток екологічної свідомости у філо- та онтогенезі. Опозиція "своє - чуже" в формуванні
екологічних уявлень.
Загальна  та  специфічна  екологічна  стурбованість.  Нова  екологічна  парадигма  (НЕП).
Егоїстичне, альтруїстичне та біосферне занепокоєння.
Поняття  екологічної  свідомості.  Екологічні  уявлення.  Звичайні  та  наукові  екологічні
уявлення.  Екологічна  стурбованість  як  світоглядна  диспозиція.  Ставлення  до  проблеми
глобальних екологічних змін. Екологічні атитюди, методи дослідження.

Ігрове моделювання як метод розвитку екологічного світогляду. Екологічні дилеми.
Тема  . 8. Екологічно релевантна поведінка

Поняття  та  фактори  екологічно  релевантної  поведінки.  Критерії  екологічно  значущої
поведінки.  Проекологічна  поведінка  екозбереження,  екодеструктивна  поведінка
екоспоживання.  Теорії  екологічно  релевантної  поведінки:  теорія  «цінності  –  установки  –
норми», теорія екологічно відповідальної поведінки. Екологічна компліцитність. Соціальний
вплив  на  екологічно  релевантну  поведінку.  Методи  вивчення  екологічно  релевантної
поведінки.

Тема   9.  Психологічний зв’язок людини з природним оточенням
Проблема психологічної  близкості  людини до природного оточення  в  інвайронментальній
психології,  екопсихології  та  психотерапії.  Психологія  екологічної  свідомості  про  типи
ставлення до природи (С.Д.Дерябо, В.А.Ясвін). Суб’єктифікація природи (С.Д.Дерябо).
Поняття  екологічного «Я».  Екологічна  ідентичність.  Суб’єктивний  зв’язок  з  природою  та
психологічне  благополуччя.  Суб’єктивний  зв’язок  з  природою  як  чинник  проекологічної
поведінки. 

Тема   10.  Прикладні аспекти психології екозбереження
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Методи дослідження  екологічних  установок  та  екологічно  релевантної  поведінки.  Копінг-
стратегії  та  екологічна  самоефективність  у  контексті  глобальних  екологічних  загроз.
Формування  екологічного  мислення.  Методи  ігрового  моделювання  як  засіб  формування
проекологічних установок. Соціально-екологічний маркетинг. Соціально-екологічна реклама.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Психологія середовища
Тема 1. Предмет та 
завдання екологічної
психології в 
сучасному світі

8 2 6 13 1 12

Тема 2. 
Психологічні 
підходи до вивчення 
системи «людина – 
середовище»

14 2 2 10 13 1 12

Тема 3. Проксеміка 16 6 1 9 14 1 1 12
Тема  4. Людина  у
міському середовищі

12 4 1 7 9 1 8

Разом за розділом 1 50 14 4 32 49 4 1 44
Розділ 2. Психологія екозбереження
Тема  5. Головні
завдання  та  напрями
досліджень  психології
екозбереженя

10 2 8 11 1 10

Тема 6.  Психологічне
регулювання  взаємодії
«людина  –  екологічне
оточення» у сучасному
світі

16 2 2 12 16 1 1 14

Тема 7. Екологічна 
стурбованість, 
екологічний світогляд 
та екологічна 
свідомість особистості

20 4 4 12 20 1 1 18

Тема  8.  Екологічно
релевантна поведінка

20 4 2 14 20 1 1 18

Тема 9. 
Психологічний зв’язок
людини з природним 
оточенням

16 2 2 12 18 1 1 16

Тема 10. Прикладні 
аспекти психології 
екозбереження 

18 4 2 12 16 1 1 14

Разом за розділом 2 100 18 12 70 101 6 5 90
Усього годин 150 32 16 102 150 10 6 134

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

6



№
з/п Назва теми

Кількість годин
Денна
форма

Заочна
форма

1 Методи ігрового моделювання як засіб формування 
проекологічних установок

2

2 Психологічні  підходи  до  вивчення  системи  «людина  –
середовище»

2 1

3 Форми просторової поведінки людини 2 1

4 Психологічне регулювання взаємодії «людина – екологічне
оточення»  у  сучасному  світі.  Психологічні  аспекти
екологічної етики

2 1

5 Екологічний  світогляд  та  екологічна  свідомість
особистості

2 1

6 Екологічна стурбованість та психологічне благополуччя. 2

7 Екологічно релевантна поведінка. Методи впливу 2 1

8 Психологічний зв’язок людини з природним оточенням 2 1
Разом 16 6

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п Назва теми

Кількість годин
Денна
форма

Заочна
форма

1. Робота з літературними джерелами 24 52

2. Підготовка заняття з розвитку зв’язку з природою 26 -

3. Практична робота з методів екологічної психології 18 -
4. Есе з екологічної етики - 22
5. Розробка соціально-екологічної реклами з 

ресурсозбереження
14 -

6. Розробка соціально-екологічного проекту - 30
7. Підготовка до іспиту 20 30

Разом 102 134
6. Індивідуальні завдання

Не передбачені навчальним планом.

7. Методи контролю
Методами контролю в курсі  є  поточний контроль,  оцінка  підготовленого студентами

заняття  з  розвитку  зв’язку  з  природою,  оцінка  звіту  про  виконання  практичної  роботи  з
методів екологічної психології, оцінка рекламного продукту, екзамен.

Поточний  контроль – проводиться  викладачем  на  практичних  аудиторних  заняттях.
Завданнями поточного контролю є перевірка  рівня підготовки  студентів  до сприйняття  та
обговорення теоретичного матеріалу з курсу, до виконання практичної  роботи, заохочення
навчальної  активності  студентів.  Основною  метою  поточного  контролю  є  забезпечення
зворотнього  зв’язку  між  викладачем  та  студентами  у  процесі  навчання,  управління
навчальною мотивацією студентів. 

Оцінка  звітів з  виконання  самостійної  роботи  відбиває  ступінь  засвоєння  студентом
основних  понять  з  психології  екозбереження,  оволодіння  бланковими  методами  еколого-
психологічного дослідження, обробки та інтерпретації отриманих результатів.

Оцінка студентських занять з розвитку зв’язку з природою відбиває рівень оволодіння
теоретичним  матеріалом  з  психологічної  проблеми  ставлення  до  природи  та  рівень
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сформованості  екологічної  рефлексії  та  практичних  навичок  з  виконання  та  проведення
розвивальних справ.

Оцінка  рекламних  продуктів,  підготовлених  студентами  відбиває  ступень  засвоєння
понять  та  принципів  соціально-екологічного  маркетингу,  вміння  використовувати  їх  в
практичній діяльності.

Екзамен відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма темами. 
8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен
(залікова
робота)

Сума
Розділ 1 Розділ 2 Разом

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100
2 5 4 4 6 6 10 10 9 5 60 40

Денна форма
Форма роботи Maксимальна кількість балів

Підсумкова письмова робота 40
Робота на практичних заняттях 32
Підготовка та проведення заняття з розвитку 
суб’єктивного зв’язку з природою

14

Практична робота з методів екологічної психології 6
Розробка соціально-екологічної реклами 8

 100
Заочна форма

Форма роботи Maксимальна кількість балів
Підсумкова письмова робота 50
Робота на практичних заняттях 21
Есе 12
Підготовка та захист соціально-екологічного 
проекту

17

 100

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів
Денна форма

Робота  на  семінарі оцінюється  від  1  (присутність  на  занятті  з  епізодичними
висловлюваннями) до 4 (активна змістовна участь в обговоренні) балів. 

Підготовка  та  проведення  заняття  з  розвитку  суб’єктивного  зв’язку  з
природою (розвивального міні-заняття з психологічних аспектів відношень «людина
– природне середовище») – передбачає роботу групи студентів з 5 осіб з підготовки на
підгрунті  уривку  з  англомовної  статті  справи  для  розвитку  зв’язку  з  природою  з
подальшим проведенням заняття із іншими студентами.

Оцінюється  якість  підготовленого заняття – до  6 балів  (структура  та  таймінг  -  до 3
балів,  підготовка  наочних  матеріалів  –  до  3  балів),  проведення  заняття  –  до  6  балів
(враховуються  контакт з  аудиторією,  вільне володіння  матеріалом,  організація  екологічної
рефлексії), своєчасність надання плану заняття (до 2 балів).

Практична  робота –  передбачає  проведення  кожним  студентом  пакету  тестових
методик (з вивчення різних екологічних установок) з чотирма особами з підготовкою звіту. 

При оцінюванні враховуються: точність та вірність обробки отриманих даних (1 бал),
адекватність та психологічний зміст інтерпретації  результатів (до 2 балів), відповідність та
чіткість  формулювання  висновків  (1  бал),  відповідність  вимогам  до  оформлення  (1  бал),
своєчасність надання даних та подання звітів (1 бал).
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Розробка соціально-екологічної реклами  – передбачає групову роботу з підготовки
будь-якого рекламного продукту з просунення ресурсозбереження. Оцінюється відповідність
рекламного повідомлення завданням ресурсозбереження (до 4 балів), якість оформлення (2
бали), креативність (2 бали), своєчасність подання (1 бал).

Заочна форма
Робота  на  семінарі  оцінюється  від  1  (присутність  на  занятті  з  епізодичними

висловлюваннями) до 7 (активна змістовна участь в обговоренні питань) балів. 
В  есе  з  психологічних  аспектів  екологічної  етики  студенти  мають  висловити  та

обґрунтувати  свою  думку,  якою  мірою  є  психологічно  переконливими  та  реалізованими
етични принципи, що стверджуються в екологічній етиці. 

Критерії  оцінювання:  відповідність  змісту  та  сформульованої  студентом теми  (до  4
балів);  ступень  висвітлення  проблеми  (0  –  тривіальні  висловлювання  на  рівні  буденних
уявлень,  4  – охоплення  різних  аспектів  проблеми на  основі  сучасних  наукових  підходів);
відсутність плагіату (залежно від обсягу запозичень оцінка може бути знижена до 10 балів);
літературний стиль (може бути додано до 2 балів); відповідність вимогам до оформлення (1
бал), своєчасність подання (1 бал).

Соціально-екологічний  проект спрямований  на  формування  проекологічної
поведінки  у  людей  в  конкретній  екологічно  значущій  ситуації  (на  вибір  студента
пропонуються дві ситуації). Проект має містити: мету, тривалість виконання, опис цільової
групи,  психологічне  обґрунтування  проекту  (психологічний  аналіз  причин  виникнення  та
утримання  екологічно  шкідливої  ситуації;  на  які  мотиви,  стереотипи,  установки  можна
спиратися  при  формуванні  проекологічної  поведінки  в  даній  ситуації;  які  зміни  мають
статися  в  уявленнях  людей,  щоб  вони  підтримали  проекологічні  зусілля,  що  може
підштовхнути до цих змін), план дій; як має оцінюватися успіх проекту.

Загальна оцінка проекту складається з оцінок за такими критеріями: 
відповідність  меті  –  оцінка  може  бути  знижена  до  5  балів,  якщо  зміст  проекту  не

відповідає сформульованій меті (1 – відхилення від мети, 5 балів – повна невідповідність), 
ступінь розкриття кожного з пунктів: опис цільової групи – 1 бал, психологічний аналіз

причин виникнення та утримання екологічно шкідливої ситуації – до 2 балів; на які мотиви,
стереотипи, установки можна спиратися при формуванні проекологічної поведінки в даній
ситуації  – до 3 балів;  які  зміни мають статися  в  уявленнях людей,  щоб вони підтримали
проекологічні зусілля, що може підштовхнути до цих змін – до 2 балів, план дій – до 2 балів;
як має оцінюватися успіх проекту – 1 бал, 

врахування сучасних реалій – до 2 балів, 
видповідність вимогам до оформлення – до 2 балів, 
своєчасність подання – до 2 балів.
Екзаменаційні  тестові  завдання для  студентів  обох  форм  навчання (денної  та

заочної) містять закриті та структуровані відкриті питання. Залежно від складності питання,
максимальна оцінка за кожну відповідь складає від 1 до 4 балів.

 
Шкала оцінювання

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано
70-89 добре 
50-69 задовільно 
1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література
Базова
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1. Екологічна психологія: Навчально-методичний комплекс для студентів зі 
спеціальності "Психологія" / Укл. Кряж І.В. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. – 
8 с.

2. Екологічна психологія. Хрестоматія / За ред. Ю.М.Швалба. К., 2006.
3. Кряж І.В. Екологічна психологія // Прикладна психологія. Навчальний посібник / Під 

ред. В.М.Павленко. – Розділ 1. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна.
4. Кряж И. В. Психология глобальных экологических изменений. – Х.: ХНУ, 2012. 
5. Линч К. Образ города. М., 1982.
6. Льовочкина А. М. Екологічна психологія. Навч. посібник. К., 2004.
7. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: "Питер". Ч.1. 2002.
8. Панов В. И. Экологическая психология. Опыт построения методологии. М., 2004.
9. Плюснин  Ю.  М.  Пространственное  поведение  человека.  Новосибирск,  1990 –

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/03/10/1214895862/1990_Plusnin%20Proxemik.pdf 
10. Скребець В.О., Шлімакова І.І. Екологічна психологія: підручник. К., 2014.
11. Смолова Л. В. Введение в психологию взаимодействия с окружающей средой. – СПб.: 

Речь, 2008.
12. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой. – СПб, 2010.
13. Экологическое сознание. Уч. пособие / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. М., 2001
14. Ясвин В.А. Психология отношения к природе. М., 2001.

Допоміжна
1. Абрамова Ю.Г. Психология среды: источники и направления развития // Вопросы 

психологии. – 1995. – №2. – С.130-136
2. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988
3. Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии. М., 1990.
4. Дерябо С. Д. Феномен субъектного восприятия природных объектов // Дерябо С. Д., 

Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-н.-Д., 1996.
5. Вопросы психологии. – 2002. – №1. – С. 45-59
6. Иванова Т.В. Экологические ценности в общественном сознании / Т.В. Иванова // 

Вопросы психологии. – 1999. – №3. – С.83-87
7. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. М.: "Наука", 1983. - С.280-323.
8. Крюкова Л. И., Крюков М. М. Виды игрового диалога и воспитание экологического 

мышления// Человек в мире интеллектуальных систем. Новосибирск, 1991. – С. 113-
147

9. Кряж И. В. Психосемантическое исследование обыденных экологических 
представлений // Вопросы психологии. 1998. № 1. – С. 65-75

10. Пиз А. Язык жестов. Минск, 1995
11. Слободская Е. Р., Плюснин Ю. М. Внутригрупповые механизмы социализации детей 

раннего возраста // Вопросы психологии, 1987, № 3
12. Уайт Г. География, ресурсы и окружающая среда. М., 1990. 
13. Черноушек М. Психология жизненной среды. М., 1989.
14. Шик А. Применение концепции обременительности в исследовании шума. С.-Пб., 

1998
15. Этнознаковые функции культуры. М., 1991
16. Яковенко С.І. Психологія людини за умов радіоекологічного лиха. К., 1996
17. Ясвин В.А. Особенности личностного отношения к природе в подростковом и 

юношеском возрасте // Вопросы психологии, 1995,  № 4

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

o http://conservationpsychology.org/about/history/
o http://www.slideshare.net/ecopsyKarazin
o http://www.bronnikov.kiev.ua/book_1_238.php
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o http://rema.44.ru 
o http://environmentpsychology.com/index.html
o http://www.psychology4all.com/EnvironmentalPsychology.htm
o https://www.youtube.com/watch?v=XbrEgl4HOI8 (теорія У.Бронфенбренера)
o http://ecsocman.hse.ru/data/2011/03/10/1214895862/1990_Plusnin%20Proxemik.pdf 
o http://lib.rus.ec/b/204629/read (Теорія соціально-екологічних систем)
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Орієнтовні питання до семестрового контролю
1. Предмет та завдання екологічної психології.

2. Психологія середовища, психологія екозбереження, психологія екологічної свідомості: 

предмет та завдання.

3. Можливості, настройки та ефективність в екологічному підході Дж.Гібсона.

4. Концепція "приватності" (І.Альтман)

5. Екологія розвитку людини У.Бронфенбренера.

6. Місце поведінки як екоповедінкова система (Р.Баркер).

7. Методи проксемічних досліджень.

8. Індивідуальна дистанція та персональний простор особи.

9. Територіальність: функції та механізми регулювання.

10. Засобі персоналювання середовища.

11. Явище краудингу. 

12. Зв'язок приватності з персональним простором, територіальністю та краудингом. 

13. Образ міста в концепції К.Лінча. Шляхи, межі, райони, вузли, орієнтири.

14. Особливості поведінки людини в великому місті.

15. Моделі середовища, що підтримує.

16. Територіальні ознаки простору, який захищає.

17. Напрями досліджень у психології екозбереження.

18. Домінуюча соціальна парадигма як фактор розвитку антропогених екологічних загроз.

19. Розвиток екологічної етики: етика підтримуючої здатності (ємності), етика турботи 

про майбутні покоління, етика власної цінності природи (біосферна етіка). 

20. Місце біосферних цінностей у системі культурних та індивідуальних цінностей.

21. Екологічна стурбованість та нова екологічна парадигма.

22. Екологічна стурбованість як світоглядна диспозиція. 

23. Егоістичне, альтруістичне та біосферне занепокоєння.

24. Екологічні диспозиції.

25. Екологічна інтернальність та екологічна відповідальність.

26. Поняття та фактори екологічно релевантної поведінки.

27. Критерії екологічно значущої поведінки.

28. Теорії екологічно релевантної поведіки.

29. Структура екологічної свідомості.

30. Антропоцентричний та екоцентричний типи екологічної свідовості.

31. Психологія екологічної свідомості про типи ставлення до природи (С.Д.Дерябо, 

В.А.Ясвін).

32. Екологічна компліцитність. 

33. Біофілія, суб’єктивний зв’язок з природою та психологічне благополуччя.

34. Суб’єктивний зв’язок з природою як чинник проекологічної поведінки.

35. Методи соціально-екологічних інтервенцій.

36. Соціально-екологічний маркетинг. Соціально-екологічна реклама.

37. Ігрове моделювання як метод розвитку екологічного мислення.
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Зразок тестових завдань
К-ть
балів

Завдання 

1
Згідно з теорією І.Альтмана приватність забезпечує:
А - реалізацію прагнення до спілкування й прагнення до самоти 
Б - освоєння навколишнього простору           
В - контакти з навколишніми

2
Яке із тверджень, згідно Р.Данлопу, відповідає новій екологічній парадигмі?
А. На Землі скільки завгодно ресурсів, людям треба тільки довідатися, як їх одержувати
Б. Земля нагадує космічний корабель із обмеженою кількістю ресурсів 
В. Зростання числа людей на Землі не зможе зупинити людське процвітання

3
У чому полягають розходження між егоїстичним та альтруїстичним екологічним 
занепокоєнням?

3

Нижче пропонується уривок із протоколу дослідження образа міста. Респондент розповідав про 
те, як потрапити з одного місця міста в інше. У тексті підкреслені слова, відповідні до елементів
образа міста (за Лінчем).  Напишіть зверху, який з елементів представлений у кожному випадку:

«Щоб потрапити з університету до оперного театру, треба пройти через сад Шевченко. Коли 

вийдете з університету, поверніть праворуч і йдіть до газетного кіоску. Там поверніть праворуч

і йдіть прямо по пішохідній доріжці. Пройдете повз дитячий майданчик, там ще є фігурка 

маленького хлопчика, а потім метрів через тридцять буде розвилка. Поверніть і йдіть прямо –

через місток, потім повз фонтан, так дійдете до кафе. Близько нього поверніть ліворуч і йдіть 

прямо. Праворуч побачите дуже великий будинок, це і є театр».

4
Які фактори, за теорією Ейджена, впливають на екологічно відповідальну поведінку? 
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