
 

(Ф 21.01-02) 
 

Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із альтернативного 

переліку 

Курс 2 (другій) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Закономірності адаптогенезу екологічної свідомості у пост 

чорнобильський період; підходи до екологічної освіти та 

виховання; поняття, принципи екопсихології; психологічні та 

етнопсихологічні основи формування екологічної психології 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування теоретичних знань та практичних навичок з 

екопсихології для вирішення актуальних завдань сучасності, 

зокрема розвитку екологічного мислення, свідомості, світогляду, 

етики, культури з метою інтеграції знань у галузь екологічної 

імпліцитності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- визначати особистісний конструкт екологічної свідомості; 

- засвоїти категоріальний апарат екологічної психології; 

- розуміти характерні особливості регуляторної функції емоцій; 

- визначати структуру екологічної свідомості та її властивості; 

- розуміти явища ініціації, екопсихологічного інсайта, когнітивної 

картини світу, екодевіантної та еконормативної поведінки; 

- засвоїти функціональну сутність суб’єктивної картини світу; 

- розуміти психологію суб’єктивного способу життя; 

- визначати типи людей за критерієм суб’єкт-об’єктних відносин із 

суспільством; 

- визначати екопсихологічні корені національної культури і 

ментальності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентностями) 

Вирішувати екопсихологічні завдання та проблеми екологічної 

свідомості у постчорнобильський період, коли настав час 

створення комплексних програм екологічної освіти і виховання на 

нових методологічних та психолого-дидактичних підходах у 

відповідності до концепції імпліцитності, тобто об’єднання 

дисциплін природознавчого і гуманітарного циклів з врахуванням 

сучасних надбань науки, яка втратила матеріалістичний імператив 

та почала враховувати духовно-ноосферну парадигму розвитку. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Екологічна психологія як наука: предмет, 

наукові зв’язки, поняття, принципи, категорія екосвідомості – 

ключове поняття екопсихології. Психологічна і етнопсихологічна 

основи формування екопсихології. Суб’єктивний образ світу – 

основа методології і теоретична база екологічної свідомості. 

Екопсихологічне коріння національної культури і ментальності.  

Психодіагностичні вимірювання. Аналіз сенсу екопсихологічної 

інформації. Інструментальні екопсихологічні дослідження. 



Психологічна діагностика екодиспозицій буденної свідомості. 

Екопсихологічний підхід до екологічної освіти та виховання  у 

постчорнобильський період. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, дистанційна. 

Пререквізити Знання з дисциплін: «Основи екології (та неоекологія)», «Вступ до 

фаху», «Біологія», «Біогеохімія» 

Пореквізити Знання з теорії можуть бути використані під час написання 

бакалаврської роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Скребець В.О. Екологічна психологія: навч. Посібник. – 

К.:МАУП. 1998. – 144 с.: іл. – Бібліограф.: с. 140-141. 

2. Бугаев А.Ф. Кодекс новой цивилизации: основы экологической 

безопасности. – К.: Видавництво «СПД Павленко», 2020. -624 с. 

3. Бугаев А.Ф., Рудько Г.И., Белявский Г.А., Яцишин А.В. 

Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-

энергоинфоционный аспект: в 2-х томах. – Киев-Черновцы. 

Букрек, 2018. –т.1. – 544 с. 

4. Франчук Г.М., Малахов Л.Л., Півторак Р.М. Екологічні 

проблеми довкілля. К.: КМУЦІ, 2000. 180 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, Інтернет мережа  

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Екології 

Факультет Екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Викладач(і)  

САЄНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 

Посада: професор 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук 

Тел.: 098 561 71 70 

Е-mail: sladova090857@gmail.com 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс на основі наукових досліджень 

 


