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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Психологія середовища є однією з найбільш молодих галузей 

психологічної науки, але і однією з найбільш важливих: людина постійно 

відчуває на собі вплив середовища, змінює його і, в свою чергу, знову 

відчуває вплив вже своїх власних змін. Психологія взаємодії з навколишнім 

середовищем включає теорію, дослідження і практику, націлені на створення 

простору, найбільш пристосованого до потреб людини, а також на 

покращення відносин з природним середовищем, більш раціональне його 

використання.  

Об’єктом вивчення психології середовища є взаємозв’язки між 

фізичними і соціальними навколишніми середовищами та індивідуальним 

досвідом людини. Предметом, відповідно, психологічні закономірності, 

принципи і механізми взаємних впливів людини і конкретних типів 

середовищ. 

Вивчення курсу “Психологія середовища” сприяє формуванню знань, 

умінь, навичок аналізу впливів та людину та зміни різних типів середовищ 

(домашніх, навчальних, робочих тощо). 

Метою курсу є формування у студентів системи наукових уявлень про 

психологічні та соціально-психологічні аспекти взаємодії людини і 

середовища. 

Основні завдання курсу: 

 Розуміння основних передумов розвитку психології середовища; 

 Вивчення основних категорій дисципліни: персонального простору, 

територіальності, краудингу, приватності; 

 Формування уявлення про вплив на людину різних типів середовищ: 

домашнього, навчального, робочого, міського; 

 Розуміння проблеми необхідності формування зберігаючої 

поведінки та можливих психологічних втручань в її розвиток 

 Оволодіння навичками аналізу різних типів середовищ та розробки 

практичних рекомендацій щодо їх покращення 

Курс передбачає формування інтегральної компетентності: здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов і вимог. 

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  



ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.  

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та/або практики.  

СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни та/або практичної 

значущості.  

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах.  

Програмні результи навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване 

вивчення курсу:   

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій.  

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні 

висновки.  

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій.  

ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у 

писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.  

ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

З метою якісного виконання головних завдань навчально-виховного 

процесу застосовується проблемних підхід до побудови занять та 

інтерактивні технології навчання. Заняття проводяться з елементами 

рольових ігор, аналізу конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань. 

Міждисциплінарні зв’язки: успішне засвоєння курсу пов’язане з 

актуалізацією знань з курсів загальної, соціальної та інженерної психології, 

основ зв’язків з громадськістю, а також основ естетики та деяких інших 

дисциплін, оскільки пов’язане з психологічними основами сприймання 

навколишнього середовища та впливу на нього. 

 



 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1: Загальні психологічні закономірності 

сприймання навколишнього середовища 

Тема 1. Психологія середовища: основні проблеми і поняття. 

Передумови виникнення. 

Походження і теоретичні основи розвитку психології навколишнього 

середовища. Передумови формування в сфері психології, архітектури та 

архітектурної психології, географії та географічних науках, в філософії та 

екопсихології, в терапії взаємодії з тваринами.  

Основні характеристики та визначення дисципліни: увага до 

просторово-фізичних характеристик навколишнього середовища, 

методологічні особливості, звернення до соціальних питань, 

міждисциплінарна орієнтація. 

 

Література: 

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

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

2. Кряж И. В. Психология глобальных экологических изменений: 

монография / И. В. Кряж. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 512 

с. 

3. Линч К. Образ города. / К.Линч; Пер. с англ. В.Л. Глазычева - М.: 

Стройиздат, 1982. - 328 с. 

4. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии — СПб.: «Питер», 

2000. — 336 с. 

5. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой 

(экологическая психология) - М.: Флинта, 2015. - 711 с. 

6. Штейнбах Х. Психология жизненного пространства / Х. Штейнбах, В. 

И. Еленский. – СПб. : Речь, 2004. – 239 с.  

7. Steg, L., Judith I. M. de Groot. J. Environmental psychology: an 

introduction.Hoboken, NJ : Wiley, 2019. 

 

Тема 2. Сприймання та пізнання навколишнього середовища 

Стратегії механізму сприймання. Теорія ймовірнісного функціоналізму 

Егона Брунсвіка. Екологічний підхід Джеймса Гібсона. Теорія колативних 

властивостей Деніела Берлайна. Модель надання переваги Стівена і Рейчел 

Каплан.  

Просторове та непросторове пізнання: основні відмінності. Методи 

вивчення пізнання навколишнього середовища. Поняття «когнітивної карти». 

Помилки в створенні когнітивних карт. Пошук шляху та характеристики, які 

полегшують пошук шляху. 

 



Література: 

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

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

2. Линч К. Образ города. / К.Линч; Пер. с англ. В.Л. Глазычева - М.: 

Стройиздат, 1982. - 328 с. 

3. Кліманська М. Психологічні особливості сприймання житлових 

будівель // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Том VII. 

Екологічна психологія. – 2017. - Вип.43. – С.49-60. 

4. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии — СПб.: «Питер», 

2000. — 336 с. 

5. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой 

(экологическая психология) - М.: Флинта, 2015. - 711 с. 

6. Штейнбах Х. Психология жизненного пространства / Х. Штейнбах, В. 

И. Еленский. – СПб. : Речь, 2004. – 239 с.  

7. Steg, L., Judith I. M. de Groot. J. Environmental psychology: an 

introduction.Hoboken, NJ : Wiley, 2019. 

 

Тема 3. Персональний простір: поняття, теорії і методи вивчення. 

Територіальність 

Поняття персонального простору і методи його вивчення. Теорії 

персонального простору: етологічна модель, теорія навантаження 

навколишнього середовища, теорія соціального научіння, теорія 

взаємопов’язаних конфліктів, концепція збудження М.Патерсона. 

Детермінанти, які впливають на персональний простір: індивідуальні 

(етнокультурна приналежність, гендерні відмінності, вік, психологічні 

особливості особистості), соціальні детермінанти (привабливість, теми 

спілкування, безпека, влада і статус), фізичні детермінанти. Взаємодія на 

некомфортній відстані: психологічне самопочуття «жертв» і «агресорів». 

Функції території і поняття територіальності. Типи територій. Сигнали 

територіальності: маркування і персоналізація.  

 

Література: 

1. Дом как жизненная среда человека: психологическое исследование / 

Отв. ред. С.К. Нартова-Бочавер. М.: Памятники исторической мысли, 

2016 – 220 c. 

2. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии — СПб.: «Питер», 

2000. — 336 с. 

3. Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности: 

Монография. — М.: Прометей, 2005. — 312 с. 

4. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой 

(экологическая психология) - М.: Флинта, 2015. - 711 с. 

5. Штейнбах Х. Психология жизненного пространства / Х. Штейнбах, В. 

И. Еленский. – СПб. : Речь, 2004. – 239 с.  



6. Steg, L., Judith I. M. de Groot. J. Environmental psychology: an 

introduction.Hoboken, NJ : Wiley, 2019. 

 

Тема 4. Приватність особистості. Проблема краудингу. 

Поняття і типологія приватності. Теорії приватності: приватність як 

вибірковий контроль доступу до «Я», зміна особистісних уявлень про 

приватність протягом життєвого циклу людини. Фактори, що впливають на 

приватність. Теорія суверенності психологічного простору С.К.Нартової-

Бочавер. 

Поняття краудингу і методи його вивчення. Вплив високої щільності на 

тварин: аналіз експериментів. Теоретичні концепції ефектів високої 

щільності у тварин. Вплив умов високої щільності на людей. Теоретичні 

концепції ефектів високої щільності у людей. Наслідки і подолання 

краудингу. 

 

Література: 

1. Дом как жизненная среда человека: психологическое исследование / 

Отв. ред. С.К. Нартова-Бочавер. М.: Памятники исторической мысли, 

2016 – 220 c. 

2. Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности: 

Монография. — М.: Прометей, 2005. — 312 с. 

3. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой 

(экологическая психология) - М.: Флинта, 2015. - 711 с. 

4. Штейнбах Х. Психология жизненного пространства / Х. Штейнбах, В. 

И. Еленский. – СПб. : Речь, 2004. – 239 с.  

5. Steg, L., Judith I. M. de Groot. J. Environmental psychology: an 

introduction.Hoboken, NJ : Wiley, 2019. 

 

Змістовний модуль 2: Особливості взаємодії людини та 

середовищ різного типу  

 

Тема 5. Міське середовище. Психологія дому. 

Міське середовище: теоретичні концепції життя в місті. Вплив міського 

середовища на його мешканців. Стрес-фактори міського середовища. 

Відеоекологія В.Філіна. Теорія захищаючого простору Оскара Ньюмана. 

Створення захищаючого простору за допомогою дизайну. 

Житлове середовище: співвідношення понять «дім» і «житло».  Дім і 

основні потреби людини. Прив’язаність до місця. Рівні інтенсивності 

прив’язаності до місця. Фактори, що впливають на прив’язаність до місця. 

Дослідження різних типів житла: дім на одну сім’ю, квартира (особливості 

проживання в квартирах мало- та багатоповерхових будинків). Задоволеність 

місцем проживання. 

 



Література: 

1. Дом как жизненная среда человека: психологическое исследование / 

Отв. ред. С.К. Нартова-Бочавер. М.: Памятники исторической мысли, 

2016 – 220 c. 

2. Линч К. Образ города. / К.Линч; Пер. с англ. В.Л. Глазычева - М.: 

Стройиздат, 1982. - 328 с. 

3. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии — СПб.: «Питер», 

2000. — 336 с. 

4. Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности: 

Монография. — М.: Прометей, 2005. — 312 с. 

5. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой 

(экологическая психология) - СПб.: ГИПСР, 2010. – 711 с. 

6. Штейнбах Х. Психология жизненного пространства / Х. Штейнбах, В. 

И. Еленский. – СПб. : Речь, 2004. – 239 с.  

7. Steg, L., Judith I. M. de Groot. J. Environmental psychology: an 

introduction.Hoboken, NJ : Wiley, 2019. 

 

Тема 6. Навчальне та робоче середовище. 

Робоче середовище: перші дослідження (BOSTI, IWSP). Структура 

аналізу робочого середовища за Еріком Сандстромом (рівень окремого 

працівника, рівень міжособистісних стосунків, рівень організації). 

Особливості навчального середовища: дитячі ігрові площадки, школи, 

бібліотеки, музеї, зоопарки. Дослідження впливу факторів середовища на 

ефективність шкільного навчання. 

Поняття та історія виникнення парадигми соціального дизайну. Стадії 

соціального дизайну. Методи вивчення потреб користувачів в процесі 

соціального дизайну. 

Психологічні проблеми дистанційного навчання та роботи. 

 

Література 

1. Дом как жизненная среда человека: психологическое исследование / 

Отв. ред. С.К. Нартова-Бочавер. М.: Памятники исторической мысли, 

2016 – 220 c. 

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

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

3. Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности: 

Монография. — М.: Прометей, 2005. — 312 с. 

4. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой 

(экологическая психология) - СПб.: ГИПСР, 2010. - 711 с. 

5. Штейнбах Х. Психология жизненного пространства / Х. Штейнбах, В. 

И. Еленский. – СПб. : Речь, 2004. – 239 с.  

6. Кobylarek A. Post-pandemic challenges for learning communities. Journal 

of Education, Culture and Society, 2021, 1. P.5-11. 

 



Тема 7. Екологічні ризики та екстремальне середовище 

Екологічні ризики: поняття визначення, класифікації. Сприймання 

екологічних ризиків (механізм асиметрії, недооцінка вразливості, 

викривлення шляхом соціального посилення/послаблення тощо). 

Відмінності в сприйманні екологічних ризиків експертами та 

громадськістю. 

Екстремальне середовище і його сприймання. Стихійні лиха: природні 

та антропогенні. Емоційні та поведінкові реакції до, під час і після 

стихійного лиха. Психологічні особливості реагування на ситуацію 

пандемії COVID-19. «Відтерміновані» ефекти, викликані техногенними 

катастрофами. Дослідження екстремального середовища.  

 

Література 

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

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

2. Кряж И. В. Психология глобальных экологических изменений: 

монография / И. В. Кряж. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 512 

с. 

3. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой 

(экологическая психология) - М.: Флинта, 2015. - 711 с. 

4. Галецька І., Кліманська М., Климанська Л. Карантинний квітень в 

Україні: думки, переживання, поведінка перед загрозою COVID-19 // 

Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №5 – С.18-36. 

5. Klimanska M., Klymanska L., Haletska I. The lens, frames and patterns of 

Ukrainians: how perception of threat and risk determines behaviour in the 

COVID-19 situation // Journal of Education Culture and Society – 2020 – 

№11 (2) – P.444-460. 

6. Кobylarek A. Post-pandemic challenges for learning communities. Journal 

of Education, Culture and Society, 2021, 1. P.5-11. 

 

Тема 8. Зберігаюча поведінка. 

Актуальні проблеми навколишнього середовища. Тендеції та 

психологічні ефекти у ставленні до навколишнього середовища за 

Р.Гіффордом. Вікові особливості ставлення до природи за В.Ясвіним. 

Теорії соціальних дилем. Дилема спільної власності як проблема 

вибору поведінки по відношенню до навколишнього середовища. Основні 

теоретичні пояснення трагедії спільнот. Нова екологічна парадигма 

Р.Данлапа. 

Особливості психологічних попередніх та поствтручань в 

формування зберігаючої поведінки. 

 



Література 

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

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

2. Кряж И. В. Психология глобальных экологических изменений: 

монография / И. В. Кряж. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 512 

с. 

3. Мандзик Т. Турбота про довкілля: психологічні аспекти // Тези звітної 

наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. 

Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – Вип. 18. – С.208-211. 

4. Панов В. И. Экологическая психология: опыт построения методологии 

/ В. И. Панов. – М. : Наука, 2004. – 197 с.  

5. Скребець В, О. Екологічна психологія: Навч. посібник.— К.: МАУП, 

1998.— 144 с. 
6. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой 

(экологическая психология) - М.: Флинта, 2015. - 711 с. 



3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Загальні психологічні закономірності сприймання навколишнього 

середовища 

Тема 1. Психологія 

середовища: основні 

проблеми і поняття. 

Передумови 

виникнення.  

12 2 2   8       

Тема 2. Сприймання та 

пізнання 

навколишнього 

середовища 

12 2 2   8       

Тема 3. Персональний 

простір: поняття, теорії 

і методи вивчення 

16 2 2   12       

Тема 4. Проблема 

краудингу. 

Приватність 

особистості. 

16 2 2   12       

Змістовний модуль 2. Особливості взаємодії людини та середовищ різного типу 

Тема 5. Міське 

середовище. 

Психологія дому 

14 2 2   10       

Тема 6. Навчальне та 

робоче середовище. 

21 2 2   17       

Тема 7. Екологічні 

ризики та 

екстремальне 

середовище 

12 2 2   8       

Тема 8. Зберігаюча 

поведінка. 

17 2 2   13       

Усього годин  
 

120 

 

16 

 

16 

   
88 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                   

                                           



 

 
4. Теми практичних  занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Передумови формування психології середовища в 

архітектурі, географії, філософії. 

2 

2 Сприймання та пізнання навколишнього середовища. 

Когнітивні карти. Характеристики, які полегшують пошук 

шляху. 

2 

3 Персональний простір: прикладні проблеми 

Територіальність. Типи територій. Сигнали 

територіальності: маркування та персоналізація. 

2 

4 Приватність особистості. Концепція суверенності 

психологічного простору С.Нартової-Бочавер 

2 

5 Міське середовище. Психологія дому. Житлове 

середовище. Дім і основні потреби людини. Прив’язаність 

до місця. 

2 

6 Індивідуальний, міжособистісний та організаційний аналіз 

робочого і навчального середовища. Теоретичний аналіз 

середовищ різного типу. 

6 

 

 

5. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Форма роботи Кількість 

годин 

1 Підготовка до практичних занять 18 

2 Підготовка теоретичного виступу 5 

2 Проведення дослідження з двома особами 10 

3 Аналіз робочого або навчального середовища 20 

4 Рецензування робіт інших студентів 5 

5 Підготовка до іспиту 30 

 Разом 88 

                                                                                                              

 

 

 

 

 



 
6. Методи контролю 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Для студентів денної форми навчання бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

1. Практичні заняття /виконання самостійних завдань: 50% 

семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50. 

 Програмою передбачено:  

o Участь в дискусіях під час занять – 14 балів;  

o Підготовка теоретичного виступу – 8 балів 

 Модульний контроль здійснюється через виконання 

індивідуальних завдань: 

o Проведення дослідження з двома особами – 14 балів (ІЗ 1),  

o Аналіз робочого або навчального середовища - 14 балів (10 

балів виконання завдання + 4 бали рецензія) (ІЗ 2). 

2.Іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50 

балів. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що індивідуальні роботи 

студентів будуть їхніми оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі лекції і практичні заняття дисципліни.  Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 

Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для 

виконання усіх видів робіт. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів: враховуються бали, набрані на практичних 

заняттях, під час виконання індивідуальних завдань та під час іспиту. . При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 



Питання до іспиту 

(в умовах дистанційного навчання іспит проводиться в тестовій формі) 

 

1. Психологія середовища: загальна характеристика  

2. Передумови виникнення психології середовища в психології  

3. Передумови виникнення психології середовища в архітектурі  

4. Характеристика основних методів екоосвіти та екотерапії  

5. Передумови формування психології середовища в терапії взаємодією з 

тваринами. 

6. Особливості формування психології взаємодії з навколишнім 

середовищем в різних країнах (Німеччині, Франції, Австралії, Японії). 

7. Психологія місця Р.Баркера 

8. Сприймання середовища: теорія сенсорно-тонічного поля, теорія 

ймовірнісного функціоналізму 

9. Сприймання середовища: модель вибору навколишнього середовища 

С.Каплан і Р.Каплан 

10. Просторове та непросторове пізнання навколишнього середовища 

11. Характеристика образу міста за К.Лінчем  

12. Індивідуальні особливості, які впливають на пошук шляху 

13. Загальні характеристики просторової поведінки людини 

14. Детермінанти (індивідуальні, фізичні та просторові), які впливають на 

персональний простір  

15. Психологічні наслідки взаємодії на некомфортній відстані 

16. Психологія територіальності 

17. Типологія територій та їх значення для людини за І.Альтманом 

18. Поняття краудингу та його наслідків: постановка проблеми за 

допомогою досліджень тварин  

19. Поняття краудингу та його наслідків на поведінку людини. Подолання 

ефектів краудингу. 

20. Поняття та типологія приватності (А.Вестін, М.Вульф) 

21. Теорія суверенності психологічного простору (С.К.Нартова-Бочавер) 

22. Житлове середовище: загальні психологічні аспекти  

23. Дім та його функції (Р.Гіффорд, С.К.Нартова-Бочавер).  

24. Прив’язаність до місця: рівні та фактори 

25. Психологічні особливості проживання в місті 

26. Теоретичні концепції життя в місті  

27. Вплив міського середовища на його мешканців  

28. Стрес-фактори міського середовища  

29. Відеоекологія В.А.Філіна 

30. Теорія розбитих вікон 

31. Психологічний аналіз випадку Прюіт-Ігоу 

32. Теорія защищаючого простору О.Ньюмана. Загальні принципи 

проектування захищаючого простору 

33. Дослідження впливу факторів середовища на ефективність шкільного 

навчання.   



34. Аналіз робочого середовища 

35. Характеристика та аналіз офісу відкритого типу 

36. Характеристика та аналіз коворкінгу 

37. Психологічні особливості ставлення до природи 

38. Нова екологічна парадигма 

39. Теорії соціальних дилем 

40. Проблема зберігаючої поведінки 

41.   Психологічні втручання в формування зберігаючої поведінки 
 

Приклади тестових завдань: 

1. Соціопетальне розташування – це  

A. Таке розташування місць для сидіння, яке полегшує взаємодію 

B. Таке розташування місць для сидіння, яке ускладнює взаємодію 

C. Таке розташування місць для сидіння, яка примушує до взаємодії 

D. Таке розташування місць для сидіння, яке робить спілкування 

неможливим 

 

2. Яка з моделей взаємодії суб’єкта і середовища передбачає постійну 

взаємодію людини і середовища: 

A. Модель «лікарняного ліжка» 

B. Модель «луна-парка»  

C. Модель «змагання плавців» 

D. Модель «тенісного м’яча» 

 

3. Модель лінз сприймання була запропонована: 

A. Е.Брунсвіком 

B. Х.Вернером 

C. Р.Каплан 

D. К.Келером



 

7. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Змістовий модуль  

1 

Змістовий модуль 

2 

 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 50 

4 14 4 4 3 14 4 3 

 

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

 



8. Методичне забезпечення 

 

Інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи 

Нижче запропоновані рекомендовані теми теоретичних виступів та інструкції 

щодо підготовки першого (ІЗ 1) та другого (ІЗ 2) індивідуальних завдань.  

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ВИСТУПІВ 

 

1. Передумови формування психології середовища в архітектурі і 

архітектурній психології 

2. Передумови формування психології середовища в географії і 

географічних науках 

3. Передумови формування психології середовища в філософії і 

екопсихології. Методи в екоосвіті і екотерапії. 

4. Передумови формування в психології середовища терапії взаємодії з 

тваринами 

5. Передумови формування психології середовища в різних країнах 

6. Передумови формування психології середовища в Україні 

7. Психологія черги 

8. Дім і основні потреби людини. Прив’язаність до дому. Принципи і 

методи емпіричного дослідження домашнього середовища  

9. Прив’язаність до місця 

10. Психологічні проблеми дистанціювання під час пандемії 

11. Психологічні проблеми дистанційної освіти 

12. Психологічний аналіз сучасних форматів робочого середовища: 

дистанційна робота. 

13. Теорія розбитих вікон: суть, практичне застосування та критика 

14. Шум як стрес-фактор міського середовища 

15. Відеоекологія В.А. Філіпа 

16. Психологічні особливості проживання в висотних будинках 

17. Концепція «Сittaslow»: повільні міста 

18. Рекреаційні (відновлюючі) середовища 

19. Психологічний аналіз сучасних форматів робочого середовища: офіс 

відкритого типу (open space) 

20. Психологічний аналіз сучасних форматів робочого середовища: 

коворкінг 

21. Аналіз цікавих рішень офісів (4-5 прикладів) 

22. Школи як навчальне середовище 

23. Приклади цікавих рішень організації простору шкіл (4-5 прикладів) 

24. Бібліотеки як навчальні середовища (з прикладами) 



25. Музеї як навчальні середовища (з прикладами) 

26. Організація середовища лікувальних закладів (4-5 прикладів) 

27. Особистісні чинники проекологічної поведінки 

28. Рослини та психологічне благополуччя 

29. Екстремальне середовище та його сприймання: психологія 

переживання стихійних лих 

30. Психологія сприймання пандемії COVID-19 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №1  

«КОГНІТИВНІ КАРТИ» 
 

Мета: визначення суб’єктивного бачення м.Львова та індивідуальних 

психологічних особливостей особистості  за допомогою виконання 

когнітивних карт. 

Кількість досліджуваних: 2 особи  

Опис досліджуваного: необхідно вказати вік, стать, місце проживання (якщо 

людина проживає у м.Львові протягом всього життя, то просто вказуєте 

м.Львів, якщо переїхала до Львова, то коли, де проживала перед тим). 

 

Інструкція: Спробуйте намалювати карту міста Львова так, як Ви його 

собі уявляєте. Карта не має бути повністю географічно точною, Ви це 

робите не для туриста, а так, як Ви це бачите. Вкажіть на карті основні 

місця, які Вам згадуються. Коли Ви малюєте певне місце, то вказуйте його 

номер ( №1 і т.д.). 

По ходу роботи дослідник веде протокол, в якому вказує: 

1. Послідовність виникнення деталей в тому порядку, в якому вони були 

намальовані досліджуваним з послідовною нумерацією.  

2. Всі спонтанні коментарі (по можливості дослівно), які висловив 

досліджуваний в процесі малювання карти. Процес малювання цих 

об’єктів може викликати коментарі, які на перший погляд абсолютно 

не відповідають об’єктам, які малюються, тим не менше, саме ці 

коментарі можуть надати багато цікавої інформації про 

досліджуваного. Зміст коментарів прояснюється після закінчення 

процесу малювання за допомогою додаткових запитань. 

3. Будь-яку емоцію (навіть саму незначну), яку проявив досліджуваний 

в процесі виконання тесту і пов’язаність цієї емоції з деталлю, яка 

малюється в цей момент. Процес малювання часто викликає у 

досліджуваного чисельні емоційні прояви, які мають бути записані. 



Приклад протоколу дослідження 

№ Об’єкт Коментар 

досліджуваного 

Примітка
1
 

    

    

    

   Час 

дослідження 

 

Після того, як досліджуваний завершить роботу дослідник має поставити 

декілька запитань: 

1. Уявіть собі, що Ви домовились про зустріч з якоюсь людиною. Ця 

людина не є Вашим близьким другом, а просто знайомий, який живе в 

місті Львові. Ви домовились про день і час зустрічі, але не домовились 

про місце. Вкажіть, будь ласка, три місця, в яких найбільш ймовірно 

Ви можете зустрітись і куди Ви підете шукати цього знайомого. 

2. Уявіть собі, що у Вас є необмежена сума грошей. Де саме у Львові Ви 

б хотіли жити? 

3. Уявіть собі, що Ви їдете з м.Львова і більше ніколи сюди не 

потрапите. У Вас є можливість здійснити останню годинну 

прогулянку, щоб попрощатися з містом. Складіть маршрут цієї 

прогулянки. 

4. Які місця у м.Львові Ви викликають у Вас найбільший страх? 

5. Вкажіть, будь ласка, місця у м.Львові, які викликають у Вас радість 

6. Які місця у м.Львові Ви вважаєте найбільш романтичними? 

 

Після постановки цих додаткових питань дослідник повертається до малюнку 

і ставить всі додаткові запитання, які виникли в нього в процесі дослідження. 

Уточнює причини послідовності тих чи інших об’єктів, ставлення до міста 

загалом. Відповіді досліджуваного по можливості занотовуються. 

 

Опис та інтерпретація результатів 

Загальна характеристика досліджуваного. 

Загальний опис процедури. Чи виникали труднощі при виконанні завдання. 

Який був загальний емоційний тон? Скільки часу зайняла вся процедура 

дослідження? 

Опис елементів малюнку: які деталі з’являлись першими і чому. Які об’єкти 

викликали позитивні емоції, які негативні. Яким є загальне бачення 

досліджуваним міста Львова. 

Як досліджуваний прокоментував відповіді на додаткові запитання? Як 

обґрунтував свій вибір. 

                                                 
1
 Зауваження дослідника, які виникають в ході дослідження і які можна використати для уточнення при 

проведенні інтерв’ю після дослідження.  



Інтерпретація дослідника. Міркування щодо того, чим саме може бути 

обумовлене таке бачення міста Львова. Які особливості образу міста Ви 

побачили в ході дослідження? Як це можна пов’язати з стратегією розвитку 

міста? Які рекомендації Ви могли б надати, наприклад, меру міста щодо 

подальшого розвитку м.Львова? 

 

Звіт по проведенню цього завдання має складатися з трьох частин: 

1. Емпіричні результати – карти, відповіді на запитання 

2. Протокол дослідження 

3. Аналіз та інтерпретація результатів (ця частина має мати не менше 2 

ст). 

Бланк протоколу дослідження 

Доброго дня! 

Просимо Вас взяти участь в дослідженні, яке стосується образу міста 

Львова. Результати дослідження будуть використані виключно в 

наукових цілях. 

Щиро вдячні Вам за співпрацю! 

Ім’я__________________ 

Вік_____________               Стать_________ 

Кількість років проживання у м.Львові_________________     

Рід занять________________________________ 

Рідне місто______________________________ 

Інструкція: Спробуйте намалювати карту міста Львова так, як Ви його 

собі уявляєте. Карта не має бути повністю географічно точною, Ви це 

робите не для туриста, а так, як Ви це бачите. Вкажіть на карті основні 

місця, які Вам згадуються. Коли Ви малюєте певне місце, то вказуйте його 

номер ( №1 і т.д.). 

Після завершення малювання: 

1. Уявіть собі, що Ви домовились про зустріч з якоюсь людиною. Ця 

людина не є Вашим близьким другом, а просто знайомий, який живе в 

місті Львові. Ви домовились про день і час зустрічі, але не домовились 

про місце. Вкажіть, будь ласка, три місця, в яких найбільш ймовірно Ви 

можете зустрітись і куди Ви підете шукати цього знайомого. Поясніть 

свій вибір. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

2. Уявіть собі, що у Вас є необмежена сума грошей. Де саме у Львові Ви б 

хотіли жити? 

_________________________________________ 

3. Уявіть собі, що Ви їдете з м.Львова і більше ніколи сюди не потрапите. 

У Вас є можливість здійснити останню годинну прогулянку, щоб 



попрощатися з містом. Складіть маршрут цієї прогулянки. Що для Вас 

означають ці місця?  

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Які місця у м.Львові Ви викликають у Вас найбільший страх? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Вкажіть, будь ласка, місця у м.Львові, які викликають у Вас радість 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Які місця у м.Львові Ви вважаєте найбільш романтичними? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____ 

№ Об’єкт Коментар досліджуваного Примітк

а 

   

 

 

 

 

 

 

 



ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №2:  

«АНАЛІЗ РОБОЧОГО АБО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА» 

 

1. Оберіть організацію для аналізу. Дайте її коротку характеристику 

(мета, основні моменти історії розвитку). 

 Аналіз існуючих концепцій оргнізації робочого простору – 

відкритий офіс, коворкінг 

 Аналіз конкретної успішної компанії (Google) чи школи (наприклад, 

Монтессорі школи) і ви хочете проаналізувати особливості 

організації фізичного середовища, які сприяють успіху.  

 Аналіз середовища, яке не дуже подобається - піти в школу, 

поліклініку, дитячий садок сфотографувати і проаналізувати, які 

елементи організації простору вам не подобаються і запропонувати 

зміни, виходячи з основних функцій цієї організації. 

 Аналіз декількох інноваційних прикладів організації простору (в 

міру наявності даних), як пений тип облаштування впливає на 

успішність діяльності і самопочуття в цьому середовищі 

(наприклад, бібліотека в автобусі) 

2. Проаналізуйте особливості щоденної діяльності 

працівників/учнів/відвідувачів - якого роду діяльність здійснюється, 

наскільки важливими є тиша, спокій, певний рівень стресу, умови для 

кооперації чи для творчості. 

3. Проаналізуйте основні елементи середовища, яке використовуються 

організацією та їх реальний/потенційний вплив на ефективність 

діяльності за запропонованою схемою. 

 



Рівні аналізу, аспекти навколишнього середовища, процеси і 

результати 

(адаптація Л.Смолової по Sundstrom, 1987, р.736) 

 
Рівень аналізу Аспекти фізичного 

навколишнього 

середовища 

Ключові  

процеси 

Результати 

(наслідки) 

Окремий  

працівник 

Умови робочого місця: 

 Температура 

 Якість повітря 

 Освітлення 

 Шум 

 Вологість 

 Колір 

 Обладнання 

 Стільці 

 Поверх тощо 

Супутнє навколишнє 

середовище: 

 Холи 

 Туалети 

 Коридори тощо 

 

 Збудження 

 Стрес 

 Перевантаження 

 Втома 

 Адаптація 

 Задоволеність/ 

незадовленість 

роботою 

 Якість 

виконання 

роботи 

 

 

Міжособистісні 

стосунки 

 Диференціація 

робочого простору 

 Розташування 

кімнат 

 Розташування 

сидячих місць 

 Меблі 

 Розташування 

будівель 

 Дистанція 

всередині робочого 

місця 

 Обмеження 

(закритість) 

робочого простору 

 Місця для зборів і 

спілкування 

 Самоідентичність 

 Самопрезентація 

 Статус 

 Вибір спілкування 

 Регулювання 

взаємодії 

(приватність) 

 Адекватність 

спілкування 

 Формування 

груп 

 Групова 

згуртованість 

Організація  Будівлі 

 Розташування 

робочих підрозділів 

 Встановлення 

відмінностей 

робочих підрозділів 

Відповідність 

організаційної 

структури і фізичному 

навколишньому 

середовищу 

Організаційна 

ефективність 

 



Висновки: 

1. Чи характеристики фізичного середовища полегшують виконання 

основного завдання?  

2. Чи характеристики фізичного середовища сприяють дотриманню 

необхідного рівня приватності? 

3. Чи характеристики фізичного середовища полегшують формальну та 

неформальну комунікацію? 

4. Чи характеристики фізичного середовища відображають командні 

почуття та ідентичність? 

5. Наскільки гнучкими/адаптивними є умови фізичного середовища 

організації? 

 

Рекомендації: Які зміни ви б запропонували внести для покращення 

фізичної організації цього робочого або навчального середовища (що може 

стимулювати енергію, покращувати розподіл енергії, збільшити задоволення, 

покращити можливості росту)  

 

Результати аналізу мають бути представлені у вигляді тексту доповіді та 

презентації під час практичних занять 

 

Виконання завдання «Аналіз робочого/навчального середовища» 

передбачає взаємне рецензування робіт. Після здачі власної роботи студент 

переглядає роботи трьох-чотирьох своїх одногрупників і готує рецензію на 

кожну з них. Рецензію пишеться одним файлом на всі роботи. Приблизний 

план рецензії: 

1. Наскільки повним є опис запропонованої організації  

2. Відповідність роботи основним критеріям для аналізу 

3. Наскільки вдалось подивитись на середовище з точки зору його 

користувача (працівника, учня/студента, клієнта)? 

4. Наскільки практичними та реальними до виконання є рекомендації 

щодо покращення середовища 



9. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Екологічна психологія: хрестоматія / за ред. Ю.М.Швалба. – К.: Інститут 

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

2. Линч К. Образ города. / К.Линч; Пер. с англ. В.Л. Глазычева - М.: 

Стройиздат, 1982. – 328 с. 

3. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии — СПб.: «Питер», 

2000. — 336 с. 

4. Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности: 

Монография. — М.: Прометей, 2005. — 312 с. 

5. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой 

(экологическая психология) - М.: Флинта, 2015. - 711 с. 

6. Штейнбах Х. Психология жизненного пространства / Х. Штейнбах, В. И. 

Еленский. – СПб. : Речь, 2004. – 239 с.  

7. Steg, L., Judith I. M. de Groot. J. Environmental psychology: an 

introduction.Hoboken, NJ : Wiley, 2019. 

 

Додаткова література 

 

1. Дом как жизненная среда человека: психологическое исследование / Отв. 

ред. С.К. Нартова-Бочавер. М.: Памятники исторической мысли, 2016 – 

220 c. 

2. Галецька І., Кліманська М., Климанська Л. Карантинний квітень в 

Україні: думки, переживання, поведінка перед загрозою COVID-19 // 

Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №5 – С.18-36. 

3. Галецька І., Климанська Л., Кліманська М., Перун М. Дистанційність як 

MODUS VIVENDI: життя студентів у світлі моніторів в умовах 

карантину пандемії COVID -19 // Психологічний часопис – 2021 – Том 7 

– №5 – С. 60-74. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.5.6 
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