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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“_Психологія середовища_”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 4 

Галузь знань 

05 – соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

За вибором 

Модулів – 2 

Спеціальність 

053 - Психологія 
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Спеціальність  

 

1-й -й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

1-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

16 год. год. 

Практичні, семінарські 

16 год. год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

88 год. год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 0,36 
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2. 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 і 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.  
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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. 
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3. 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. 
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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. 
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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. 
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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, 
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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. 
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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. 

 

4. 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 
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5.Теми семінарських занять 

 

Семінарські заняття не заплановані 

 
6. 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 

 

7. Теми лабораторних  занять 

 

Лабораторних занять не передбачено 

 

8. 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 

                                                                                                              

 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Індивідуального навчально-дослідного завдання не заплановано 
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10. 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. 
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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 
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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 
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11. 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 
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12. Методичне забезпечення 

 

Інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи 

Нижче запропоновані рекомендації щодо підготовки творчого завдання – 

аналізу середовища.  

СХЕМА АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ 

РОБОЧОГО ТА 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. 
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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 
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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 
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