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Теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження змінювання психіки 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпові-

дних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психоло-

гія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організаційно-

го розвитку 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

І, ІІ 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити психологічні досліджен-

ня на відповідному рівні на основі системного наукового світогляду (ЗК1), виокремлювати, 

систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми, чинники та 

тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рів-

нях психологічного дослідження (СК1), толерувати невизначеність і доводити унікальність 

власного наукового пошуку в умовах інформаційного /цифрового суспільства (СК5). 

Заплановані результати навчання: 

1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогно-

зувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку осо-

бистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6), 

зокрема: 

 демонструвати здатність ідентифікувати значущі проблеми сьогодення, що потре-

бують спеціального психологічного дослідження; 

 уміти аналізувати теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження пси-

хіки та її змінювання; 

 виявляти здатність здійснювати критичний аналіз, оцінку, синтез і узагальнення 

концептуальних психологічних ідей і теорій; 

 уміти обирати підхід, адекватний проблемі дослідження, за потреби синтезувати ав-

торський підхід на основі аналізу й узагальнення провідних теоретико-методологічних підхо-

дів до наукового дослідження психіки; 

 систематизувати психологічні чинники та тенденції функціонування й розвитку осо-

бистості, груп і організацій; 

2. Знати та переосмислювати існуючі та \ або створювати (за потреби) нові теоретичні 

моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового 

дослідження (РН2), зокрема: 

 знати сучасні системи психології та їх роль у дослідженні психіки, специфіку психо-

логічного дослідження як особливого виду наукової діяльності, 



Теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження змінювання психіки 

 виокремлювати зміст і основні характеристики провідних теоретико-методологічних 

підходів до наукового дослідження психіки;  

 знати методологію та методи наукового дослідження психіки і застосувати їх у пси-

хологічному дослідженні; 

 уміти створювати (за потреби) нові теоретичні моделі та психологічні підходи до ана-

лізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження; 

 уміти критично і системно оцінювати результати науково-дослідної роботи, визначати 

перспективи подальших наукових розвідок. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Наукові теоретичні засади змінювання психіки 
 

Тема 1. Психологічні та соціальні умови змінювання психіки 
 

Особистість як відкрита динамічна система 

Проведення психологічних досліджень з особистісного розвитку на основі системного 

наукового світогляду 

Виживання як комунікація або перехід до нових контекстів розвитку 

Виявлення, постановка та вирішення проблем виживання як фактору змінювання пси-

хіки 

Перехідна форма в психології 

Патологія та норма: співвідношення 

Травма и екопсихологічна криза як перехідна форма 

Невизначеність та толерантність до невизначеності в сучасному постмодерністському 

світі 

Література:[ 2;  5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 28; 39; 41; 43; 45; 49; 55]. 
 

Тема 2. Основні особливості процесу змінювання психіки 

Перехідний період, метафора К.Уілбера. 

Переосмислення наявного та створення нового цілісного знання з питань змінювання 

психіки в межах науково-дослідної діяльності та / або професійної практики 

Нелінійність и безповоротність психічного розвитку 

Виявлення значущих проблем (соціальних, наукових, культурних, етичних та інших), 

чинників та тенденцій саморозвитку 

Систематизація психологічних чинників та тенденцій змінювання психіки особистості. 

Література [1; 2; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 14; 15; 20; 22; 26; 28; 50]  
 

Тема 3. Психологія саморозвитку і самоорганізації особистості 

Саморозвиток особистості в умовах високого ступеня невизначеності 

Системний характер саморозвитку і створення проблемно-орієнтованих груп (екосис-

тем) 

Феноменологія саморозвитку особистості в перехідний період 

Саморозвиток як рух перехідних форм 

Емоційний інтелект в процесі переходу 

Література [2; 4; 5–7; 10–12; 14; 15; 16; 22; 24; 25; 45; 46; 47; 48; 50; 53–55; 56] 
 

Змістовий модуль 2. Теоретичні моделі та психологічні підходи 

 до аналізу й інтерпретації одержаних результатів 

 наукового дослідження змінювання психіки 
 

Тема 4. Теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз наукових досліджень 

змінювання психіки 
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Особливості психологічної допомоги особистості в перехідний період 

Дефіцитарна и профіцитарна моделі  

Сучасні системи психології та їх роль у дослідженні специфіки змінювання психіки 

Зміст і основні характеристики провідних теоретико-методологічних підходів до інтер-

претації результатів наукового дослідження змінювання психіки 

Аналіз екології особистісних та соціальних змін на основі системного наукового світо-

гляду 

Література [1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 20; 21; 22; 31; 45; 51; 56] 
 

Тема 5. Екофасилітація і принцип екологічності 

Методологія та методи наукового дослідження екофасилітативного процесу 

Особливості створення теоретичної моделі особистості екофасилітатора 

Відносність управлінської позиції в процесі переходу 

Відкритість та динамічність позиції екофасилітатора 

Розробка екофасилітативних інструментів дослідження психологічних явищ 

Література [1; 3; 2; 4–16; 17–22; 25–29; 37–45; 48-52; 55; 56] 
 

Тема 6. Екосистема в процесі змінювання психіки 

Консенсус (рапорт і «робочий союз») як прояв колективного суб’єкту в рамках екосис-

теми 

Зміст і основні характеристики провідних теоретико-методологічних підходів до дослі-

дження екосистеми 

Критерії формування нової ідентичності: інсайт, катарсис, інтеграція в досвід, відчуття 

нової перспективи, системні зміни в процесі переходу 

Особливості наукової методології виявлення проблем формування нової ідентичності 

Наукове тлумачення рівноваги та розвитку екосистеми з позицій екофасилітативного 

підходу 

Література [2; 4; 5–7; 9–15; 20; 22; 24–30; 37–43; 45–52] 
 

Змістовий модуль 3. Оцінювання результатів 

науково-дослідної роботи з питань змінювання психіки 

та її перспектив в умовах VUCA-світу 

 

Тема 7. Психологічний супровід посттравматичного розвитку 

Критичний аналіз, оцінка, синтез і узагальнення концептуальних психологічних ідей і 

теорій щодо недифіцитарного супроводу особистості 

Наукове дослідження невизначеності та типи ставлення до неї 

Системне оцінювання досліджень з посттравматичного розвитку та росту 

Синтез авторського підходу на основі аналізу й узагальнення провідних теоретико-

методологічних підходів до наукового дослідження психосоціального імунітету 

Принципи оцінювання протоколів консультативних сесій 

Література [1 - 3; 10–16; 21–23; 31–38; 42; 45; 48; 50; 51; 56] 

 

Тема 8. Практика екофасилітації в умовах сучасного світу 

Екофасилітація в умовах глобальних змін. Політика, юриспруденція, медицина, освіта 

Екофасилітація і трансформація освіти. Багатомірна концепція розвитку освіти в Укра-

їні 

Наукова робота на шляху власної науково-дослідної траєкторії як перехід до нової іде-

нтичності 

Науковий дослідник в ситуації професійного вигорання 

Наукові психологічні дослідження з проблеми змінювання психіки в глобальній перс-

пективі 
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Література [4; 9; 10; 11; 14; 15; 21; 23–35; 39; 41; 46–50; 53–55] 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о
 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Наукові теоретичні засади змінювання психіки 

Тема 1. Психологічні та соціальні умови змінювання психіки 10 2 2 6 

Тема 2. Основні особливості процесу змінювання психіки 10 2 2 6 

Тема 3. Психологія саморозвитку і самоорганізації особис-

тості 

10  2 8 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

Змістовий модуль 2.  

Теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних  

результатів наукового дослідження змінювання психіки 

Тема 4. Теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

наукових досліджень змінювання психіки 

12 2 2 8 

Тема 5. Екофасилітація і принцип екологічності 14 2 4 8 

Тема 6. Екосистема в процесі змінювання психіки 14  4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

Змістовий модуль 3.   

Оцінювання результатів науково-дослідної роботи з питань змінювання психіки та її 

перспектив в умовах VUCA-світу 

Тема 7. Психологічний супровід посттравматичного розвитку 10 2 2 6 

Тема 8. Практика екофасилітації в умовах сучасного світу 10  2 8 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 2 4 14 

РАЗОМ: 90 10 20 60 
 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Наукові теоретичні засади змінювання психіки 

1.  Тема 1. Психологічні та соці-

альні умови змінювання пси-

хіки 

Аналіз травми і психологічної кризи як перехід-

ної форми 

2 

2.  Тема 2. Основні особливості 

процесу змінювання психіки 

Виявлення значущих проблем (соціальних, нау-

кових, культурних, етичних та інших), чинників 

та тенденцій саморозвитку 

2 

3.  Тема 3. Психологія самороз-

витку і самоорганізації особи-

стості 

Оцінювання емоційного інтелекту в процесі пе-

реходу 

2 

Усього годин за змістовим модулем 1 6 
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Змістовий модуль 2.  

Теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних  

результатів наукового дослідження змінювання психіки 

4.  Тема 4. Теоретичний, мето-

дологічний та емпіричний 

аналіз наукових досліджень 

змінювання психіки 

Порівняння дефіцитарної и профіцитарної моделей 2 

5.  Тема 5. Екофасилітація і 

принцип екологічності 

Обговорення відкритості та динамічності позиції 

екофасилітатора 

Розробка екофасилітативних інструментів дослі-

дження психологічних явищ 

4 

6.  Тема 6. Екосистема в процесі 

змінювання психіки 

Аналіз особливостей наукової методології виявлення 

проблем формування нової ідентичності 

Характеристика і обговорення  рівноваги та розвитку 

екосистеми з позицій екофасилітативного підходу 

4 

7.  Усього годин за змістовим модулем 2 10 

8.  Змістовий модуль 3. 

Оцінювання результатів науково-дослідної роботи з питань змінювання психіки та її 

перспектив в умовах VUCA-світу 

9.  Тема 7. Психологічний су-

провід посттравматичного ро-

звитку 

Синтез авторського підходу на основі аналізу й 

узагальнення провідних теоретико-

методологічних підходів до наукового дослі-

дження психосоціального імунітету 

2 

10.  Тема 8. Практика екофасилі-

тації в умовах сучасного світу 

Осмислення наукової роботи на шляху власної 

науково-дослідної траєкторії як перехід до нової 

ідентичності 

2 
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Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 
 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на фор-

мування і розвиток практичних умінь застосовувати теоретико-методологічні засади зміню-

вання психіки для самостійного дослідження актуальних проблем психології особистісного та 

соціального розвитку відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідно-

го матеріалу перевіряються під час усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсу-

мкового (залік) контролю знань, використання отриманих знань та навиків в процесі підготов-

ки наукової статті та тексту дисертаційного дослідження. 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 
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Змістовий модуль 1.  

Наукові теоретичні засади змінювання психіки 

Тема 1. Психологічні та соціальні умови 

змінювання психіки 

Проаналізувати поняття «перехідна форма» в 

психології 

Співвіднести категорії «патологія» та «норма» 

 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Охарактеризувати вплив невизначеності та 

толерантності до невизначеності в сучасному 

постмодерністському світі для написання ди-

сертаційного дослідження 

6 

Тема 2. Основні особливості процесу 

змінювання психіки 

Охарактеризувати основні критерії форму-

вання нової ідентичності: інсайт, катарсис, 

інтеграція в досвід, відчуття нової перспекти-

ви, системні зміни в процесі переходу 

Визначити особливості наукової методології 

виявлення проблем формування нової іденти-

чності 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Описати особливості екосистем власного ди-

сертаційного дослідження 

6 

Тема 3. Психологія саморозвитку і само-

організації особистості 

Охарактеризувати процес створення проблем-

но-орієнтованих груп (екосистем) 

Визначити особливості феноменології само-

розвитку особистості в перехідний період 

Скласти модель саморозвитку як руху перехі-

дних форм 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Визначити особливості процесів саморозвит-

ку предмету дисертаційного дослідження 

8 
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Змістовий модуль 2.  

Теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних  

результатів наукового дослідження змінювання психіки 

Тема 4. Теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз наукових досліджень 

змінювання психіки 

Скласти таблицю щодо ролі сучасних систем 

психології у дослідженні специфіки зміню-

вання психіки 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Шляхи використання провідних теоретико-

методологічних підходів до інтерпретації ре-

зультатів наукового дослідження змінювання 

психіки у власному дисертаційному дослі-

дженні 

8 

Тема 5. Екофасилітація і принцип еколо-

гічності 

Розкрити відносність управлінської позиції в 

процесі переходу 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Визначити і обґрунтувати власне бачення зна-

чимості відкритості та динамічності позиції 

екофасилітатора для успіху консультативного 

процесу 

8 

Тема 6. Екосистема в процесі змінювання Визначити зміст консенсусу (рапорт і «робочий 10 
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психіки союз»), основні характеристики провідних теоре-
тико-методологічних підходів до дослідження 
екосистеми 

Скласти таблицю характеристики критеріїв 

формування нової ідентичності: інсайт, катар-

сис, інтеграція в досвід, відчуття нової перс-

пективи, системні зміни в процесі переходу 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Описати формування власної нової ідентич-

ності в процесі виконання дисертаційного до-

слідження 
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Змістовий модуль 3. 

Оцінювання результатів науково-дослідної роботи з питань змінювання психіки та її 

перспектив в умовах VUCA-світу 

 

Тема 7. Психологічний супровід посттра-

вматичного розвитку 

Сформулювати основні принципи оцінювання 

протоколів консультативних сесій 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Провести екофасилітативну консультативну 

сесію і скласти її протокол 

6 

Тема 8. Практика екофасилітації в умо-

вах сучасного світу 

Визначити основні чинники професійного ви-

горання наукового дослідника 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Представити власні міркування щодо науко-

вих психологічних досліджень з проблеми 

змінювання психіки в глобальній перспективі 

8 
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Разом: 60 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні підходи до наукового 

дослідження змінювання психіки» використовуються проблемні та інтерактивні методи нав-

чання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань; 

На практичних заняттях застосовуються: 

 проведення екофасилітативних консультаційних сесій; 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у фо-

рмі усного опитування на  письмового тестування з кожного модуля. З кожного модуля здобу-

вачам PhD пропонується 10-15 тестів закритої форми множинного вибору з 1-2 правильними 

відповідями з п’яти можливих. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обгово-

ренні проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Теоре-
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тико-методологічні підходи до наукового дослідження змінювання психіки», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідо-

вність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення щодо змінювання психіки під час 

розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань; 

 вміння ефективно використовувати категорії з наукового дослідження змінювання пси-

хіки в дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розраху-

нкового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в ме-

тодиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (ро-

змірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної ро-

боти, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами по-

точного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Рекомендована література 

 

11.1. Базова література: 

1. Вступ до психологічної допомоги (екофасилітативний підхід): навчальна програма для 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: навч. програма / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко // 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ННІМП. – К., 2017. – 66 с. – 2,8 друк. арк. (1,4 друк. 

арк.). 

2. Живая книга. Личные алгоритмы экофасилитации [Текст]. Т. 1 / [Антонова Е. В., 

Болычева Е. В., Бричник В. А. и др.] ; под ред. П. В. Лушина, Я. В. Сухенко. – Киев, 2012. – 

204 с. 
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/ П. В. Лушин, Я. В. Сухенко: карткове видання //ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

ННІМП. – Київ ; 2017. – 108 с. –0,7 друк. арк. (0,35 друк. арк.). 

4. Лушин П. В. Введение в ЭкоПсихоИммунологию : материалы к учебному курсу / Лушин 
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шин. –2-е изд., дораб. и дополн.– Киев, 2015. – 28 с. – 1,2 друк. арк. 
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[текст] / П. В. Лушин. – Киев, 2016. – 32 с. – 1,33 друк. арк  
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