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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження 

змінювання психіки» є значно важливою диcципліною освітньої складової підготовки 

здобувачів PhD, оскільки сприяє вивченню важливих теоретичних та практичних аспектів 

психологічного та психічного розвитку особистості, змінювання психіки тощо. В результаті 

вивчення дисципліни здобувачів PhD отримують знання та практичні наукові дослідницькі 

навики теоретичного та емпіричного дослідження психічних станів та процесів, розвитку, 

саморозвитку особистості, особливості змінювання психіки людини. 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити психологічні 

дослідження на відповідному рівні на основі сис-темного наукового світогляду (ЗК1), 

виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та про-гнозувати актуальні психологічні 

проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвит-ку особистості, соціальних груп і 

організацій на різних рівнях психологічного дослідження (СК1), толерувати невизначеність і 

доводити унікальність власного наукового пошуку в умо-вах інформаційного /цифрового 

суспільства (СК5). 

Заплановані результати навчання: 

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

прогнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й 

розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного 

дослідження (РН6), зокрема: 

 демонструвати здатність ідентифікувати значущі проблеми сьогодення, що 

потребують спеціального психологічного дослідження; 

 уміти аналізувати теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження 

психіки та її змінювання; 

 виявляти здатність здійснювати критичний аналіз, оцінку, синтез і узагальнення 

концептуальних психологічних ідей і теорій; 
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 уміти обирати підхід, адекватний проблемі дослідження, за потреби синтезувати 

авторський підхід на основі аналізу й узагальнення провідних теоретико-методологічних 

підходів до наукового дослідження психіки; 

 систематизувати психологічні чинники та тенденції функціонування й розвитку 

особистості, 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 

психологічного дослідження як особливого виду наукової діяльності, 

 виокремлювати зміст і основні характеристики провідних теоретико-методологічних 

підходів до наукового дослідження психіки;  

 знати методологію та методи наукового дослідження психіки і застосувати їх у 

психологічному дослідженні; 

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

аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження; 

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

перспективи подальших наукових розвідок. 

 

Структура курсу 
 

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 
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Технологічна картка опанування навчальної дисципліни 

 

№ 
з/п 

/год. 
Теми та форми занять Зміст занять і навчальних завдань Форми контролю 

Змістовий модуль 1.  
Наукові теоретичні засади змінювання психіки 

1.  Тема 1. Психологічні та соціальні умови змінювання психіки 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
Особистість як відкрита динамічна сис-
тема 
Проведення психологічних досліджень з 
особистісного розвитку на основі сис-
темного наукового світогляду 
Виживання як комунікація або перехід 
до нових контекстів розвитку 
Виявлення, постановка та вирішення 
проблем виживання як фактору зміню-
вання психіки 
 
Аналіз травми і психологічної кризи як 
перехідної форми 
 
 
Проаналізувати поняття «перехідна фо-
рма» в психології 
Співвіднести категорії «патологія» та 
«норма» 
 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Охарактеризувати вплив невизначеності 
та толерантності до невизначеності в 
сучасному постмодерністському світі 
для написання дисертаційного дослі-
дження 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
 
 
 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 

Усне опитування 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 

2.  Тема 2. Основні особливості процесу змінювання психіки. 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 
 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
 

Перехідний період, метафора К.Уілбера. 

Переосмислення наявного та створення 

нового цілісного знання з питань змі-

нювання психіки в межах науково-

дослідної діяльності та / або професій-

ної практики 

Нелінійність и безповоротність психіч-

ного розвитку 
 
Робота в малих групах з подальшою 
презентацією та обговоренням резуль-
татів виявлення значущих проблем 
(соціальних, наукових, культурних, ети-
чних та інших), чинників та тенденцій 
саморозвитку 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 
 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
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2.3 

 
Самостійна робота (6 год.) 

 
Охарактеризувати основні критерії фо-
рмування нової ідентичності: інсайт, 
катарсис, інтеграція в досвід, відчуття 
нової перспективи, системні зміни в 
процесі переходу 
Визначити особливості наукової мето-
дології виявлення проблем формування 
нової ідентичності 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Описати особливості екосистем власно-
го дисертаційного дослідження 

 
Усне опитування 

 
 
 
 
 
 
 

Виклад матеріалу 
на задану тему в 
письмовому ви-
гляді 

3.  Тема 3. Психологія саморозвитку і самоорганізації особистості. 
3.1 

 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 

Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
Самостійна робота(8 год.) 

Оцінювання емоційного інтелекту в 

процесі переходу 

 

 

Охарактеризувати процес створення 

проблемно-орієнтованих груп (екосис-

тем) 

Визначити особливості феноменології 

саморозвитку особистості в перехідний 

період 

Скласти модель саморозвитку як руху 

перехідних форм 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Визначити особливості процесів само-
розвитку предмету дисертаційного дос-
лідження 
 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
Усне опитування 

 
 

Усне опитування 
 
 

Презентація  
моделі 

 
Виклад матеріалу 
на задану тему в 
письмовому ви-
гляді 

Модульний контроль  тести 
Змістовий модуль 2.  

Теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних  
результатів наукового дослідження змінювання психіки 

4.  Тема 4. Теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз наукових досліджень змі-
нювання психіки 

4.1 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
Самостійна робота(8 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
Особливості психологічної допомоги осо-
бистості в перехідний період 
Аналіз екології особистісних та соціальних 
змін на основі системного наукового світо-
гляду 
 
Порівняння дефіцитарної и профіцитарної 
моделей 
 
 

Скласти таблицю щодо ролі сучасних 

систем психології у дослідженні специ-

фіки змінювання психіки 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Шляхи використання провідних теоре-
тико-методологічних підходів до інтер-
претації результатів наукового дослі-

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
 
 

Усне опитування 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 

Презентація вико-
наного завдання 
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дження змінювання психіки у власному 
дисертаційному дослідженні 

 

5.  Тема 5. Екофасилітація і принцип екологічності 
5.1 

 
 
 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 

5.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
Самостійна робота (8 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

Методологія та методи наукового дослі-

дження екофасилітативного процесу 

Особливості створення теоретичної мо-

делі особистості екофасилітатора 

 

Обговорення відкритості та динамічності 

позиції екофасилітатора 
Розробка екофасилітативних інструментів 
дослідження психологічних явищ 

 

Розкрити відносність управлінської по-

зиції в процесі переходу 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Визначити і обґрунтувати власне бачен-
ня значимості відкритості та динамічно-
сті позиції екофасилітатора для успіху 
консультативного процесу 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 

 
 
 

Усне опитування 
 

Презентація влас-
них ідей  

 
Усне опитування 

 
Виклад матеріалу 
письмово у вигля-
ді контрольної 
роботи 

 
 

6.  Тема 6. Екосистема в процесі змінювання психіки 
6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 
 
 
 
 

Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(10 год.) 

Аналіз особливостей наукової методології 

виявлення проблем формування нової іде-

нтичності 
 
 
Характеристика і обговорення  рівноваги 
та розвитку екосистеми з позицій екофа-
силітативного підходу 
 
 
Визначити зміст консенсусу (рапорт і «ро-
бочий союз»), основні характеристики 
провідних теоретико-методологічних під-
ходів до дослідження екосистеми 

Скласти таблицю характеристики кри-

теріїв формування нової ідентичності: 

інсайт, катарсис, інтеграція в досвід, ві-

дчуття нової перспективи, системні змі-

ни в процесі переходу 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Описати формування власної нової іде-
нтичності в процесі виконання дисерта-
ційного дослідження 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 

 
Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань  

 
Усне опитування 

 
 
 
 

Презентація  
таблиці 

 
 
 

Виклад матеріалу 
на задану тему у 
відповідних під-
розділах дисерта-
ційного дослі-
дження  

 Модульний контроль  тести 
 Змістовий модуль 3. 

Оцінювання результатів науково-дослідної роботи з питань змінювання психіки та її 
перспектив в умовах VUCA-світу 

7.  Тема 7. Психологічний супровід посттравматич-ного розвитку 
7.1 Лекція (2 год.) Висвітлення та обговорення питань: Спостереження за 
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7.2 
 
 
 
 
 

7.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

Критичний аналіз, оцінка, синтез і уза-

гальнення концептуальних психологіч-

них ідей і теорій щодо недифіцитарного 

супроводу особистості 

Наукове дослідження невизначеності та 

типи ставлення до неї 

Системне оцінювання досліджень з пос-

ттравматичного розвитку та росту 
 
 
Синтез авторського підходу на основі 
аналізу й узагальнення провідних теоре-
тико-методологічних підходів до науко-
вого дослідження психосоціального 
імунітету. 
 

Сформулювати основні принципи оці-

нювання протоколів консультативних 

сесій 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Провести екофасилітативну консульта-
тивну сесію і скласти її протокол 

активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань  

 
 
 
 
 
 
 

Презентація вико-
наного завдання 

 
 
 

Усне опитування 
 
 

Протокол прове-
деної консультації 

 
 

8.  Тема 8. Практика екофасилітації в умовах сучасного світу 
8.1 

 
 
 
 

8.2 
 
 
 
 

Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

Осмислення наукової роботи на шляху 
власної науково-дослідної траєкторії як 
перехід до нової ідентичності 
 
 
Охарактеризувати екофасилітацію в 
умовах глобальних змін та трансформа-
ції освіти зокрема. 

 

 

Визначити основні чинники професій-

ного вигорання наукового дослідника 

 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Представити власні міркування щодо 
наукових психологічних досліджень з 
проблеми змінювання психіки в глоба-
льній перспективі 

Виклад матеріалу 
письмово у вигля-

ді контрольної 
роботи  

 
Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говорені питань 

 
Усне опитування 

 
 
 

Презентація вико-
наного завдання 

 
 
 

Модульний контроль  тести 

 

Контроль і оцінювання результатів навчання 
 

Загальна характеристика видів навчальної роботи здобувачів PhD та особливос-

тей контролю за якістю їх виконання. 

Аудиторні заняття передбачають активну участь здобувачів PhD в освітньому процесі: 

в проблемних лекціях діалогової природи та практичних заняттях, які проводяться переважно 

з використанням активних та інтерактивних методів і мають творчий характер. Відповідно 

поточний контроль спрямований на оцінювання участі здобувачів PhD в обговоренні пробле-

мних ситуацій та виконання завдань, глибину і змістову наповнюваність суджень, здатність до 

осмислення, узагальнення та здобуття нового знання в обраній спеціальності. 
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Самостійна робота здобувачів PhD є основним засобом опанування змісту навчальної 

дисципліни у вільний від обов'язкових занять час, її зміст визначається робочою навчальною 

програмою та завданнями до теми.  

У межах самостійної роботи виконуються індивідуально-дослідницькі завдання, що 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь застосовувати теоретико-

методологічні засади змінювання 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 підгото-

вки наукової статті та тексту дисертаційного дослідження. 

Підчас опанування навчальної дисципліни передбачено можливість консультативної до-

помоги з боку викладача за потреби і запитом з боку здобувачів PhD (F2F або в режимі онлайн 

чи офлайн). 

Підсумковий контроль – залік, в якому передбачено відповідь на три теоретичні питання 

і одне практичне, пов’язане із практичними аспектами застосування теоретико-

методологічних підходів до дослідження змінювання психіки. 
 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання 

Основними принципами оцінювання результатів опанування навчальної дисципліни є та-

кі принипи: 

 об’єктивності (оцінка має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, 

компетентностей і результатів навчання); 

 прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, критеріїв і шкал оцінюван-

ня результатів навчання); 

 систематичності (перевірка якості опанування навчальної дисципліни здійснюється си-

стематично, за кожною темою і модулем, а також відвідуванням занять, ступенем активності 

під час навчання і вчасним виконанням навчальних завдань); 

 дієвості (корекція та вдосконалення, за потреби, компетентностей і результатів навчан-

ня відповідно до вимог освітньо-наукової програми); 

 індивідуального підходу (об’єктивна і справедлива оцінка відповідно до зусиль, затра-

чених здобувачем PhD, дотриманням ним вимог академічної доброчесності та реальних ре-

зультатів навчання);  

 педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук особистісних ресурсів 

здобувача PhD у контексті успішного опанування навчальної дисципліни, стимулювання но-

вих досягнень у навчальний роботі) тощо. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Теоре-

тико-методологічні підходи до наукового доcлідження 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 під час розв’язання індивідуально-

дослідницьких завдань; 

 вміння аналізувати фактори розвитку, саморозвитку та психічного змінювання особис-

тості в дисертаційній роботі. 
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Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі  

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

няттях, результати самостійної роботи, індивідуально-дослідницьких завдань здобувачів PhD) 

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 

(форматування, висновки тощо); 

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

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам PhD, які виконали всі види навчаль-

ної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Остаточна оцінка за результати опанування навчальної дисципліни розраховується 

наступним чином:  
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1-3) – виконання завдань для самостій-

ної роботи, в тому числі індивідуально-дослідницьке 

завдання, модульний контроль (тести), аналіз наукових 

теоретичних засад змінювання психіки 

15 

Модуль 2 (теми 4-6) – виконання завдань для самостій-

ної роботи, в тому числі індивідуально-дослідницьке 

завдання, модульний контроль (тести), аналіз особливо-

стей екофасилітативного підходу до дослідження змі-

нювання психіки 

20 

Модуль 3 (теми 7-8) – виконання завдань для самостій-

ної роботи, в тому числі індивідуально-дослідницьке 

завдання, модульний контроль (тести), аналіз однієї з 

консультативних екофасилітативних сесій 

15 

Залік (теми 1-8) – три теоретичні питання, презентація 

одного із аспектів теоретико-методологічних підходів 

змінювання психіки 

40 

 

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 

 

Політика навчальної дисципліни 

Політика щодо академічної доброчесності 
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Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності 

– сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися уча-

сники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) ді-

яльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) до-

сягнень.  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагі-

ат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.  

Щодо академічної доброчесності здобувачів PhD йдеться про самостійне виконання 

навчальних завдань; обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей від інших осіб; надання достовірної інформації про результа-

ти власної наукової діяльності. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і до-

пускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування 

під час виконання навчальних завдань та заліку заборонені (в т.ч., із використанням мобільних 

девайсів). 

За порушення академічної доброчесності здобувачі PhD можуть бути притягнені до та-

кої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання; повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти, поз-

бавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання 

тощо. 

Політика щодо відвідування занять  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем навчальної дисципліни. 

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на ниж-

чу оцінку (-20 балів). Перескладання заліку відбувається із дозволу деканату за наявності по-

важних причин (зокрема, лікарняний лист). 

Політика щодо правил поведінки на заняттях 

Здобувачі PhD беруть активну участь у всіх заняттях: обговорюють проблемні ситуації, 

запропоновані викладачем на лекціях, у режимі діалогу /полілогу; активно включаються і за 

потреби ініціюють спільну (групову роботу) під час практичних занять; виконують всі навча-

льні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  

Спілкування учасників освітнього процесу (викладач, здобувачі PhD) відбувається на 

засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги 

до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. 
 

Рекомендована література 
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