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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

показників денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних

Галузі знань:
01 Освіта / Педагогіка 

05 Соціальні та поведінкові

Вибіркова
(за вільним вибором здобувача 

вищої освіти)
ЕСТS-  3 науки Рік підготовки

07 Управління та - 2-й
адміністрування Семестр

Загальна кількість 
годин -  90

Спеціальності:
011 Освітні, педагогічні 

науки
016 Спеціальна освіта (за 

нозологіями)
051 Економіка 

073 Менеджмент 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

- 3-й

Лекції
- 6
Практичні заняття

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

- 4
Самостійна робота, 

індивідуальні завдання

- 80

Вид контролю -  екзамен
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Психологічний супровід тимчасово переселених 
осіб (ТПО)» є формування системи теоретичних знань і практичних основ переживання 
перехідних ситуацій тимчасово переселеними особами та особливостей психологічного 
супроводу тимчасово переселених осіб (ТПО).

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
■ формування системи знань теоретичних і практичних основ про природу 

особистості, переживанні перехідних ситуацій тимчасово переселеними 
особами;

■ набуття практичних навичок психологічного супроводу тимчасово 
переселених осіб;

■ вироблення вмінь прогнозувати і контролювати перехідну ситуацію, сприяти 
підтримуванню позитивного ставлення до життя тимчасово переселеними 
особами.

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні знання і практичні основи 
переживанні перехідних ситуацій та особливості психологічного супроводу тимчасово 
переселених осіб (ТПО).

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:

- основні теоретичні підходи до визнання сутності і складових особистості як 
відкритої динамічної системи;

- закономірності, функції, принципи та переживання перехідних періодів 
саморозвитку особистості;

- елементи внутрішнього та зовнішнього впливу на переживання перехідних 
періодів тимчасово переселеними особами;

- причини та зміст перехідних станів особистості тимчасово переселених 
осіб;

- основи динаміки процесу переживання перехідних періодів тимчасово 
переселеними особами ;

- прийоми і методи екофасилітації як провідного засобу переживання 
перехідних ситуацій тимчасово переселеними особами.

уміти:
- проводити аналіз переживання перехідних ситуацій тимчасово

переселеними особами з позицій різноманітних теоретичних підходів;
- прогнозувати розвиток перехідних ситуацій тимчасово переселених осіб за 

виділеними параметрами;
- визначати стратегії переживання перехідних періодів тимчасово

переселеними особами.
- застосовувати психологічні засоби переживання перехідних ситуації

тимчасово переселеними особами;
- реалізовувати основні функції і принципи екофасилітативного супроводу в 

перехідних ситуаціях тимчасово переселених осіб;
- використовувати елементи психологічного забезпечення перехідних

ситуацій тимчасово переселених осіб;
- рефлексивно ставитися до власної поведінки в перехідних ситуаціях 

тимчасово переселеними особами.



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи: особистість і самоорганізація тимчасово 
переселених осіб

Тема 1. Особистість як відкрита динамічна система.
Розвиток особистості в УИСЛ-світі
Виживання тимчасово переселених осіб як комунікація або перехід до нових 

контекстів розвитку
Перехідний період, метафора К. Уілбера

Тема 2. Нелінійність и необерненість розвитку
Види розвитку
Поняття та зміст нелінійного розвитку
Принцип необерненості психічного розвитку особистості

Тема 3. Вірогіднісний характер саморозвитку тимчасово переселених осіб
Поняття саморозвитку тимчасово переселених осіб 
Умови саморозвитку тимчасово переселених осіб
Основні психологічні аспекти саморозвитку тимчасово переселених осіб

Змістовий модуль 2. Феноменологія саморазвитку, самоорганізації та 
психологічна допомога тимчасово переселеним особам

Тема 4. Особливості саморозвитку тимчасово переселених осіб
Саморозвиток особистості в умовах високого ступеня невизначеності
Системний характер саморозвитку тимчасово переселених осіб
Створення проблемно-орієнтованих груп (екосистем) серед тимчасово переселених

осіб

Тема 5. Перехідна форма в психології
Саморозвиток як рух перехідних форм 
Перехідна форма в психології 
Патологія и норма: співвідношення
Травма и екопсихологічна криза як перехідна форма у розвитку тимчасово 

переселених осіб

Тема 6. Характеристика зовнішнього середовища розвитку особистості в 
перехідний період

Невизначеність як умова перехідного періоду
Поняття толерантності в психологічному вимірі
Толерантність до невизначеності в житті тимчасово переселених осіб

Тема 7. Основні практичні аспекти роботи екофасилітатора з тимчасово 
переселеними особами

Особистість екофасилітатора
Відносність управлінської позиції в процесі переходу
Відкритість та динамічність позиції екофасилітатора у роботі з тимчасово 

переселеними особами

Тема 8. Практичні аспекти психологічного супроводу тимчасово переселених
осіб

Дефіцітарна и профіцітарна моделі.



Екофасилітація і принцип екологічності.
Консенсус (рапорт и «робочий союз») як прояв колективного суб’єкту в рамках 

екосистеми у роботі з тимчасово переселеними особами.
Критерії формування нової ідентичності тимчасово переселених осіб: інсайт, 

катарсис, інтеграція в досвід, відчуття нової перспективи, системні зміни в процесі 
переходу.

Тема 9. Емоційний інтелект в процесі переходу
Поняття емоційного інтелекту
Значення емоційного інтелекту для надання психологічної допомоги тимчасово 

переселеним особам
Ролі емоційного інтелекту в роботі екофасилітатора з тимчасово переселеними 

особами

Тема 10. Психологічна екофасилітаційна допомога тимчасово переселеним 
особам в умовах динамічного розвитку суспільно-політичного життя в Україні

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

Оволодіння новою професією як перехід особистості тимчасово переселених осіб до 
нової ідентичності. Особистості в ситуації професійного вигорання.

Психологічний супровід тимчасово переселених осіб в глобальній перспективі.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

О
иоА

У тому числі оиоА
о

У тому числі
л п ср, ф л п Ф, ір

1 2 3 4 5 6 7 9 9
Модуль 1

Змістовий модуль 1.
Теоретичні основи: особистість і самоорганізація тимчасово переселених осіб

Тема 1. Особистість як відкрита 
динамічна система. - - - - 8 2 - 6

Тема 2. Нелінійність и необерненість 
розвитку - - - - 12 - - 12

Тема 3. Вірогіднісний характер 
саморозвитку тимчасово переселених 
осіб

- - - - 10 - - 10

Усього годин за змістовим модулем 1 - - - - 30 2 0 28
Змістовий модуль 2.

Феноменологія саморазвитку, самоорганізації та психологічна допомога тимчасово
переселеним особам

Тема 4. Особливості саморозвитку 
тимчасово переселених осіб - - - - 8 2 - 6

Тема 5. Перехідна форма в психології - - - - 12 - 2 10
Тема 6. Характеристика зовнішнього 
середовища розвитку особистості в 
перехідний період

- - - - 10 - - 10

Тема 7. Основні практичні аспекти 
роботи екофасилітатора з тимчасово 
переселеними особами

- - - - 6 2 - 4

Тема 8. Практичні аспекти 
психологічного супроводу тимчасово 
переселених осіб

- - - - 6 - 2 4

Тема 9. Емоційний інтелект в процесі 
переходу - - - - 8 - - 8

Тема 10. Психологічна екофасилітаційна 
допомога тимчасово переселеним особам 
в умовах динамічного розвитку 
суспільно-політичного життя в Україні

- - - - 10 10

Усього годин за змістовим модулем 3 - - - - 60 4 4 52
Усього годин за модулем 1 - - - - 90 6 4 80

5. Теми та зміст практичних занять

№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма контролю Години
д з

1 2 3 4 - 6
Змістовий модуль 2.

Феноменологія саморазвитку, самоорганізації та психологічна допомога тимчасово 
____________________________ переселеним особам____________________________



Перехідна форма в 
психології

Патологія и норма:
співвідношення
Травма и екопсихологічна
криза як перехідна форма у
розвитку тимчасово
переселених осіб

Письмове 
тестування, 
Спостереження за 
участю
здобувачіів вищої
освіти під час
обговорення
результатів
проведення
екофасилітативниз
сесій,
оцінка участі 
здобувачів вищої 
освіти у виконанні 
завдань на 
практичному 
занятті

2

Практичні аспекти 
психологічного 
супроводу тимчасово 
переселених осіб

Консен сус (рапорт и «робочий 
союз») як прояв колективного 
суб’єкту в рамках екосистеми 
у роботі з тимчасово 
переселеними особами. 
Критерії формування нової 
ідентичності тимчасово 
переселених осіб: інсайт, 
катарсис, інтеграція в досвід, 
відчуття нової перспективи, 
системні зміни в процесі 
переходу.

Письмове 
тестування, 
Спостереження за 
участю
здобувачіів вищої
освіти під час
обговорення
результатів
проведення
екофасилітативниз
сесій,
оцінка участі 
здобувачів вищої 
освіти у виконанні 
завдань на 
практичному 
занятті

2

Разом: - 4

6. Самостійна робота

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, якістю підготовки 
індивідуальних робіт за темою програми навчальної дисципліни.

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

Тема Зміст Год.
Тема 1. Особистість як відкрита динамічна 
система.

Опрацювання літературних джерел та 
лекційного матеріалу з даної теми (Розвиток 
особистості в "УЦСЛ-світі 
Виживання тимчасово переселених осіб як 
комунікація або перехід до нових контекстів 
розвитку
Перехідний період, метафора К. Уілбера). 
Написання контрольної роботи.

6



Тема 2. Нелінійність и необерненість 
розвитку

Опрацювання літературних джерел з даної
теми (Види розвитку
Поняття та зміст нелінійного розвитку
Принцип необерненості психічного розвитку
особистості).
Написання контрольної роботи.

12

Тема 3. Вірогіднісний характер 
саморозвитку тимчасово переселених осіб

Опрацювання літературних джерел з даної 
теми (Поняття саморозвитку тимчасово 
переселених осіб
Умови саморозвитку тимчасово переселених 
осіб
Основні психологічні аспекти саморозвитку 
тимчасово переселених осіб).
Написання контрольної роботи.

10

Тема 4. Особливості саморозвитку 
тимчасово переселених осіб

Опрацювання літературних джерел та 
лекційного матеріалу з даної теми 
(Саморозвиток особистості в умовах 
високого ступеня невизначеності 
Системний характер саморозвитку 
тимчасово переселених осіб 
Створення проблемно-орієнтованих груп 
(екосистем) серед тимчасово переселених 
осіб).
Написання контрольної роботи.

6

Тема 5. Перехідна форма в психології Опрацювання літературних джерел з даної 
теми (Саморозвиток як рух перехідних 
форм
Перехідна форма в психології 
Патологія и норма: співвідношення 
Травма и екопсихологічна криза як 
перехідна форма у розвитку тимчасово 
переселених осіб).
Написання контрольної роботи.

10

Тема 6. Характеристика зовнішнього 
середовища розвитку особистості в 
перехідний період

Опрацювання літературних джерел з даної 
теми (Невизначеність як умова перехідного 
періоду
Поняття толерантності в психологічному 
вимірі
Толерантність до невизначеності в житті 
тимчасово переселених осіб).
Написання контрольної роботи.

10

Тема 7. Основні практичні аспекти роботи 
екофасилітатора з тимчасово 
переселеними особами

Опрацювання літературних джерел та 
лекційного матеріалу з даної теми 
(Особистість екофасилітатора 
Відносність управлінської позиції в процесі 
переходу
Відкритість та динамічність позиції 
екофасилітатора у роботі з тимчасово 
переселеними особами).
Написання контрольної роботи.

4

Тема 8. Практичні аспекти психологічного 
супроводу тимчасово переселених осіб

Опрацювання літературних джерел з даної 
теми (Дефіцітарна и профіцітарна моделі. 
Екофасилітація і принцип екологічності.

4



Консенсус (рапорт и «робочий союз») як 
прояв колективного суб’єкту в рамках 
екосистеми у роботі з тимчасово 
переселеними особами.
Критерії формування нової ідентичності 
тимчасово переселених осіб: інсайт, 
катарсис, інтеграція в досвід, відчуття нової 
перспективи, системні зміни в процесі 
переходу.).
Написання контрольної роботи.

Тема 9. Емоційний інтелект в процесі 
переходу

Опрацювання літературних джерел з даної 
теми (Поняття емоційного інтелекту 
Значення емоційного інтелекту для надання 
психологічної допомоги тимчасово 
переселеним особам 
Ролі емоційного інтелекту в роботі 
екофасилітатора з тимчасово переселеними 
особами).
Написання контрольної роботи.

8

Тема 10. Психологічна екофасилітаційна 
допомога тимчасово переселеним особам 
в умовах динамічного розвитку суспільно - 
політичного життя в Україні

Опрацювання літературних джерел та 
лекційного матеріалу з даної теми 
(Екофасилітація в умовах глобальних змін. 
Політика, юриспруденція, медицина, освіта. 
Оволодіння новою професією як перехід 
особистості тимчасово переселених осіб до 
нової ідентичності. Особистості в ситуації 
професійного вигорання.
Психологічний супровід тимчасово 
переселених осіб в глобальній перспективі). 

Написання контрольної роботи.

10

Усього: 80

7. Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для здобувачів вищої освіти заочної 
форми навчання дозволяє сформувати систему теоретичних знань і практичних основ 
переживання перехідних ситуацій тимчасово переселеними особами та особливостей 
психологічного супроводу тимчасово переселених осіб (ТПО).

Контрольна робота виконується відповідно до варіантів завдань за темою програми 
навчальної дисципліни.

Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для здобувачів вищої освіти заочної форми 
навчання викладені у методичних вказівках, які надаються здобувачам вищої освіти на 
першій лекції.

8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Психологічний супровід тимчасово 
переселених осіб (ТПО)» використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний 
методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- слайдова презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.



На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп);
- психологічні вправи;
- проведення екофасилітативних консультаційних сесій.

9. Контрольні заходи та засоби діагностики

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 
проводиться у формі письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми 
здобувачам вишої освіти пропонується 9-11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої 
альтернативної форми (простого множинного вибору «правильно» чи «неправильно»); 2) 
3-5 тестів закритої форми множинного вибору з однією правильною відповіддю з 4-х 
можливих; 3) 1 тест-задача закритої форми з однією правильною відповіддю з 4-х 
можливих.

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні 
завдань.

Індивідуальні роботи (контрольні роботи здобувачів вищої освіти заочної форми 
навчання) надаються викладачу на практичних заняттях та на екзамені.

Підсумковий контроль знань -  екзамен.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Психологічний супровід тимчасово переселених осіб (ТПО)», 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, 

послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
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 здобувачів вищої освіти) 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 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання відбувається на підставі 
виконаної контрольної роботи, виконання завдань на аудиторних заняттях та успішного 
складення екзамену (табл. 10.1).



Таблиця 10.1
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

Підготовка 10 контрольних робот за темою 
програми навчальної дисципліни (об’ємом по 2-3 

сторінки кожна) А
уд

.
ро

бо
та

Ек
за

ме
н

У
сь

ог
о

0-4 за кожну контрольну роботу, всього: 0-40 0-20 0-40 0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим здобувачам вищої освіти, які виконали всі види навчальної 
роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 
поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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