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РОЗДІЛ 9 

 

УМІННЯ САМОПРОЕКТУВАННЯ  

(РЕСУРС-МЕНЕДЖМЕНТ) 

 

 

 

 

Туга виникає від того, що ми не реалізуємо своїх можливостей; 

докори сумління – від того, що ми їх не реалізували; тривога – від 

того, що реалізувати їх не в стані. Запитується, що ж це тоді за 

можливості? 

Сіріл Коннолі 

 

 



  

 

9.1. Психологічні ресурси особистості 

 

Психологічні ресурси – інтенційна характеристика ідентичності, що являє 

обою спрямованість особистості на самостворення та самовизначення. 

У науковій літературі головними є  такі напрями досліджень ресурсів 

особистості: особистісні, внутрішні, стресостійкості, психологічні, інформаційні.  

Ресурси визначають, як зовнішні та внутрішні змінні, що сприяють 

психологічній стійкості у стресогенних ситуаціях. Такими змінними є емоційні, 

мотиваційно-вольові, когнітивні та поведінкові конструкти, які людина актуалізує 

для адаптації до складних життєвих ситуацій. У такому контексті ресурси є 

засобами для трансформування людиною своєї взаємодії зі стресогенною 

ситуацією. Ресурси змінюються під впливом стресу. 

Те, що, за Е. Фромом, допомагає людині зберігати душевну рівновагу за 

складних життєвих обставин можна інтерпретувати як психологічні ресурси 

особистості, а саме: 

 надія, як активне сподівання та готовність до зустрічі з новим; 

 раціональна віра, як переконаність в наявності можливостей, у тім числі, 

можливостей долання складної ситуації;  

 мужність, як здатність чинити опір спробам зовнішнього світу 

зруйнувати надію та віру. 

У концепції “консервування” ресурсів (COR-теорія) С. Хобфолла особливу 

увагу акцентовано на двох принципах: 

 люди прагнуть отримати, зберегти та використати свої психологічні 

ресурси якнайкраще; 

 люди прагнуть інвестувати свої зусилля у накопичення власних ресурсів: 

захистити від втрачання, або відновити ресурси, а також набути нові ресурси для 

підвищення впевненості у майбутньому (екзистенційної надійності).  

Втім, С. Хобфолл називає ресурсами те, що є цінним для людини та 

допомагає їй адаптуватися до стресових ситуацій. Він поділяє їх на зовнішні – 

соціальні та внутрішні – “душевні” (психологічні). Втрата зовнішніх та/або 



  

внутрішніх ресурсів переживається як суб’єктивне неблагополуччя і стан 

психологічного стресу. 

На думку Н. Водопьянової та М. Штейн, ресурси потрібно розуміти як: 

 важливі матеріальні засоби (матеріальний дохід, дім, транспорт, одяг) 

та нематеріальні конструкти (бажання, цілі, переконання); 

 зовнішні (соціальна підтримка, сім’я, друзі, робота, соціальний статус) 

та внутрішіні (самоповага, професійні уміння, оптимізм, самоконтроль, життєві 

цінності) конструкти; 

 стан душевного та фізичного благополуччя, вольові та емоційні 

характеристики, необхідні для долання наявних або можливих стресів життя. 

Натомість І. Рибкін виокремив такі види особистісних ресурсів людини: 1) 

усвідомлення власної значущості; 2) поєднання у собі непоєднуваних талантів та 

здібностей з метою досягнення успіху; 3) виокремлення з минулого досвіду того, 

що є корисним для успіху; 4) аналіз своїх сильних та слабких сторін; 5) 

усвідомлення типових професійних помилок та їхнє використання у контексті 

відліку змін. 

Дослідниця Н. Водопьянова зазначила, що на сьогодні найбільш вивченими 

особистісними ресурсами долання стресу є такі: 

 активна мотивація долання, ставлення до стресів як до можливості 

набуття особистого досвіду та особистісного зростання; 

 сила Я-концепції, самоповага, висока самооцінка, чуття самоцінності, 

самодостатність; 

 оптимістична життєва позиція; 

 позитивність, раціональність, аналітичність мислення; 

 емоційно-вольові якості (уміння створювати собі настрій, 

самопослідовність); 

 фізичні ресурси (стан здоров’я та ставлення до нього як до цінності). 

Виокремлюють такі рівні психологічних ресурсів особистості: вищий та 

базовий. Вищий рівень характеризують самооцінка, самоактуалізація, 

ідентичність, життєвий сенс. Базовий рівень: емоційна врівноваженість, 



  

упевненість та лідерство, автономність та інтернальність, відповідальність, 

цілеспрямованість та самовираження, адаптивність та психологічна гнучкість. 

Основним напрямом, в якому було проведено значну частку досліджень 

ресурсів особистості, є вивчення стресостійкості людини.  

Виокремлюють внутрішні і зовнішні ресурси особистості в контексті 

психологічної стійкості до стресів. Зокрема, внутрішні ресурси окреслюються як 

“погодженість ідеального та реального Я-образу, відповідність досягнень 

домаганням, відчуття сенсу життя, екстернальність, екстравертованість, веселість 

і добродушність, добре фізичне здоров’я і витривалість. Зовнішніми ресурсами є 

підтримка і допомога близьких, друзів, співробітників” (за Т. Партико). 

До особистісних ресурсів стресостійкості зачисляють інтернальний  локус-

контроль, впевненість у собі, сильну Я-концепцію. На думку Л. Завалкевич, 

однією зі складових гнучкості поведінки людини є ресурсність – показник 

мотивації “можливостей”; “процес і результат, здатність повноцінно й ефективно 

застосовувати внутрішні резерви”. Дослідник сформулював принципи 

ресурсності: розкутість – ресурсна доступність; досвід – ресурсне накопичення; 

конгруентність, цілісність та гармонійність – ресурсна узгодженість. 

Натомість Є. Старченкова до особистісних ресурсів долання синдрому професійного 

вигорання відносить такі особистісні риси, як соціальна сміливість, відповідальність, 

наполегливість, висока нормативність поведінки, радикалізм, висока мотивація досягнення. 

Поведінковими особливостями за вигорання є такі: асертивна поведінка та активні й 

просоціальні моделі поведінки (“сміливість у соціальних контактах”, “пошук соціальної 

підтримки та готовність її прийняти”). Водночас С. Каньятци та Л. Норріс емпірично довели, 

що соціальні ресурси людей зменшуються за впливу стресу.  

Ресурси стресостійкості особистості – це індивідуальні властивості та 

здібності, що зумовлюють психологічну стійкість у стресогенних ситуаціях. 

Рівень стресостійкості пов’язаний з умінням людини знаходити ресурси, що 

можуть допомогти у доланні стресових ситуацій. Г. Сєльє виокремив два види 

адаптаційних ресурсів організму людини:  



  

1) поверхнева адаптаційна енергія, що є легковідновлюваними ресурсами 

(наприклад, після відпочинку, сну); 2) глибинна адаптаційна енергія, що є 

мобілізацією гомеостатичних механізмів організму людини, тривала активація 

“глибинних ресурсів” призводить до виснаження  організму.  

Зокрема С. Хобфолл вважає, що психологічний стрес виникає за порушення 

балансу між втратою та набуттям персональних ресурсів. З’ясовано, що набуття 

ресурсів за своїм позитивним впливом не є тотожним до відсутності їхніх втрат. 

Індикаторами наявності ресурсів можуть бути показники як зовнішньої 

успішності діяльності, так і настрій, задоволеність працею, якістю життя, 

оптимістичний настрій, позитивне ставлення до себе та свого оточення.  

Схема 9.1 ілюструє авторську думку щодо рівня психологічних ресурсів у 

структурі нематеріальних ресурсів особистості. 

 

Схема 9.1.  Психологічні ресурси у структурі  

нематеріальних ресурсів особистості 

 



  

Проаналізований за даними літератури контекст ресурсів особистості дав 

змогу теоретично виокремити “психологічний ресурс” як вид “внутрішніх” 

нематеріальних ресурсів людини. Така етимологія обґрунтовує, що поняття 

“психологічний ресурс” потрібно формулювати саме в однині. Водночас, його 

багатофакторна компонентна структура зумовлює можливість формулювання 

цього поняття без смислових змін і у множині. 

Нематеріальними психологічні ресурси є тому, що вони не можуть бути 

втіленими у матеріальні явища, а “внутрішніми” тому, що їхнє формування та 

розвиток залежить, на нашу думку, від здатності особистості до вибору у 

прагненні сенсу.   

На рис. 9.1 показано структуру психологічного ресурсу особистості. 

Характеристика складових психологічного ресурсу є такою. Саморозвиток ми 

визначили як прагнення людини сформувати у себе певні властивості, за 

наявності яких, на її думку, вона зможе більш повно розкрити свій потенціал. 

Особистісний потенціал – це неактуалізовані психологічні можливості 

людини, що за її самоактуалізування виявляються як зв’язок обов’язку, віри та 

сенсу. Реалізування цих можливостей зумовлює автентичність буття особистості. 

Психологічні можливості розкриваються у здатності людини мати або бути. 

Автентичність буття особи виявляється у її прагненні знайти свій творчий шлях 

до утвердження цінностей милосердя.  

Гештальт-психологом К. Наранхо сформулював такі принципи, що 

научають  автентичному існуванню. 

1. Живи зараз. Будь у теперішньому, а не у минулому чи майбутньому. 

2. Живи тут. Май справу з тим, що є, а не з тим, чого немає. 

3. Облиш фантазії. Реалістичним є досвід. 

4. Припини непотрібні роздуми. Краще роби спроби і спостерігай. 

5. Виявляй почуття замість того, щоб маніпулювати та виправдовуватися. 

6. Приймай неприємності і біль так само, як і задоволення. 

7. Орієнтуйся не на “мусиш”, сказане іншими людьми, а на своє “можу”. 

8. Будь самим собою. 

9. Бери повну відповідальність за свої вчинки, думки, почуття. 



  

 

 

Рис. 9.1. Структура та компоненти психологічного ресурсу особистості 



  

Характеристика складових особистісного потенціалу – обов’язку, віри 

та сенсу – є такою. 

Обов’язок виявляється у ставленні зрілої особистості до минулого, 

оскільки обов’язком вважається продовження чи завершення раніше зроблених 

вчинків. Моральні обов’язки, взяті на себе, можуть утримати людину “на 

плаву” тоді, коли вона переживає кризу сенсу або віри. 

Віру трактують як переконаність у власній правоті, нераціональне 

пізнання, надію і сподівання, як містки у майбутнє. Людина, яка переживає 

тиск обов’язку, який їй важко прийняти, або відсутність сенсу у своїх діях, 

звертається до віри, щоб ствердитись у дієвості свого життєвого шляху. 

 Сенс є моментом теперішнього в житті людини, адже цей час з’являється 

і відходить у минуле, у досвід. Головний сенс – сенс життя – через 

автобіографічну пам’ять об’єднує дискретний ряд особистісних смислів, що 

відображають цінності, переживання, індивідуальний досвід людини у значущі 

періоди життя. Такою є авторська точка зору на особистісний потенціал. 

Потенціалом особистості також вважають творчі, комунікативні й 

адаптивні неактуалізовані можливості людини, їх конкретизують через 

креативність, контактність й адаптивність. 

Креативність визначають як здатність втілювати власний погляд на 

життя в результатах діяльності. Креативність – творчі можливості, здібності 

людини, які виявляються у мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах 

діяльності, характеризують особистість в цілому та/або її окремі сторони, 

продукти діяльності в процесі їхнього створення. Виділяють такі критерії 

креативності, як ступінь деталізації відповіді, емоційна виразність, незвичність 

поглядів, розширення і вихід поза рамки очікуваного результату, почуття 

гумору, зіставлення несумісних елементів. Креативність виявляється у 

здатності людини реалізовувати власний потенціал, умінні донести до інших 

авторське бачення світу. Рішення креативної людини характеризуються як 

доцільні, оптимальні, оскільки вона діє відповідно до ситуації. Креативна 

людина здатна більше, ніж жити, вона створює життя: певні проекти, речі, 

ситуації, саму себе. Їй властиве прагнення осягнути ідею та реалізувати її. У 



  

спілкуванні з іншими креативна людина спонтанна, розкута, щира, вміє 

бути цікавою. 

Контактність – це здатність бути щирим у змістовному спілкуванні зі 

значущими людьми. Контактність можна описати як визнання людиною 

власної цінності і цінності іншого, довіру до себе, до людей, до світу; глибокі, 

диференційовані, міцні, усвідомлювані, позитивні, розвиваючі, продуктивні, 

спрямовані на людей стосунки, діалогічна особистісна спрямованість; емоційна 

стабільність і близькість, високий рівень розвитку здібностей до розуміння 

іншої людини, внутрішня мотивація підтримки цінності, усвідомлення 

унікальності іншого, психологічна проникливість, впевненість, сміливість, 

товариськість, відкритість, турботливість, терпимість, довірливість; уміння 

вибирати адекватну форму поведінки, дотримання соціальної і персональної 

дистанції, альтруїстична діалогова стратегія, дотримання моральних норм; 

згода і досягнення цілей та очікуваного результату обома сторонами 

комунікації. Контактна людина виявляє ненав’язливість і дипломатичність у 

взаємостосунках, вміє надати зворотний зв’язок, тобто вчасно повідомити 

власну думку щодо спільного питання. У спілкуванні прагне розвивати 

філософські, екзистенційні теми, схильна рефлектувати щодо своїх 

висловлених думок та думок співрозмовників, тому спілкування для них – це 

джерело самозміни, особистісної трансформації. 

До адаптивного потенціалу зачисляють насамперед нервово-психічну 

стійкість особи, її комунікативні здібності та моральну нормативність (за А. 

Маклаковим), так і самоприйняття людини, прийняття нею інших, 

інтернальність та уникнення домінування (за К. Роджерсом та Р. Даймондом). 

Компетентність – це здатність особистості успішно розв’язувати 

проблемні ситуації, що зумовлене її здібностями, інтересом до діяльності та 

вмінням ефективно взаємодіяти з іншими. 

Кожна зі складових психологічного ресурсу особистості – саморозвиток, 

компетентність та особистісний потенціал – характеризується певними 

компонентами (рис. 9.1). 

Компонентами психологічного ресурсу є: 



  

– впевненість у собі; 

– доброта до людей; 

– допомога іншим; 

– успіх; 

– любов; 

– творчість; 

– віра у добро; 

– прагнення до мудрості; 

– робота над собою; 

– самореалізація у професії; 

– відповідальність. 

Розширена характеристика компонентів психологічного ресурсу є такою. 

Впевненість у собі – самодостатність у прийнятті рішень. Уміння 

наполягати на своєму в робочих та життєвих ситуаціях. Адекватне сприймання 

причин неуспіхів та уміння корегувати власну поведінку. Здатність довіряти 

собі – своїй інтуїції, почуттям, життєвому досвіду – в ситуаціях вибору. 

Доброта до людей – наявність у життєвій філософії концепції про те, що 

людина за своєю природою є доброю. Неконкурентне сприймання 

навколишніх, неконфліктні взаємини з ними. Поблажливе ставлення до інших. 

Допомога іншим – активний, а не споглядальницький альтруїзм. 

Домінування цінностей співпраці й толерантності. Уміння підтримувати та 

надихати, надавати впевненості у собі. 

Успіх – уміння відповідати об’єктивним критеріям високого 

професіоналізму та суб’єктивне чуття вдалої самореалізації. Здатність 

організовувати ситуації, що сприятимуть найбільш повному  саморозкриттю.  

Любов – уміння сприяти саморозвитку близької людини, підтримувати її 

у складних ситуаціях та співрадіти її успіхам. Відкритість до взаємин та життя. 

Відсутність заздрощів. 

Творчість – уміння бути неординарним у професійних та життєвих  

ситуаціях. Здатність чинити по-своєму у нових ситуаціях, що потребують 

адаптації. Відмова від типових життєвих сценаріїв. Наявність власних критерії 



  

оцінювання себе, інших, життєвих подій – з погляду власних інтересів та 

цінностей. 

Віра у добро – переконаність у наявності справедливості та уміння бути 

милосердним, віра у Бога та уміння сподіватися. Відсутність відчаю та 

амбівалентності у сприйманні життя, себе та людей. Уміння співстраждати, 

розділяти та зменшувати горе близьких людей. 

Прагнення до мудрості – уміння вчитися, в тім числі – у життя та в 

інших. Прагнення за допомогою знань побудувати свою картину світу та стати 

більш освіченим, зрозуміти сенс через прагнення до істини. Уміння передавати 

іншим свої знання. 

Робота над собою – саморозуміння та самозміна на основі рефлексії та 

аналізу власних особистісних рис, поведінки, умінь, психологічна внутрішня 

робота над умінням любити та доланням страху перед життям. 

Самореалізація у професії – задоволення та успіх у самостійно обраній та 

цікавій роботі за покликанням, уміння скеровувати власні здібності та знання 

на користь суспільству. 

Відповідальність – здатність прогнозувати наслідки власних дій та 

чинити згідно з власними переконаннями. Усвідомлення необхідності звітувати 

щодо зробленого.  

Охарактеризовані складові утворюють психологічний ресурс особистості 

внаслідок їхньої синергії, що виявляється в універсалізмі людини. Останній є 

індивідуальною неповторністю результатів її роботи, своєрідність мислення та 

чуття гумору, вміння самостійно й оригінально розв’язувати проблемні 

ситуації. 

У структурі особистості головні компоненти психологічного ресурсу 

особистості утворюють “Я-екзистенційне” – конструкт, що відображає 

уявлення людини про себе, як про людину, яка прагне сенсу та здатна 

саморозвиватися.  

Головними компонентами психологічного ресурсу є такі: “впевненість у 

собі”, “добро”, “допомога іншим”, “успіх”, “любов”, “творчість”. На рис. 9.2 



  

показано частку кожного з головних компонентів у структурі 

психологічного ресурсу особистості. 

 

Рис 9.2. Головні компоненти психологічного ресурсу особистості 

 

За результатами проведеного дослідження виявлено конструкти, через які 

люди віком 18–80 років усвідомлюють свої психологічні ресурси, а саме: 

– “впевненість у собі” (відчувають, розуміють як впевненість, 

наполегливість, цілеспрямованість, самоефективність); 

– “доброта” (доброта, розуміння інших, добрі й товариські взаємини, 

терпимість); 

– “допомога іншим” (підтримка, вірність, натхнення, уміння розрадити); 

– “успіх” (прагнення цілей, установка на ціль, перемога, досягнутий 

життєвий успіх); 

– “любов” (любов до людей, любов та інтерес до життя);  

– “творчість” (неординарність мислення, творчість мислення, творчі 

здібності, талант, творче розв’язання життєвих ситуацій). 

впевненість  

у собі 

24% 

добро 

23% 
допомога 

іншим 

17% 

успіх 

14% 

любов 

13% 

творчість 

9% 



  

Структура психологічного ресурсу є загальною для осіб 18–80 років, водночас, є 

вікові особливості домінування його компонент (табл. 9.1). 

Таблиця 9.1 

Вікові аспекти головних компонентів психологічного ресурсу особистості 

 

Компоненти психологічного ресурсу особистості 

Ранг 

старшого 

юнацького віку 

(18–19 років) 

віку ранньої 

дорослості 

(20–40 років) 

віку середньої 

дорослості 

(41–60 років) 

віку пізньої 

дорослості 

(61–80 років) 

1  
впевненість у 

собі 
успіх  любов любов 

2  творчість 
впевненість 

у собі  

робота над 

собою 
віра 

3  
самореалізування 

у професії 
доброта віра доброта 

4  доброта любов 
впевненість 

у собі 
відповідальність 

5  допомога іншим допомога іншим успіх 
впевненість 

у собі 

6  любов творчість допомога іншим допомога іншим 

7  успіх доброта 
творчість та 

доброта 
успіх 

 

Головними віковими особливостями структури психологічного ресурсу 

особистості є такі:  

1) “впевненість у собі” – єдиний  головний психологічний ресурс 

особистості протягом її життя ( від 18 до 80 років);  

2) особи старшого юнацького віку характеризуються таким особливим 

ресурсом, як “самореалізування у професії”,  водночас ресурси 

“любов” та “успіх” у них ще не сформовані; 



  

3) особи віку ранньої дорослості найбільш ресурсні завдяки 

“успіху”, водночас, вони досягають його не задіюючи “творчість”; 

4) для людей, які пережили кризу середини життя, головним ресурсом 

стає “любов”, але вони не виокремлюють у своєму “Я-екзистенційне” 

таких ресурсів, як “допомога іншим”, “творчість” та “доброта”. 

Водночас в осіб віку середньої дорослості сформованість ресурсу 

“любові” пов’язаний із “роботою над собою”, а у осіб віку пізньої 

дорослості – із “вірою”. Особи віку пізньої дорослості є найбільш 

ресурсними, а їхнім особливим ресурсом є “відповідальність”. 

Виявлено ґендерні особливості психологічних ресурсів особистості. 

Жінкам властиві такі психологічні ресурси, як впевненість у собі, доброта 

до людей, допомога іншим, любов, віра у добро, робота над собою, 

самореалізація у професії, відповідальність (рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2. Структура психологічних ресурсів жінок 

Водночас жінки можуть відчувати, що їм не вистачає сміливості бути 

творчими, їм складно почуватися успішними. Також перешкодою до 

формування їхньої ресурсності є нечітка життєва філософія. Підґрунтям для 



  

таких висновків є низький рівень сформованості у жінок таких 

психологічних ресурсів, як творчість, успіх, прагнення до мудрості. 

Чоловікам властиві такі психологічні ресурси – впевненість у собі, 

доброта до людей, допомога іншим, любов, самореалізація у професії, 

відповідальність, творчість, успіх, прагнення до мудрості (рис. 9.3). 

 

Рис. 9.3. Структура психологічних ресурсів чоловіків 

 

Проте чоловіки характеризуються низьким рівнем сформованості таких 

психологічних ресурсів, як віра у добро та робота над собою.  

Ймовірно, що чоловікам складніше приймати рішення у ситуаціях вибору 

між успіхом та справедливістю. 

Для особистісно зрілих людей характерні такі види психологічних ресурсів: “добро”, 

“прагнення до мудрості (прагнення знань, здобуті уміння й знання, самоосвіта, життєва 

мудрість)”, “впевненість”, “любов”, “творчість”, “віра (у Бога, у себе, у добро)”, “талант 

(наявність та визнання у себе таланту)”, “відповідальність (відповідальність за себе)”, 



  

“самореалізація”, “робота”, “робота над собою (зосередженість на собі, внутрішня 

сила бути собою)”. 

У характеристиці рівнів сформованості психологічного ресурсу можна 

виділити два головні критерії: 

 особистісна ідентичність; 

 “тип майбутнього” особистості. 

Відповідність рівнів психологічного ресурсу особистості до рівня  

індентичності та “типу майбутнього” представлена у табл. 9.2  

Рівень сформованості ідентичності є визначальним для рівня ресурсності 

особи, оскільки саме міра розуміння людиною себе залежить, яким вона бачить 

своє майбутнє. 

Таблиця 9.2 

Теоретична відповідність рівнів психологічного ресурсу особистості  

до її рівня ідентичності та “типу майбутнього” 

 

Психологічні ресурси особистості можуть бути сформовані на таких 

рівнях. 

1. “Наслідування” – найнижчий рівень. На цьому рівні особа не вміє 

формулювати власні цілі, а також не здатна до самодетермінацї – самостійно 

визначати пріоритети цінностей. Саму особу можна охарактеризувати як таку, 



  

що не вміє співпрацювати; інфантильна, а це, своєю чергою, пов’язано з 

низьким рівнем особистісної зрілості.  

2. “Цілі” – на цьому рівні сформованості психологічного ресурсу особа 

здатна до самостійної постановки цілей. Водночас, людині важко здійснювати 

прогнозувати власні дії, тому нерідко може конфліктувати з іншими. Саму 

особу можна охарактеризувати як таку, що не зорієнтована на майбутнє.  

3. “Цінності” – рівень, на якому особа володіє своїм психологічним 

ресурсом, уміє самостійно визначати пріоритети. Водночас, людина підвладна 

сумнівам щодо перспективності власних зусиль. Її співпраця з іншими – вияв 

альтруїзму. 

4. “Сенс” – найвищий рівень сформованості психологічних ресурсів 

особи. Людина має чуття власної місії, призначення, вміє пропонувати 

допомогу іншим. 

Людину, яка усвідомлює та уміє використовувати й оновлювати свої 

психологічні ресурси, можна охарактеризувати як ресурсну. Отож, ресурсність 

– це здатність людини усвідомлювати, використовувати та оновлювати свої 

психологічні ресурси. 

Поповнення психологічних ресурсів стає можливим за умови 

актуалізування інформаційно-інструментальних ресурсів людини.  

Інформаційно-інструментальними ресурсами називають такі: 

 здатність контролювати ситуацію (адекватна оцінка ступеня її впливу); 

 уміння та інструментальні технології для досягнення бажаних цілей 

(майстерність, компетентність, технології засвоєння нових знань та навичок); 

 готовність до самозміни (інтерактивні техніки зміни себе та 

стресогенної ситуації, активність з перетворення ситуації взаємодії 

“особистість–стрес-ситуація”); 

 здатність до когнітивного структурування та осмислення ситуації. 

Оновити свої психологічні ресурси особистість може у процесі 

саморозвитку. Наприклад, Ян Макдермот та Венді Яго сформулювали 

принципи поповнення психологічних ресурсів, які назвали самоінвестуванням. 

Принципи психологічного самоінвестування є такими: 



  

1) вільний час. Його необхідно виокремити у роботі та присвятити 

розмірковуванням, у тім числі філософствуванню та слуханню музики. Це 

додасть натхнення, впевненості, спокою, а також створить можливість 

мріяти; 

2) розслаблення. Не слід замінювати розслаблення допінгом. Відпочити 

необхідно до того, як зовсім втомились; 

3) нові стимули. Постановка нових цілей створює перспективність. 

Новими стимулами можуть бути завдання з особистісного та 

професійного самовдосконалення; 

4) подарунки, свята, розваги. Дають можливість вийти поза межі 

буденності та дають чуття радощів; 

5) проведення часу з людьми, з якими нам добре. Це може бути 

спілкування з реальними людьми, а також через книжки та твори 

мистецтва; 

6) хвалити себе. Необхідне для розуміння людиною своєї унікальності, 

прийняття нею себе, уважного ставлення до своїх потреб.  

Джерела самоінвестування необхідно знати, щоб уміти збалансовувати 

свої внутрішні, психологічні ресурси, вважає В. Яго. 

Оскільки психологічні ресурси частково можна сформувати, їх іноді 

називають особистісним капіталом. Знання способів формування 

психологічних ресурсів людини є важливим у консультаційній роботі 

психолога, відборі кадрів, саморозвитку особистості. 

 

 

Резюме до розділу  

 

Психологічні ресурси: 1) інтенційна характеристика ідентичності, що 

забезпечує самопроектування особистості у майбутнє; 2) те, що є цінним для 

людини та допомагає їй адаптуватися до стресових ситуацій. 

Види ресурсів особистості: внутрішні, особистісні, стресостійкості, 

психологічні, інформаційні.  



  

У концепції “консервування” ресурсів С. Хобфолла, особливу увагу 

звернуто на два принципи: 1) люди прагнуть отримати, зберегти та використати 

свої психологічні ресурси якнайкраще; 2) люди намагаються інвестувати свої 

зусилля у накопичення власних ресурсів: прагнуть захистити від втручання або 

відновити ресурси, а також набути нових ресурсів для підвищення впевненості 

у майбутньому (екзистенційної надійності).  

Ресурсність – здатність людини усвідомлювати, використовувати та 

оновлювати власні психологічні ресурси. 

Компонентами психологічного ресурсу є впевненість у собі, доброта до 

людей, допомога іншим, успіх, любов, творчість, віра у добро, прагнення до 

мудрості, робота над собою, самореалізація у професії, відповідальність. 

 

Основні поняття  

Відповідальність  

Особистісний потенціал  

Психологічні ресурси 

Ресурси стресостійкості  

Ресурс-менеджмент 

Ресурсність 

Самоінвестування  

Самопроектування   
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