
ДВВС:  
ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

Лекційне заняття 

Тема «Рефлексивність особистості. Системна, інтроспективна, 
квазірефлексія. Компоненти рефлексивності» 
 

Завдання 

1. Прочитати та письмово сформулювати 3-4 тези до статті Є. Заїка, О. Зимовін 

(2014). Рефлексивність особистості як предмет психологічного пізнання. 

Психологія і суспільство. №2. 90-97. https://core.ac.uk  

 

Семінарсько-практичне заняття  

Тема «Аналіз рефлексивності особистості. Рефлексивні завдання 

щодо ресурсів взаємин» 

Завдання 

1. Визначити сформованість компонент рефлексивності за шкалою О. Штепа 

Шкала рефлексивності (О. Штепа) 
1
 

Інструкція: у балах від 1 до 10 (max) оцініть, наскільки ви погоджуєтеся з 

кожним з наступних тверджень. 

1.  Мені властиво заміняти безапеляційні висловлювання 

конструктивними ідеями. 

 

2.  Мені цікаво як сприймають інші мої ідеї.  

3.  Нерідко я можу на основі власного життєвого досвіду 

спрогнозувати хід подій у певній ситуації. 

 

4.  Як правило, я можу чітко обґрунтувати власний погляд щодо 

проблемних питань. 

 

5.  Я можу змінити власні уявлення внаслідок певних прожитих 

життєвих ситуацій. 

 

6.  Можу пишатися своїм творчим доробком.  

7.  Мені властиво приставати на дійсно прийнятні для мене варіанти 

рішень питань. 

 

8.  Я більше довіряю власним знанням, ніж відчуттям.  

9.  Мені вдається стримувати себе від імпульсивних або агресивних  

                                                             
1 Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –  C.208-210. 

https://core.ac.uk/


реакцій. 

10.  Мені цікаво самостійно інтерпретувати власні думки та ідеї інших.  

11.  У мене досить багато різноманітних знань щодо різних життєвих 

ситуацій. 

 

12.  За обговорення певного питання, як правило, я можу навести 

життєвий приклад, що підтверджує мої думки.  

 

13.  Мої пропозиції або рішення можуть іти у розріз з 

загальноприйнятими уявленнями або очікуваннями інших. 

 

14.  Я є автором декількох нестандартних ідей.  

15.  Прагну конкретних пропозицій щодо розв’язання проблемних 

питань. 

 

16.  Змінити власну думку мене можуть змусити лише значні 

аргументи.  

 

17.  Мені властиво заглиблюватися у власні думки настільки, що інколи 

втрачаю чуття реальності. 

 

18.  Відчуваю задоволеність власним рівнем компетентності.  

19.  Перш, ніж братися за розв’язання певних проблем, я волію 

отримати теоретичну підготовку. 

 

20.  Після обговорення певної проблеми я можу зробити досить чіткі 

висновки. 

 

21.  Як правило, я можу запропонувати декілька варіантів розв’язання 

певної проблеми. 

 

22.  Часто можу метафорично описати розв’язок проблеми.  

23.  Мені властиво шукати практичне застосування власним 

теоретичним знанням. 

 

24.  Мої слова не розходяться з думками та справами.  

Обчислення результатів: за кожною з компонент рефлексивності обчислити 

загальну суму балів за вказаними номерами тверджень. 

Відстороненість 1, 9, 17  

Позитивна дисоціація 2, 10, 18  

Гностична 

компетентність 

3, 11, 19  

Артикульованість 4, 12, 20  

Лабільність 5, 13, 21  

Оригінальність 6, 14, 22  

Критичність 7, 15, 23  

Когнітивність 8, 16, 24  

Відстороненість – здібність до емоційного відчуження від ситуації; позитивна 

дисоціація – здібність побачити себе зі сторони, уміння бути одночасно 

об’єктом і суб’єктом спостереження; гностична компетентність – «багаж» 

знань, які відповідають проблемній ситуації; артикульованість – здатність 

швидко актуалізувати найбільш адекватні до проблемної ситуації фрагменти 



знань; лабільність – здатність вибудовувати альтернативні гіпотези; 

оригінальність – здатність знаходити нестандартні рішення, діяти 

нестереотипно; критичність – уміння раціонально прогнозувати ступінь 

здійсненності різних варіантів рішення проблеми; когнітивність – домінування 

когнітивного компонента у прийнятому рішенні стосовно проблемної ситуації. 

2. Визначити тип рефлексивності за опитувальником Д. Леонтьєва та Є. Осіна 

Диференційний тест рефлексивності (Д. Леонтьев, Є. Осін) 
Інструкція: у балах від 1 (min) до 5 (max) вкажіть, якою мірою властива вам 
певна характеристика 
1.  Я зазвичай замислююсь про причини того,що зі мною 

відбувається 
1 2 3 4 5 

2.  Іноді увага до власних переживань відволікає мене від 

справ 
1 2 3 4 5 

3.  Мені подобається мріяти про те, чого у моєму житті 

немає 
1 2 3 4 5 

4.  Аналізуючи власні дії, я дізнаюсь про себе чимало нового 1 2 3 4 5 

5.  Я схильний довго переживати  приводу того, що 

відбувається 
1 2 3 4 5 

6.  Я можу замріятися і забути про усе 1 2 3 4 5 

7.  Вивчення інших людей допомагає мені краще зрозуміти 

самого себе 
1 2 3 4 5 

8.  Коли у мене щось іде не так, мені важко від цього 

відволіктися 
1 2 3 4 5 

9.  Мені подобається пофантазувати 1 2 3 4 5 

10.  Часто корисно зупинитися , щоб краще зрозуміти 

ситуацію в цілому 
1 2 3 4 5 

11.  Мені буває складно перейти від роздумів до дії 1 2 3 4 5 

12.  Мені цікаво уявляти себе у різних ситуаціях 1 2 3 4 5 

13.  У випадку конфлікту корисно спробувати побачити 

ситуацію очима опонента 
1 2 3 4 5 

14.  Беручись до певної справи, я довго непокоюся щодо того, 

що вийде в результаті 
1 2 3 4 5 

15.  Мені подобається подумки уявляти випадкові зустрічі 1 2 3 4 5 

16.  Самопізнання допомагає розуміти інших людей 1 2 3 4 5 

17.  Коли я помічаю,що про щось тривожуся, то починаю 

переживати чимдужче 
1 2 3 4 5 

18.  Займаючись чимось. я нерідко подумки переношуся у 

зовсім інше місце 
1 2 3 4 5 

19.  Щоб зрозуміти ситуацію, слід уміти співвідносити власні 

почуття з тим, що їх викликає 
1 2 3 4 5 

20.  Часом я настільки сильно переживаю власні помилки, що 

не в стані нічого зробити, щоб їх виправити 
1 2 3 4 5 

21.  Мені подобається подумки мандрувати місцями, де я ще 

не був 
1 2 3 4 5 



22.  Найбільше я дізнаюся про себе, коли аналізу те, що 

зробив чи роблю 
1 2 3 4 5 

23.  Нерідко я не можу позбутися думок про власна нагальні 

проблеми 
1 2 3 4 5 

24.  Я часто фантазую про те, як моє життя могли скластися 

інакше 
1 2 3 4 5 

25.  Розбіжність у поглядах інших людей з моїми слугує для 

мене джерелом цінної інформації 
1 2 3 4 5 

26.  Я постійно думаю власні неуспіхи 1 2 3 4 5 

27.  Мені легко захопитися сторонніми думками 1 2 3 4 5 

28.  Я звертаю увагу на те, як я реагую на людей і події 1 2 3 4 5 

29.  Коли у моєму житті відбувається щось незвичне. я бачу у 

цьому привід замислитися 
1 2 3 4 5 

30.  У багатьох ситуаціях буває корисно розібратися спочатку 

у власних бажаннях і почуттях  
1 2 3 4 5 

 

Обчислення результатів 

Шкала Пункти 
Сума 

балів 
Середнє 

Системна рефлексія  1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30  34-45 

Інтроспекція  2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26  19-31 

Квазірефлексія  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27  22-33 

*якщо результат є у межах «середнього», це означає, що вам властивий певний 

тип рефлективності (як і більшості людей), якщо результат є меншим за 

«середнє» - вам меншою мірою характерний певний тип рефлексивності, 

результат є вищим за «середнє» - вам більшою мірою властивий певний тип 

рефлексивності. 

Системна рефлексія – здатність одночасно утримувати у полі «внутрішнього 

зору, внутрішньої уваги» події і явища «зовнішнього» і «внутрішнього» світу 

людини; своєю чергою це дає змогу бути об’єктивним та реалістично 

сприймати події. 

Інтроспекція (щодо рефлексивності) –  схильність до самокопання, надмірного 

самоїдства; загрузанні у минулих подіях часто з припущенням щодо того, що 

було б, якби у минулому щось було зроблено інакше (є малопродуктивним, 

оскільки події вже відбулися). 

Квазірефлексія – схильність особи фіксуватись на яскравих подіях 

«зовнішнього» світу, не даючи собі звіту про значущість певних подій для неї 



самої. Особа схильна орієнтуватись на думки, дії інших, а не власні рішення; 

користується за прийняття рішення вже існуючими правилами, алгоритмами, а 

не бере на себе відповідальність вибудовувати власну життєву позицію. 

 

3. Опрацювати методику О. Бондаренко щодо особистих вкладень  у взаєминах 

Інструкція: оцініть у балах якість ваших взаємин з певною важливою для вас 

людиною  

1. У цих взаєминах мені не вистачає: 

Благополуччя  0 1 2 3 

Відчуття дружньої підтримки  0 1 2 3 

Підвищення власного статусу 0 1 2 3 

Нових перспектив у житті 0 1 2 3 

Отримання нової інформації 0 1 2 3 

Зміцнення здоров’я 0 1 2 3 

2. У ці взаємини я вкладаю: 

Власні компетенції 0 1 2 3 

Матеріальні блага 0 1 2 3 

Зв’язки  0 1 2 3 

Особистий час та увагу 0 1 2 3 

Допомогу, послуги 0 1 2 3 

3. У цих взаєминах я отримую: 

Перетворення власного життя 0 1 2 3 

Задоволеність спілкуванням 0 1 2 3 

Сокровенність особистого  0 1 2 3 

Можливість відчути себе 

справжнім чоловіком / жінкою 
0 1 2 3 

Відчуття надійності 0 1 2 3 

4. У цих взаєминах я відчуваю: (у кожній парі зазначте певну цифру, яка є ближчою до 

почуття, яке переживаєте) 

Смуток  -3 -2 -1 0 1 2 3 Радість  

Біль  -3 -2 -1 0 1 2 3 Задоволення  

Недовіру  -3 -2 -1 0 1 2 3 Довіру  

Занепокоєність  -3 -2 -1 0 1 2 3 Спокій  

Байдужість  -3 -2 -1 0 1 2 3 Зацікавленість  

Страх  -3 -2 -1 0 1 2 3 Впевненість  

5. У цих взаєминах: (у кожній парі зазначте певну цифру, яка є ближчою до почуття, яке 

переживаєте) 

Я віддаляюся від самого себе -3 -2 -1 0 1 2 3 
Я наближуюся до самого 

себе 

Пожертвування перебільшує 

набуте  
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Набуте перебільшує 

пожертвування 

 

Обчислення:  обчисліть за кожним видом ресурсів взаємин суму балів з урахуванням знаку  

№№ запитання Ресурси взаємин 
Сума 

балів  
Інтерпретація  

1. У цих взаєминах 

мені не вистачає: 

1.Психосоціальні 

цінності 

 Ранг 1 (0-7) висока ступінь благополуччя 

Ранг 2 (8-15) середня ступінь 



благополуччя 

Ранг 3 (16-21) низька ступінь 

благополуччя 

2. У ці взаємини я 

вкладаю: 

2. Матеріальний 

внесок  

 Ранг 1 (0-5) висока ступінь витрачань 

Ранг 2 (6-10) середня ступінь витрачань 

Ранг 3 (11-15) низька ступінь витрачань 

3. У цих взаєминах я 

отримую: 

3. Смислові 

набуття 

 Ранг 1 (11-15) висока ступінь повноти 

життя 

Ранг 2 (6-10) середня ступінь повноти 

життя 

Ранг 3 (0-5) низька ступінь повноти життя 

4. У цих взаєминах я 

відчуваю: 

4. Почуття, які 

переживаються  

 Ранг 1 (+18-+6) радують 

Ранг 2 (-5-+5) нейтральні 

Ранг 3 (-6-(-18)) розчаровують 

5. У цих взаєминах: 
5. Екзистенційні 

жертви 

 Ранг 1 (+6-+3) отримані блага 

перевищують жертви 

Ранг 2 (-2-+2) жертви є рівновеликими 

Ранг 3 (-3-(-6)) жертво перевищують блага 

 

4. Письмово виконати рефлексивне завдання «Очікування від інших»
2
 

Інструкція: пригадайте певні важливі випадки, коли ви прагнули виявити 

турботу щодо інших. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: які слова чи дії певної 

людини спонукали вас турбуватися про неї? Яким, на ваш погляд, вони мали 

приховане «послання»? Які почуття ви переживали, коли «почули» це 

«послання»? Що ви зробили? Яку реакцію ви очікували отримати у відповідь на 

власні дії? Чи підтверджує така реакція ваше чуття значущості? За що саме ви 

себе цінуєте, виявляючи турботу про інших? Як ви реагували, коли замість 

вдячності й визнання інші були роздратовані вашим намаганням виявити 

турботу щодо них? Як в інший спосіб взаємин з іншим ви можете відчути те, 

що вони вас цінують? На виш погляд, окрім турботи, якими є головні принципи 

взаємин з іншими? Чи можете ви сформулювати 2-3 ваших особистих правила 

взаємин, які приносять вам радість та порозуміння з іншими? 

 

5. Узагальніть у 4-8 реченнях сформулюйте аналітичне узагальнення щодо 

властивого вам типу рефлексивності та визначеної  якості взаємин з іншими.

                                                             
2 Штепа О. С. (2014). Авторський тренінг «Самоаналіз та актуалізація особистісно-екзистенційних ресурсів» та 

результати його апробації у групі студентів-психологів. Практична психологія та соціальна робота. №6. С.22-

37 



 

 

Лекційне заняття 

Тема «Структура психологічної ресурсності. Інтерпретаційні ресурси» 

Завдання 

1. Прочитати та письмово сформулювати 3-4 тези до статей О. Штепа 

«Опитувальник психологічної ресурсності особистості результати розробки й 

апробації авторської методики» та «Аналіз та інтерпретація емпіричної 

багатофакторної моделі психологічної ресурсності особистості». 

 

Семінарсько-практичне заняття  

«Аналіз психологічної ресурсності  та техніки евентуальності 
(психологічне «актуалізуюче інтерв’ю»)» 
Завдання 

1. Визначити особливості власної психологічної ресурсності на основі 

опитувальника О. Штепа  

Інструкція:  серед наведених характеристик зазначте знаком «+» ті, що властиві 

вам, а «» - ті, що не властиві 

1.  Життєві успіхи надають мені наснаги у досягненні особистих та 

професійних цілей 

 

2.  Наполегливість – це мій шлях до успіху   

3.  Загалом, я впевнена у собі людина  

4.  Для мене важливо мати добрі взаємини з близькими та колегами по 

роботі  

 

5.  Для мене важливо бути зрозумілим для інших  

6.  Я допомагаю, не чекаючи, доки мене про це попросять  

7.  Люди за своєю природою злі?  

8.  Мені не подобається відповідати за інших  

9.  Коли необхідно приймати рішення, я не впевнений, що оберу вірний 

варіант 

 

10.  Людина, якій допомагають, ніколи нічому сама не навчиться  

11.  Я довіряю собі у розв’язанні особистих та професійних питань  

12.  Навіть коли виконую важливе завдання, я часто відволікаюсь  

13.  Я волію тримати при собі свої речі, думки та переживання  

14.  Для мене важливо, щоб мої зусилля не були марними  

15.  Я намагаюсь уникати людей, які можуть у мене щось попросити  

16.  Добро – це філософська категорія, що мало сумісна з реальним життям  

17.  Бути добрим – значить виховувати у навколишніх несамостійність  

18.  Люди є невдячними, тому не слід поспішати їм допомагати  



19.  Вважаю, що навколишні не мають ображатись, якщо я не виконав 

обіцяне 

 

20.  Якщо я не можу виконати прохання або доручення, я попереджаю, щоб 

на мене не розраховували 

 

21.  Не вважаю себе цілеспрямованою людиною  

22.  Якщо завдання відповідальне, намагаюсь його уникнути   

23.  Якщо завдання слід виконати творчо, значить я маю зробити те, чого 

ніхто не зможе оцінити 

 

24.  Мені складно придумати щось нове у взаєминах або професійних 

питаннях 

 

25.  Не можу сказати, що маю хороше чуття гумору  

26.  Нікому не слід довіряти  

27.  Доброта – це прихований егоїзм  

28.  Навіть у поганій людині є щось хороше  

29.  Для мене важливо, щоб близькі та колеги по роботі визнавали мої 

досягнення 

 

30.  Мені є кого любити  

31.  Мені цікаві люди, які мислять неординарно  

32.  У своїх намірах я рахуюсь з бажаннями близької людини  

33.  У житті немає нічого цікавого, самі розчарування  

34.  Кожній людині необхідно дати у житті шанс  

35.  Головними принципами людських взаємин мають бути співстраждання 

і  милосердя? 

 

36.  До мене нерідко звертаються за порадою і допомогою  

37.  Я вмію надихати інших на творчі рішення або добрі вчинки  

38.  Я вмію пропонувати свою допомогу, не принижуючи людини  

39.  Мені подобається розмірковувати, філософствувати  

40.  Я відчуваю життя більш повно, коли прагну цілі  

41.  Милосердя є вищим за справедливість?  

42.  Показником справжнього професіоналізму людини є успіх?  

43.  Я не займаюсь саморозвитком  

44.  Професія не є сферою моєї самореалізації  

45.  Я цілком задоволений рівнем своїх професійних знань  

46.  Чим більше знаєш, тим більш примарною стає істина  

47.  Для професійного зростання потрібна не самоосвіта, а чіткі цілі?  

48.  Я не бачу перспектив саморозвитку  

49.  Природа людини завжди візьме гору над вихованням  

50.  Я не потребую самоаналізу  

51.  З двох завдань я, у першу чергу, виконую те, що пов’язане з проханням 

іншої людини, а  потім – те, що необхідне мені 

 

52.  Складові любові – це турбота, відповідальність і терпіння?  

53.  У моєму житті є хтось, або щось, чому я себе присвятив  

54.  Мені цікаво вчитись – з книжок, у людей, у життя  

55.  Успіх – це досягнення правильно сформульованої цілі?  

56.  Я умію створити собі добрий настрій  



57.  Я не знаю, якими є мої переваги  

58.  Я відчуваю життя більш повно, коли здатний любити  

59.  Я не здатний надихати та заспокоювати інших  

60.  Час від часу мені необхідно побути наодинці, щоб поміркувати над 

життям 

 

61.  Я знаю, як себе організувати, щоб досягти мети  

62.  Я не можу відповісти на питання “Хто я?”  

63.  Я не вмію створювати довірливі взаємини  

64.  Я не знаю меж власних творчих та професійних можливостей  

65.  Близьким та колегам по роботі важлива моя моральна підтримка  

66.  Я не здатний робити щось, щоб почуватись у безпеці  

67.  Я знаю, що мої професійні успіхи є наслідком мого саморозвитку  

 

Ключ до методики 

№ Шкали №№ тверджень та відповідь ключа Сума  

1. Впевненість у собі 2+ 3+ 9- 11+ 12- 21- 22- 55+ 
 

2. Доброта до людей 4+ 5+ 15- 16- 17- 26- 27- 28+ 
 

3. Допомога іншим 4+ 6+ 10- 17- 18- 36+ 37+ 38+ 
 

4. Успіх 1+ 12- 14+ 29+ 34+ 40+ 42- 55+ 
 

5. Любов 7- 8- 11+ 30+ 33- 51+ 52+ 53+ 
 

6. Творчість 23- 24- 25- 31+ 37+ 40+ 53+ 54+ 
 

7. Віра у добро 6+ 7- 16- 13- 28+ 34+ 35+ 1+ 
 

8. Прагнення до мудрості 33- 36+ 39+ 45- 46- 47- 54+ 55+ 
 

9. Робота над собою 11+ 41+ 43- 48- 49- 50- 52+ 54+ 
 

10. Самореалізація у професії 11+ 23- 24- 40+ 42- 44- 47- 53+ 
 

11. Відповідальність 8- 10- 19- 20+ 22- 32+ 51+ 52+ 
 

12. Знання власних психологічних ресурсів  57- 59- 60+ 61+ 62- 63- 66- 67+ 
 

13. Вміння оновлювати власні ресурси 56+ 58+ 60+ 61+ 62- 63- 64- 66-  

14. Вміння використовувати власні ресурси 58+ 59- 61+ 63- 64- 65+ 66- 67+ 
 

15. Загальний рівень психологічної 

ресурсності  
Усього  

для кожної шкали (окрім загального рівня ): високий рівень сформованості 

ресурсу – 7-8 балів, середній: 4-6 балів, низький 0-3 бали. 

загальний рівень психологічної ресурсності вказано у статті О. Штепа «Опитувальник 

психологічної ресурсності особистості результати розробки й апробації авторської 

методики», там же вміщено характеристику психологічних ресурсів.  



 

2. Виконайте завдання «психологічного «актуалізуючого інтерв’ю» (стаття О. 

Штепа. Зміст і принципи психологічного «актуалізуючого інтерв’ю» с.629-630). 

 

3.  Визначте рівень метаособистісної самоінтерпретації за шкалою ДеЧікко 

Інструкція:  у балах від 1 до 7 зазначте, на скільки наведені твердження 

стосуються вас. 

1. Моє буття є значущим і осмисленим 1 2 3 4 5 6 7 

2. Я вірю, що де б не знаходився і що б не робив, я усе 

одно ніколи не є відокремлений від інших людей 
1 2 3 4 5 6 7 

3. У мене є реальне відчуття спільності з усіма людьми, 

які живуть на планеті 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Чуття внутрішнього умиротворення є дуже важливим 

для мене 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Я завжди знаходжу час для відпочинку і спокою, а 

допомогою яких можу звільнити власний розум від 

щоденних турбот 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Я вважаю, що інтуїція виявляється у найдуховнішій 

частині моєї особистості, тому ніколи не ігнорую її 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Я відчуваю себе частиною Всесвіту і несу 

відповідальність за приналежність до нього 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Суть моєї ідентичності виходить з того, що об’єднує 

мене з усіма людьми  
1 2 3 4 5 6 7 

9. Я усвідомлюю власний зв’язок з усіма живими істотами 

на землі 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Я відчуваю власну дотичність до усього, що 

відбувається у світі 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Метаособистісна самоінтерпретація є здатністю особистості тлумачити 

себе у зв’язку із широким контекстом події життя; не лише власним минулим-

теперішнім-майбутнім, а й у контексті цінностей, що є поза кон’юнктурою, та 

чеснот, які мають значущість поза часом. 

 

57-70 балів – високий рівень метаособистісної самоінтерпретації 

27-56 балів – високий рівень метаособистісної самоінтерпретації 

0-26 балів – низький рівень метаособистісної самоінтерпретації. 

 

3. Внесіть усі визначені вами психологічні ресурси особистості (когерентність, 

персональна ресурсність, ресурси психологічного виживання, екзистенціальні 

ресурси, сили характеру, толерантність до невизначеності, психологічна 

ресурсність, ресурси взаємин), а також типи рефлексивності, компоненти 

особистісної здійсненності, рівень мета особистісної самоінтерпретації у 



відповідний лист індивідуального завдання з курсу «GROW-АНАЛІЗ 

ВЛАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕСУРСНОСТІ». (долучіть заповнений лист до 

виконаних завдань цієї практичної роботи).(хто не був на перших двох парах 

практичних на початку семестру, може опрацювати методики щодо 

когерентності і персональних ресурсах (у доданих файлах; оцінка по факту 

виконання – 5 і 5 балів)). 

 

4. Прочитайте статтю  

 Harari, Yuval Noah. (2020). The World Аfter Coronavirus. 
Financial Times https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-

1fe6fedcca75  
 

 коротко у 2 тезах сформулюйте ваше ставлення до дихотомічно 

сформульованих автором статті двох проблем людства та особистості, 

 обґрунтуйте, які психологічні ресурси (когерентність, персональна 

ресурсність, ресурси психологічного виживання, екзистенціальні ресурси, 

сили характеру, толерантність до невизначеності, психологічна 

ресурсність, ресурси взаємин) будуть вам необхідні, щоб побудувати і 

реалізувати власну стратегію розв’язання окреслених автором статті 

дихотомій двох проблем людства та особистості. Чи наявні у вас такі 

ресурси? Чи рівень вашої метаособистісної самоінтерпретації та 

системної рефлексії достатній для ресурсного самопроектування? Чи 

можете ви актуалізувати необхідні вам ресурси за допомогою 

актуалізуючого інтерв’ю? 

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

