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ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

на період травня 2020 року 
 

 

Лекційне заняття 

Тема «Ресурсна насиченість особистості та її  стратегії» 
08/05/20 

Семінарсько-практичне заняття  

Тема «Психологічне самоінвестування. Рефлексивні завдання щодо 

актуалізації психологічних ресурсів» 

08/05/2020 (15/05/2020) 

Завдання 1 

1. Прочитати та письмово сформулювати 4-6 тези щодо змісту статей : 

 Штепа Олена (2020). Ресурсна насиченість особистості. Проблеми 

сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. 

ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 47. Кам’янець-

Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 231–252. DOI: 

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.231-252  

 Штепа Олена (2020). Стратегії ресурсної насиченості особистості. 

Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. 

ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 48. Кам’янець-

Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 313-333. DOI: 

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.313-338  

 

Завдання 2: письмово виконати рефлексивні завдання
1
 

«Поновлення ресурсів» (використано принципи психологічного 

самоінвестування Я. Макдермота та В. Яго )  

                                                             
1 Штепа О. С. Авторський тренінг «Самоаналіз та актуалізація особистісно-екзистенційних ресурсів» та 

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

2014. – С.22-37. 

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.231-252
https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.313-338


Інструкція: ознайомтеся з засобами самоінвестування, тобто способами 

поновлення ресурсів, які запропонували Ян Макдермот та Венді Яго. Визначте 

з цих способів психологічного самоінвестування ті, які є для вас 

найефективнішими. 

Принципи психологічного самоінвестування : 

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.  

Напрями аналізу результатів виконання завдання: чи ви на практиці 

випробували певні способи психологічного самоінвестування? Яким є ваш 

критерій ефективності способу психологічного самоінвестування – доступність, 

швидкість тощо? Як ви змінюєтеся після поновлення власних ресурсів? Які 

саме ресурси (психологічні, екзистенційні, психологічного виживання, 

персональні, ресурси взаємин, ресурси толерантності до невизначеності, 

ресурси психологічного благополуччя, сили характеру) 

 

«Фільм про моє життя» (використано завдання Ф. Зімбардо) 

Інструкція: відповідно до плану придумайте фільм про ваше життя. 

Запишіть відповіді на такі запитання: 

1. Яким є жанр фільму? 

2. Яким є сюжет фільму? 

3. Які у фільмі головні ролі? 

4. Які у фільмі другорядні ролі? 

5. Хто виконує головні ролі? 

6. Хто виконує другорядні ролі? 

7. Хто автор сценарію? 

8. Хто режисер? 



9. Якими є декорації? 

10. Яким є музичний супровід? 

11. Як себе поводять глядачі, коли переглядають фільм про ваше життя? 

12. Якщо фільм представлено до нагороди, то в якій номінації? 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: чи граєте ви самі у 

вашому фільмі? У якій ролі (актор, режисер, сценарист тощо) та у якій стратегії 

(див. статті до теми) розкриваються ваші психологічні ресурси? Які саме 

ресурси ви актуалізуєте, оновлюєте*, вміщуєте* у вашій ролі (психологічні, 

екзистенційні, психологічного виживання, персональні, ресурси взаємин, 

ресурси толерантності до невизначеності, ресурси психологічного 

благополуччя, сили характеру)?  

*спитайтесь на ваші дані з опитувальника психологічної ресурсності 

особистості  

 

«Моя улюблена гра» (використано ідею М. Фрай щодо перенесення 

правил улюбленої гри на сприймання життєвих ситуацій) 

Інструкція: пригадайте свою улюблену гру дитинства та/або на даний 

час. Навіть, якщо гра відома, вкажіть, як вона називається, якими є її головні 

правила, та у чому її виграш. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: як ретельно ви 

дотримуємося правил гри? У яких ситуаціях ви не дотримуєтеся правил або 

кажете «я так не граю»? Чи дійсно ви відчуваєте повноту життя, коли 

отримуєте виграш? Чи порівнюєте свій виграш з виграшами інших? Що є для 

нас важливіше: грати чи отримувати виграш? Які ваші якості розкриваються 

найкраще у цій грі? Які якості ви прагнете розвинути у себе цією грою? У 

деяких психотерапевтичних течіях є думка про те, що людина у своєму 

дорослому житті намагається реалізувати сценарій улюбленої у дитинстві 

казки, а сама грає роль улюбленого персонажа. Чи готові ви подивитися на 

свою улюблену гру з цього боку? Чи можна припустити, що правила улюбленої 

гри ви намагаєтеся впровадити у життя і отримати аналогічний виграш? Яку 

ресурсну стратегію (стратегії) Ви, ймовірно, реалізуєте у вказаній вами грі?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Лекційне заняття 

Тема «Характеристика ресурсного стану особистості. Типи 
ресурсності. Оновлення власних ресурсів» 
22/05/20 

Література: 

 Штепа О. С. (2017). Ресурсний стан: психологічний аналіз та 

інтерпретація. Вісник Львівського університету. Серія психологічні 

науки. Вип.1. С.142-149. 

http://publications.lnu.adu/ua/bulletins/index.php/psychology/article/vie

w/7512/7507  

 

 

 

Семінарсько-практичне заняття  

Тема «GROW-аналіз власної психологічної ресурсності»  

(САМОСТІЙНА РОБОТА)  

індивідуальне завдання виконують студенти усіх трьох груп 

завдання слід здати саме 22/05/2020,  

оскільки до заліку – 29/05/2020 – роботи мають отримати оцінку. 

 

 
GROW-аналіз має містити формулювання цілі особистісного саморозвитку, 

реалій та бар’єрів особистісного самоздійснення, наявних ресурсів для 

перетворення бар’єрів у можливості особистісного самоздійснення, 

застосованого способу актуалізації ресурсів та зіставлення його результату з 

ціллю, загальні висновки.  

 

http://publications.lnu.adu/ua/bulletins/index.php/psychology/article/view/7512/7507
http://publications.lnu.adu/ua/bulletins/index.php/psychology/article/view/7512/7507


Індивідуальне завдання з курсу  

ДВВС: Психологічна ресурсність особистості 

ІІ семестр 2020р. 

 

GROW-АНАЛІЗ ВЛАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕСУРСНОСТІ 

 

студента (-ки): 

___________________________________________________________________  
(прізвище, ім’я; факультет) 

 
 

 

Показники виконання 

завдання  

Максима

льна 

кількість 

балів 

Наявна кількість балів 

1. Правильно і повною 

мірою представлено 

первинні дані для 

аналізу 

10 

 

2. Правильно і повною 

мірою здійснений 

GROW-аналіз щодо 

власної психологічної 

ресурсності 

10 

 

3. Конкретизовані і 

психологічно грамотні 

висновки GROW-

аналізу 

10 

 

 



Види психологічних ресурсів Бали 

Чуття когерентності**  

Персональні ресурси   

Ресурси психологічного виживання: 

 віра  

 емоції  

 стосунки  

 уява  

 розум (раціо)  

 фізична активність  

Екзистенціальні ресурси: 

 свобода  

 смисл  

 милосердя  

 прийняття  

 віра  

Сили характеру: 

 креативність   

 допитливість   

 гнучкість мислення   

 інтерес до навчання   

 мудрість   

 хоробрість   

 наполегливість   

 відвертість   

 життєва енергія   

 любов   

 доброта   

 соціальний інтелект   

 причетність до спільної справи   

 неупередженість   

 лідерство   

 здатність вибачати   

 скромність   

 поміркованість   

 самоконтроль   

 чуття прекрасного   

 вдячність   

 надія   

 чуття гумору   

 релігійність   

Психологічне благополуччя: 

 позитивні взаємини з іншими  

 автономія   

 управління середовищем   

 особистісне зростання  

 цілі у житті  

 самоприйняття   

Толерантність до невизначеності: 

 новизна  

 складність  

 невирішуваність   

Психологічна ресурсність: 

 впевненість у собі  

 доброта до людей  

 допомога іншим  

 успіх  

 любов  

 творчість  

 віра у добро  

 прагнення до мудрості  

 робота над собою  

 самореалізація у професії  

 відповідальність  

 знання власних ресурсів   

 уміння оновлювати ресурси  

 уміння вміщувати ресурси  

Ресурси взаємин: 

 психосоціальні цінності  

 матеріальний внесок   

 смислові набуття  

 почуття, які переживаються   

 екзистенційні жертви/набуття  

Рефлексія: 

 Системна рефлексія  

 Інтроспекція   

 Квазірефлексія   

Метаособистісна 
самоінтерпретація 

 

Особистісна здійсненність: 

 чіткі цілі  

 прийняття Іншого  

 продуктивне усамітнення  

 відповідальність за власний вибір  

** фільтри когерентності: 

 



G 

Ціль особистісного саморозвитку: 

R 

Реалії та бар’єри особистісного самоздійснення: 

O 

Наявні ресурси для перетворення бар’єрів у можливості особистісного 

самоздійснення: 

W 

Застосований спосіб актуалізації ресурсів та зіставлення його 

результату з ціллю: 

Висновки GROW-аналізу:  

 

 



ЗАЛІК  

29.05.2020 

 

12.00-15.00 

підсумовування результатів опанування студентами завдань з курсу 

 


