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Мета – даного курсу є навчання студентів актуалізовувати власну 

психологічну ресурсність для ефективної професійної діяльності психолога. 

Завдання курсу – полягає в актуалізуванні у студентів умінь оперувати 

власними психологічними ресурсами, тобто знати власні психологічні ресурси, 

вміщувати їх та оновлювати. 

Компетентності, якими повинен оволодіти студент:  

Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях, уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність здійснювати 

практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, 

психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік; здатність розробляти та впроваджувати 

інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих 

ситуаціях. 

Програмні результати навчання: робити психологічний прогноз щодо 

розвитку особистості, груп, організацій; вирішувати етичні дилеми з опорою на 

норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. 

«Актуалізація особистісної зрілої» вивчається упродовж 11-го семестру 6-

го курсу денної форми навчання. Курс передбачає 90 год., з яких 36 аудиторних 

(практично-семінарських) і 54 год. самостійної роботи.  

  Форма підсумкового контролю – залік.  

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі 
Усьо

го 

у тому числі 

л п 
ла

б 

ін

д 
ср л п 

ла

б 

ін

д 
ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.  18  6   12       

Тема 2.  18  6   12       



 4 

Разом – зм. модуль 1 36  12   24       

Змістовий модуль 2.  

Тема 3.  54  24   30       

Разом – зм. модуль 2 54  24   30       

УСЬОГО ГОДИН 90 - 36   54       

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  
Феномен психологічної ресурсності особистості у 

некласичній психології 
2 

2.  
Способи психологічного актуалізування психологічних 

ресурсі особистості 
2 

3.  
Психологічні ресурсність як значуща властивість 

особистості психолога 
2 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Психологічні ресурси та уміння ними оперувати 6 

2.  
Діагностика і актуалізація психологічних ресурсів та 

психологічної ресурсності   
6 

3.  Рефлективність і самоаналіз 6 

4.  Діагностика і актуалізація персональної ресурсності 6 

5.  Діагностика і актуалізація «сил характеру» 6 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Гапоненко Л. О. Підготовка до рефлексивного спілкування у професійній 

взаємодії майбутніх практичних психологів / Л. Гапоненко // Практична 

психологія та соціальна робота. – №8. – 2013. – С.13-21. 

2. Гріньова О.М. Особистісне самопроектування: сучасний психологічний 

дискурс / О. Гріньова // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – 

Вип. 51. – С. 54-60 [Елекронний ресурс]. – Режим доступу :  

<http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/psycho/article/view/2891>. 
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3. Гуляс І. А. Детермінанти самоздійснення особистості / І. Гуляс // Психологічні 

перспективи. – 2011. – Вип. 17. – С.83-92. 

4. Гуманістична психологія: Антологія [навч. посібн. для студ. вищих навч. 

закладів]: У 3-х т. [упоряд. й наук. ред. Р. Трач (США) та Г. Балл (Україна)]. 

– К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2001. – Том 1: Гуманістичні 

підходи в західній психології ХХ ст. – 252с. 

5. Кравець Л. Самоаналіз у сфері професійного становлення майбутніх педагогів 

// Доступно з: http://www.social-science.com.ua/публікація/770  

6. Кузікова С. Б. Розробка діагностичного інструментарію вивчення 

особливостей саморозвитку особистості / С. Кузікова / Доступно з: 

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/psykh/2011_6/32.pdf  

7. Лактіонов О. М. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду: 

Автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.01 / О. М. Лактіонов; Київ. нац. ун-

т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2000. – 36с.  

8. Майленова Ф. Выбор и ответственность в психологическом 

консультировании / Ф. Майленова. – М.: «КСП+», 2002. – 416с. 

9. Микитюк С. О. Витоки наукових основ ресурсного підходу / С. Микитюк // 

Проблеми фізичного виховання і спорту. – №2. – 2010. – С.83 – 88. 

10. Оллпорт Г. Становление личности: Избранные труды. – М.: Смысл, 2002. – 

462с. 

11. Партико Т. Б. Загальна психологія / Т.Партико, С. Л. Грабовська, А. О. Вовк 

та ін. [підручн.]. – К.: Вид. Дім “ІнЮРЕ”, 2014.  

12. Петровский В. Состоятельность и рефлексия: модель четырех ресурсов / 

Психология. Журнал высшей школы экономики. – 2008. – Т.5. – №1. – С.77-

100. 

13. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку 

особистості: монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 

2013. – 276с.     

14. Терлецька Л. Технологія самоаналізу / Л. Терлецька. – К.: Главник, 2005. 96с. 
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15. Франк С. Предмет знания. Душа человека. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. – 

992с. 

16. Хорни К. Психология женщины. Самоанализ / К. Хорни. – СПб.: Питер, 2012. 

– 320с. 

17. Чепелєва Н. В. Розуміння та інтерпретація особистого досвіду у контексті 

психологічної герменевтики / Н. В. Чепелєва // Наукові записки 

[Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і 

педагогіка. – 2009. – Вип. 12. – С. 8–21. 

18. Шнейдер Л. Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: 

теория и методы диагностики / Л. Шнейдер. – М.: Московский психолого-

социальный институт, 2007. – 128с. 

19. Штепа О. С. Авторський тренінг «Самоаналіз та актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» та результати його апробації у групі студентів-

психологів / О. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, 

теорія і практика [навч. посіб.] / Т. Яценко. – К. : Вища шк., 2006. – 382с. 

20. Штепа О. С. Аналіз та інтерпретація емпіричної багатофакторної моделі 

психологічної ресурсності особистості / Штепа О. С. // Проблеми сучасної 

психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 28. – 

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 670–682. 

21. Штепа О. С. Дефініція особистісного самоздійснення на теренах некласичної 

і постмодерної психології / О. С. Штепа // Гуманітарний вісник ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Вип.37(3), Том II(22): Тематичний випуск 

«Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 

2017. – С.198-206 

22. Штепа О. С. Магістральні механізми актуалізації психологічних ресурсів / О. 

С. Штепа // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць 
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Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. 

Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип.33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 

2016. – С.584-600. 

23. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель.Опитувальник. Тренінг. – 

Монографія. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 

232с. 

24. Штепа О. С. Особливості зв’язку психологічної та персональної ресурсності 

особистості / О. Штепа // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових 

праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. 

Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський: 

Аксіома Кам’янець-Подільського, 2013. – С.782-791. 

25. Штепа О. С. Особливості ставлення психологічно ресурсних осіб до інших / 

О. Штепа // ,,Наука і освіта» : науково–практичний журнал південного 

наукового центру НАПН України. Психологія. – №9. – 2014. – C. 194–200. 

26. Штепа О. С. Психологічні ресурси життєстійкості особистості / О. Штепа // 

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології 

імені Г. С. Костюка. – Київ, 2013. – Том 11. – Психологія особистості. 

психологічна допомога особистості. –Вип. 7. – частина 2. – Ніжин: ПП 

Лисенко М. М., 2013. – С.554-562. 

27. Штепа О. С. Психологічні ресурси як медіатор внутрішнього та зовнішнього 

Я людини / О.  С. Штепа // 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.31. – Кам’янець-Подільський 

: Аксіома, 2016. – С.559–568. 

28. Штепа О. С. Ресурс-менеджмент / О. Штепа // У кн.: Самоменеджмент 

(самоорганізування особистості) : [навч. посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. – 362с 
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29. Штепа О. С. Функції психологічних ресурсів / О. С. Штепа // Гуманітарний 

вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип.26, Том I (17): 

Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні 

читання». – К.: Гнозис, 2016. – С.301-314. – 0,8 д.а. 

30. Штепа О. С. Характеристика прийому актуалізації психологічної ресурсності 

особистості (авторський підхід) / О. Штепа // Науковий часопис 

національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 

№12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2015. – №2(47). –  С.200–206. 

31. Antonovski A. Rozviklanię taemnici zdrowia / А. Antonovski. − Warshawa, 1999. 

− S.32. 

32. Maddi S. R. The Personality Construct of Hardiness / S. Maddi, D. Khoshaba, M. 

Persico, J. Lu, R. Harvey, F. Bleecker // Journal of Research in Personality. – 

2002. – #36. – p. 72-85 / Режим 

доступу:<http://kstera.ru/texts/hardiness/index.html>.  

33. McAdams D.P. The person: An integrated introduction to personality psychology. 

3rd ed. Fort Worth, TX, 2001. 

34. Park N. Character Strengths: Research and Practice / N. Park, C. Peterson // 

Journal of College & Character. – 2009. – №4 (April). – VOL. X [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: <http://www.tandfonline.com/page/terms-and-

conditions>.  

35. Shtepa Olena. Theoretical analysis of the sphere of manifestation and parameters of 

resourceful state of a personality / Olena Shtepa // European humanities studies: 

State and Society. – №3. –2014-2015. – p.100 –112.  
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Оцінювання знань студентів з спецкурсу за видами завдань  

Види завдань 

Кількість 

завдань 

протягом 

семестру 

Максимальна 

кількість балів, що 

нараховується за 

правильне виконання 

одного  завдання 

Максимальна 

кількість 

балів за 

певний вид 

завдань 

Виконання завдань на 

семінарсько-практичних 

заняттях 

18 4 72 

Індивідуальне завдання  1 28 28 

Всього  100 

Наприкінці семінарсько-практичного заняття оцінюється рівень роботи кожного 

студента у балах від 0 до 4. 

 

Зміст індивідуального завдання: 

Змістом індивідуального завдання з курсу є (само)актуалізування психологічної 

ресурсності особи двома техніками актуалізації з представленням обґрунтування 

їх застосування, аналізом ефективності реалізації застосованих методів, 

наведенням даних психологічних ресурсів до і після актуалізування.  

 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСТКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З СПЕЦКУРСУ 

 

Змістовий модуль 1. Феномен психологічної ресурсності особистості  

 

ТЕМА 1. Особистісна зрілість у класичній та некласичній психології 
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Характеристика феномена ресурсу. Види «внутрішніх» ресурсів особистості. 

Особливості життєстійкості та особистісного потенціалу у ресурсному аспекті. 

Суб’єктивна реальність особистості. Спрямованість особистості. Концепції 

психологічних ресурсів особистості вітчизняних та зарубіжних дослідників. 

«Темна тріада особистості». Невизначеність як соціально-психологічний 

контекст особистості. Самоздійснення особистості. Психологічна ресурсність як 

індикатор можливостей людини. Характеристика психологічної ресурсності. 

Характеристика уміння оперувати ресурсами. Характеристика типів 

психологічної ресурсності. Особливості психологічної ресурсності жінок та 

чоловіків.  

Рекомендована література:  

1. Василюк Ф. Психология переживания (анализ преодоления критических 

ситуаций) / Ф. Василюк. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 200с. 

2. Гуманістична психологія: Антологія [навч. посібн. для студ. вищих навч. 

закладів]: У 3-х т. [упоряд. й наук. ред. Р. Трач (США) та Г. Балл (Україна)]. – К.: 

Університетське видавництво «Пульсари», 2001. – Том 1: Гуманістичні підходи 

в західній психології ХХ ст. – 252с. 

3. Кузікова С. Б. Розробка діагностичного інструментарію вивчення 

особливостей саморозвитку особистості / С. Кузікова / Доступно з: 

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/psykh/2011_6/32.pdf  

4. Лактіонов О. М. Структурно-динамічна організація індивідуального 

досвіду: Автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.01 / О. М. Лактіонов; Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2000. – 36с.  

5. Майленова Ф. Выбор и ответственность в психологическом 

консультировании / Ф. Майленова. – М.: «КСП+», 2002. – 416с. 

6. Микитюк С. О. Витоки наукових основ ресурсного підходу / С. Микитюк 

// Проблеми фізичного виховання і спорту. – №2. – 2010. – С.83 – 88. 
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9. Партико Т. Б. Загальна психологія / Т.Партико, С. Л. Грабовська, А. О. 

Вовк та ін. [підручн.]. – К.: Вид. Дім “ІнЮРЕ”, 2014.  

12. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку 

особистості: монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. 

– 276с.     

13. Чепелєва Н. В. Розуміння та інтерпретація особистого досвіду у контексті 

психологічної герменевтики / Н. В. Чепелєва // Наукові записки [Національного 

університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і педагогіка. – 2009. – 

Вип. 12. – С. 8–21. 

14. Штепа О. С. Аналіз та інтерпретація емпіричної багатофакторної моделі 

психологічної ресурсності особистості / Штепа О. С. // Проблеми сучасної 

психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 28. – 

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 670–682. 

15. Штепа О. С. Дефініція особистісного самоздійснення на теренах 

некласичної і постмодерної психології / О. С. Штепа // Гуманітарний вісник 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Вип.37(3), Том II(22): Тематичний випуск «Міжнародні 

Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2017. – С.198-206 

16. Штепа О. С. Особливості зв’язку психологічної та персональної 

ресурсності особистості / О. Штепа // Проблеми сучасної психології: Збірник 

наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. 

Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський: Аксіома 

Кам’янець-Подільського, 2013. – С.782-791. 

17. Штепа О. С. Особливості ставлення психологічно ресурсних осіб до інших 

/ О. Штепа // ,,Наука і освіта» : науково–практичний журнал південного 

наукового центру НАПН України. Психологія. – №9. – 2014. – C. 194–200. 
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18. Штепа О. С. Психологічні ресурси життєстійкості особистості / О. Штепа 

// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології 

імені Г. С. Костюка. – Київ, 2013. – Том 11. – Психологія особистості. 

психологічна допомога особистості. –Вип. 7. – частина 2. – Ніжин: ПП Лисенко 

М. М., 2013. – С.554-562. 

19. Штепа О. С. Психологічні ресурси як медіатор внутрішнього та 

зовнішнього Я людини / О.  С. Штепа // 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.31. – Кам’янець-Подільський : 

Аксіома, 2016. – С.559–568. 

20. Штепа О. С. Ресурс-менеджмент / О. Штепа // У кн.: Самоменеджмент 

(самоорганізування особистості) : [навч. посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. – 362с. 

21. McAdams D.P. The person: An integrated introduction to personality 

psychology. 3rd ed. Fort Worth, TX, 2001. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання «Мапа внутрішньої країни» (на основі методики Т. Зінкевіч-

Євстігнєєвої щодо послідовності створення мапи та аналізу рисунку)  

Інструкція: виконайте завдання та розберіть власний рисунок за напрямами 

аналізу результатів виконання завдання. 

Уявіть, що ви є певною країною, цікавою і неповторною. Здійсніть мандрівку 

цією країною у пошуках важливої для вас цілі: 

 окресліть межі країни та дайте їй назву; 

 намалюйте ландшафт країни та назвіть його компоненти (наприклад, 

«Гори сумнівів»  або «Гори думок» тощо); 

 позначте на мапі ціль вашої мандрівки прапорцем і напишіть «ціль»; 
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 на мапі визначте точку, з якої ви почнете мандрівку, та позначте її як 

«вхід»; 

 намалюйте на мапі шлях від «входу» до «цілі»; 

 на мапі визначте точку, в якій ви завершите мандрівку, та позначте її як 

«вихід»; 

 намалюйте на мапі шлях від «цілі» до «виходу»; 

 на шляху від «входу» до «виходу» позначте актуальний стан (позначте 

його прапорцем «тепер»).  

Напрями аналізу результатів виконання завдання: на скільки є розробленим 

ландшафт країни? Якщо рисунок розбити на уявні дев’ять квадратів (по три 

квадрати у рядку і так само у стовпці), з яких три верхні квадрати характеризують 

сферу думок, середні – сферу емоцій, а нижні – сферу дій; якщо лівий стовпець 

характеризує минуле, середній – теперішнє, а правий – майбутнє, то в якій сфері 

та у якому часі знаходиться ваша ціль? Якщо відносно центру мапи прапорець 

цілі знаходиться саме по центру – це означає, що ви умієте приймати зважені 

рішення, по центру зі зміщенням догори – здатні продукувати нові ідеї, по центру 

зі зміщенням донизу – умієте практично реалізовувати задуми, прапорець цілі 

справа – умієте сміливо дивитися у майбутнє, зліва – берегти традиції. Що саме 

ви умієте?На якій місцині розташовано «ціль»?  У якій частині вашої країни ви 

почуваєтеся найкраще – сповнені радості, впевненості, чуття перспективності? 

Що знаходиться на території цієї місцини? Як ви можете потрапляти до цієї 

місцини? По якій території пролягав шлях до мети і після її досягнення – до 

«виходу»? Яким є напрям руху до цілі? Якщо рівень «входу» і «виходу» є 

однаковим або вони знаходяться на одній частині мапи – ви прийшли до того ж, 

з чого і почали, але на новому рівні розуміння, отож, ви умієте вчитися на своєму 

досвіді. Якщо рівень «виходу» є вищим за рівень «входу» – у розумінні цілі ви 

схильні йти від практики до теорії та довіряєте практичному досвіду. Якщо 

рівень «входу» є вищим за рівень «виходу» – у розумінні цілі ви ідете від теорії 

до практики. Якщо «вхід» знаходиться у лівій частині мапи, а «вихід»– у правій, 
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ви схильні тривожитися перед початком роботи над завданням, але умієте 

будувати стратегію досягнень та у розв’язанні нових проблем використовувати 

минулий досвід. Якщо «вхід» знаходиться у правій частині мапи, а «вихід» – у 

лівій, ви маєте чуття на усе нове і перспективне та умієте поєднувати інновації 

та традиції. Як ваші теперішні цілі пов’язані з місциною, у якій ви почуваєтеся 

найкраще? 

 

Завдання «Герой» (на основі ідеї К. та С. Ленктонів щодо плану опису 

помилкових та результативних дій)  

Інструкція: напишіть сценарій фільму чи вистави про Героя, дотримуючись 

такого плану:  

1) знайомство з Героєм, опис його характерних рис;  

2) Герой вирішує щось зробити, але не справляється і терпить поразку;  

3) опис подальших дій Героя, які виявляються помилковими, неадекватними до 

ситуації;  

4) Герой згадує про те, що колись випадково він щось чув, бачив, отримав тощо 

і скеровує дії у новому напрямку. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: що таке помилка і неуспіх? 

Чому неуспіх був сприйнятий Героєм як помилка? Чи змінюється разом з діями 

і мета Героя? Що саме згадав Герой? Які особистісні риси дали Герою змогу 

адекватно оцінити ситуацію, та змінити власну поведінку? Як змінилися, на ваш 

погляд, цінності Героя? 

 

Завдання «Фільм про моє життя» (з використанням запитань Ф. Зімбардо для 

складання плану про фільм) 

Інструкція: відповідно до плану придумайте фільм про ваше життя. Запишіть 

відповіді на такі запитання: 
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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? Чи подобається вам грати вашу роль? У якій ролі (актор, режисер, 

сценарист тощо) розкриваються ваші унікальні якості? Чи хотіли б ви змінити 

вашу роль на іншу і чому саме? 

ТЕМА 2. Результати емпіричних досліджень психологічної ресурсності 

особистості 

Концепції змін особисті: адаптаційна, мотиваційна, трансформаційна. Функції та 

механізми актуалізації психологічних ресурсів. Типи психологічної ресурсності 

та ресурсних взаємин. Особистість у культурі індивідуалізму. Модель «ikigai» - 

«процвітання зсередини». Концепція чеснот та сил характеру М. Селігмана та К. 

Петерсона. Концепція персональної ресурсності С. Хобфолла. Характеристика 

екзистенційних ресурсів за О. Рязянцевою. Авторська модель психологічної 

ресурсності особистості.  

Рекомендована література:  
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1. Гріньова О.М. Особистісне самопроектування: сучасний психологічний 

дискурс / О. Гріньова // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Вип. 

51. – С. 54-60 [Елекронний ресурс]. – Режим доступу :  

<http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/psycho/article/view/2891>. 

2. Гуляс І. А. Детермінанти самоздійснення особистості / І. Гуляс // 

Психологічні перспективи. – 2011. – Вип. 17. – С.83-92. 

3. Психология человека от рождения  до смерти. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 

2002. − С. 440-455. 

4. Шнейдер Л. Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: 

теория и методы диагностики / Л. Шнейдер. – М.: Московский психолого-

социальный институт, 2007. – 128с. 

5. Штепа О. С. Магістральні механізми актуалізації психологічних ресурсів / 

О. С. Штепа // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. 

Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип.33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 

2016. – С.584-600. 

6. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель.Опитувальник. Тренінг. – 

Монографія. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232с. 

7. Штепа О. С. Функції психологічних ресурсів / О. С. Штепа // Гуманітарний 

вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип.26, Том I (17): Тематичний випуск 

«Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2016. – 

С.301-314. – 0,8 д.а. 

8. Antonovski A. Rozviklanię taemnici zdrowia / А. Antonovski. − Warshawa, 

1999. − S.32. 
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9. Maddi S. R. The Personality Construct of Hardiness / S. Maddi, D. Khoshaba, 

M. Persico, J. Lu, R. Harvey, F. Bleecker // Journal of Research in Personality. – 2002. 

– #36. – p. 72-85 / Режим доступу:<http://kstera.ru/texts/hardiness/index.html>.  

10. Park N. Character Strengths: Research and Practice / N. Park, C. Peterson // 

Journal of College & Character. – 2009. – №4 (April). – VOL. X [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: <http://www.tandfonline.com/page/terms-and-

conditions>.  

11. Shtepa Olena. Theoretical analysis of the sphere of manifestation and parameters 

of resourceful state of a personality / Olena Shtepa // European humanities studies: 

State and Society. – №3. –2014-2015. – p.100 –112.  

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання «Моя улюблена гра» (авт. з використанням ідеї 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? 
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Завдання «Складна ситуація» (авт. модифікація на основі вправи Н. Рубштейн)  

Інструкція: пригадайте подію у вашому житті, яка була для вас дуже складною. 

Настільки складною, що змінило багато чого у вашому житті. Дайте відповіді на 

такі питання. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: яка подія відбулася? Які 

попередні життєві події ускладнили переживання цієї події? Чи була подія 

неочікуваною? Чи могли ви контролювати подальший розвиток подій? Якою 

мірою змінився звичних хід подій вашого життя в результаті події? Чи могли ви 

уявити вихід з цієї ситуації, і що перешкоджало це увити? Чи містила подія певну 

особисту втрату? Що саме вас найбільше пригнічувало? Чи супроводжувалася 

подія певним неприємним відкриттям щодо самого себе?  Озираючись у минуле, 

чи можете ви визначити, чи було у цій кризі певне приховане звернення до вас? 

На що у вас «відкрилися очі» з того, що раніше ви намагалися ігнорувати? Що у 

вашому житті після цього випадку ви стали робити інакше? Які ваші унікальні 

якості допомогли вам пережити складну ситуацію? Які унікальні якості у вас 

розкрилися після того, як ви прожили складну життєву ситуацію? 

 

Завдання «Очікування від інших» (авт. модифікація на основі вправи Н. 

Рубштейн) 

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? 
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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? Які ваші унікальні якості дають змогу 

будувати та реалізовувати взаємини, які приносять вам радість та порозуміння з 

іншими? 

 

 

Змістовий модуль 2. Актуалізування психологічної ресурсності особистості 

методом самоаналізу та засобами психологічного тренінгу особистості  

 

ТЕМА 3. Самоаналіз та актуалізація особистісно-екзистенційних ресурсів 

Характеристика процесу та показників самоаналізу. Психодіагностика 

персональної та психологічної ресурсності особистості, «сил характеру». 

Принципи гармонізації особистості. Характеристика та психодіагностика 

системної рефлексії. Інтерпретація результатів психодіагностики особливостей 

психологічної ресурсності: прогнозування змін особистості. Завдання 

авторського тренінгу актуалізування психологічної ресурсності: 1) 

виокремлення ресурсів, 2) аналіз ситуацій наявності та вияву ресурсів, 3) 

простеження актуалізації ресурсів у взаєминах, 4) усвідомлення ресурсів у 

структурі суб’єктного досвіду.  

Рекомендована література:  

1. Гапоненко Л. О. Підготовка до рефлексивного спілкування у професійній 

взаємодії майбутніх практичних психологів / Л. Гапоненко // Практична 

психологія та соціальна робота. – №8. – 2013. – С.13-21. 

2. Кравець Л. Самоаналіз у сфері професійного становлення майбутніх 

педагогів // Доступно з: http://www.social-science.com.ua/публікація/770  

3. Терлецька Л. Технологія самоаналізу / Л. Терлецька. – К.: Главник, 2005. 

96с. 



 20 

6. Штепа О. С. Авторський тренінг «Самоаналіз та актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» та результати його апробації у групі студентів-

психологів / О. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №6. 

– С.22–37. Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія 

і практика [навч. посіб.] / Т. Яценко. – К. : Вища шк., 2006. – 382с. 

7. Штепа О. С. Характеристика прийому актуалізації психологічної 

ресурсності особистості (авторський підхід) / О. Штепа // Науковий часопис 

національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №12. 

Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 

– №2(47). –  С.200–206. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання «Літопис» (авт.) 

Інструкція: уявіть, що ви певна країна. Напишіть літопис цієї країни. У ньому 

мають бути відображені основні події, що відбувалися на території цієї країни 

(змагання, війни, угоди, свята, приїзд почесних гостей-посланців, ярмарки, 

виставки тощо), згадані найвеличніші правителі, полководці, мудреці, науковці, 

митці, описані головні закони, за якими жила країна у різні часи. У літописі 

також має міститися міф про виникнення країни та про пророцтво мудреців і 

астрономів щодо її майбутнього.  

Напрями аналізу результатів виконання завдання: якими головними подіями 

пов’язані минуле, теперішнє й майбутнє вашої країни? Що мало відійти на 

другий план, втратити свою значущість, щоб відбулися позитивні зміни? Які 

особи, описані у літописі, найбільше вплинули на розквіт вашої країни? Якими є 

головні якості цих персонажів? У яких саме ситуаціях вони діяли ефективно? Що 

саме зумовлювало їх ефективність (сприятливі обставини, особисті якості 

тощо)? Чи були ситуації, у яких дії цих персонажів не були успішними? Що було 

причиною цього? Ким би з цих головних персонажів могли б бути ви? У яких 

саме життєвих ситуаціях ви вважатимете за доцільне виявляти ваші унікальні 

якості, ресурси? У яких ситуаціях ви найбільше витрачаєте власні унікальні 
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якості, ресурси? За якими ознаками ви відчуєте, що ваші ресурси вичерпалися? 

Як ви зможете поповнити ваші ресурси? 

 

Завдання «Поновлення ресурсів» (авт. з використанням принципів 

психологічного самоінвестування Я. Макдермота та В. Яго)  

Інструкція: ознайомтеся з засобами самоінвестування, тобто способами 

поновлення ресурсів, які запропонували Ян Макдермот та Венді Яго. Оберіть 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, 
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швидкість тощо? Як ви змінюєтеся після поновлення власних ресурсів? Чи 

можете ви сформулювати ще 2-4 способи поновлення власних ресурсів? 

 

Завдання «Три лідери» (авт. з використанням ідеї А. Соколовою щодо процедури 

аналізу якостей трьох осіб-лідерів)  

Інструкція: пригадайте трьох осіб, з якими ви мали змогу особисто спілкуватися 

та співпрацювати, та вважаєте цих людей лідерами. Охарактеризуйте кожного з 

лідерів трьома найяскравішими його рисами (це можуть бути як позитивні, так і 

негативні риси). Виокремте з складеного вами переліку рис дві, які на вас 

найбільше вплинули. Опишіть, що ви умієте, на що саме здатні внаслідок впливу 

на вас вказаних якостей.  

Напрями аналізу результатів виконання завдання: позитивні чи негативні якості 

інших найбільше на вас вплинули? Схарактеризовані вами люди вас змінили чи 

розкрили? Яким був характер ваших взаємин з людьми-лідерами: конкуренція, 

співпраця, навчання, контроль, прив’язаність? Які саме ваші унікальні якості 

виявилися внаслідок спілкування із описаними вами людьми-лідерами? За якими 

ознаками ви упізнаєте людину, у якої ви можете навчитися чомусь важливому? 

Чи ви навчилися задіювати, свідомо застосовувати ваші унікальні якості? 

 

ПИТАНЯ ДО ЗАЛІКУ (колоквіуму) 

1. Види «внутрішніх» ресурсів особистості 

2. Особистість у культурі індивідуалізму 

3. Концепції психологічних ресурсів особистості вітчизняних дослідників 

4. Концепції психологічних ресурсів особистості зарубіжних дослідників 

5. Компоненти ресурсної насиченості 

6. Стратегії ресурсної насиченості особистості 

7. Характеристика феномена психологічної ресурсності 

8. Концепція чеснот та сил характеру  

9. Концепція персональної ресурсності  
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10. Характеристика екзистенційних ресурсів  

11. Концепція ресурсів психологічного виживання 

12. Ресурси взаємин 

13. Психологічна ресурсність особистості 

14. Психологічне благополуччя  

15. Феномен когерентності  

16. Характеристика уміння оперувати ресурсами. 

17. Функції психологічних ресурсів.  

18. Концепції актуалізації психологічної ресурсності особистості: гештальт-

підхід Ніни Рубштейн.  

19. Концепції актуалізації психологічної ресурсності особистості: ресурси  у 

психологічній концепт-моделі психологічної підтримки Фаріди Майленової. 

20. (SCORE). Концепції актуалізації психологічної ресурсності особистості: 

екзистенц-аналіз Альфріда Ленгле. Концепції актуалізації психологічної 

ресурсності особистості: О. Штепа: метод евентуальності у «актуалізуючому 

інтерв’ю». 

 

Рівень знань та умінь з спецкурсу оцінюється відповідно до  

загальнофакультетської системи. 

Загальнофакультетська трирівнева система оцінювання знань студентів 

Оцінка 

 
Бали Рівень 

5 
90 – 100 A (відмінно) 

81 – 89 B  (дуже  добре) 

4 
71 – 80 C  (добре) 

61 – 70 D (задовільно) 

3 51 – 60 E (достатньо) 

2 
25 – 50 FX (незадовільно) 

0 – 24  F (не зараховано) 
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Оцінка знань студента з спецкурсу складається з суми балів, отриманих 

ним протягом семестру. 

 

 


