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Мета – даного курсу є актуалізація у студентів їх особистісної зрілості як акмеологічної 

інваріанти професіоналізму. 

Завдання курсу – полягає у формуванні у студентів загальної компетентності щодо 

феномена особистісної зрілості та в актуалізуванні у студентів психологічної готовності 

самостійно розв’язувати життєві проблеми. 

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 180 год., з яких 48 аудиторних 

(16 лекційних і 32 практично-семінарських) і 126 год. самостійної роботи. 

Формою контролю знань є залік. Також курс вивчається упродовж 11-го 

семестру 6-го курсу заочної форми навчання. Курс передбачає 90 год., з яких 20 

аудиторних (20 год семінарсько-практичних занять) і 70 год. самостійної роботи. 

Формою контролю знань є залік. 

  Форма підсумкового контролю – залік.  

 
1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб 
ін

д 
ср 

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

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Особистісна 

зрілість у класичній 

та некласичній 

психології 

56 4 8   44 19  2   17 
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Тема 2. 

Соціокультурні, 

ґендерні та 

професійні 

особливості 

особистісної зрілості 

56 4 8   44 21  4   17 

Разом – зм. модуль 1 112 8 16   88 40  6   34 

Змістовий модуль 2.  

Тема 3. Рефлексія 

особистісної зрілості 

у активному 

соціально-

психологічному 

навчанні 

68 8 16   44 50  10   40 

Разом – зм. модуль 2 68 8 16   44 50  10   40 

УСЬОГО ГОДИН 180 16 32   
13

2 
90 - 16   74 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Особистісна зрілість у класичній та некласичній психології 8 2 

2.  
Соціокультурні, ґендерні та професійні особливості особистісної 

зрілості 
8 4 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Автономність: проблема психологічної незалежності 2 1 

2.  Відповідальність: конформність та самостійність 2 1 

3.  Децентрація і толерантність: здатність бути неупередженим 2 1 

4.  
Глибинність переживань: цінності регресу та готовність до 

самоздійснення 
2 2 

5.  Життєва філософія: десакралізація та екзистенційний досвід 2 2 

6.  Контактність креативність: проблема само- і соціовідчуженості  2 1 

7.  Самоприйняття: режисура внутрішнього діалогу 2 1 

8.  Синергічність: системна рефлексія та особистісне самоздійснення 2 1 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

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

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

1. Бьюдженталь Джеймс Ф. Предательство человечности: миссия психотерапии 

по восстановлению нашей утраченной идентичности / Джеймс Ф. Бьюдженталь 

[пер. с англ.] // Эволюция психотерапии: В 3-х т. – М.: «Класс», 1998. – Т.3. – 

С.180–207 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:<http://psylib.org.ua/books/_bugen01.htm>. 

2. 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. 

3. 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>. 

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. Долинська Л. Особистісна зрілість як чинник формування психологічної 

культури майбутнього фахівця / Л. Долинська // Проблеми сучасної психології / 

Доступно з: www.archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/2012_16/285-293.pdf   

6. Кузікова С. Б. Емпіричне дослідження саморозвитку суб’єктної діяльності / 

С. Кузікова // Психологічні науки: проблеми і здобутки – Додаток 1 до №1,  Том 

IV, – 2012р. – Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у 

психології» – Вип. 6. – С.132-139. 

7. 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. 

8. Наконечна М. Медико-психологічні аспекти допомоги іншому та розвитку 

здатності до неї / М. Наконечна, В. Марченко, Л. Кушнір // Актуальні проблеми 
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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.84-91. 

9. Наконечна М. Просоціальна активність у вимірах суб’єктності / М. 

Наконечна, В. Нечеса // 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.77-83. 

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. Роджерс К. Вчитися бути вільним / К. Роджерс // У кн.: Гуманістична 

психологія: Антологія: 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.  

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. 

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

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

социальный институт, 2007. – 128с. 

18. 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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19. Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і 

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

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

− S.32. 

21. Levinson D. Tht seasons of a man’s life. New York: Knopf, 1978. 

22. 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>.  

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

3rd ed. Fort Worth, TX, 2001. 

24. McAdams D.P., Diamond A., de St. Aubin E. Mansfield E. Stories of commitment: 

The psychosocial construction of generative lives // J. Pers. Soc. Psychol. 1997. 72. P. 

678–694. 

25. 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>.  

26. Schneder K. Therapist personal maturity and the therapeutic success // The 

Psychhtrapy, 1992, Vol. 8. – P. 71 −79. 

27. Stevens J. Transforming Your Dragons. Turning Personality Fear Patterns into 

Personal Power. – Bear&Company Publishing, Santa Fe, New Mexico, 1994 

 

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 

8 10 80 
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Індивідуальне завдання  1 20 20 

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 самостійне письмове формулювання 

запитань щодо діагностування і характеристики особистісної зрілості особи,  

також їх верифікація методом психологічного опитування. 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСТКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З СПЕЦКУРСУ 

 

Змістовий модуль 1. Феномен особистісної зрілості 

 

ТЕМА 1. Особистісна зрілість у класичній та некласичній психології 

Феноменологія зрілості: зрілість та дорослість; особистісний досвід, особистісне 

самоздійснення, професіоналізм, чуття затребуваності. Інтерпретація 

особистісної зрілості у класичній та некласичні психології. Теорія ідентичності 

Е. Еріксона. Концепція ідентичності Д. Макклелланда. Дослідження 

особистісної зрілості вітчизняними вченими: риси зрілості особистості (Л. 

Овсянецька), автентична особистість (Т. Татенко), рівень зрілості особистості (Т. 

Титаренко). Дослідження особистісної зрілості зарубіжними вченими. 

Особистісна трансформація за К. Юнгом. Цілісна особистість (Ф. Перлз). Зріла 

особистість за Г Оллпортом. Творча особистість (П Вайнцвайг). Активний 

суб’єкт життя (А. Менегетті). Види зрілості. Показники та механізми 

особистісної зрілості. Концепція психологічної зрілості Дж. Стівенса.  Риси 

особистісної зрілості: децентрація, толерантність, автономність, 

відповідальність, глибинність переживань, життєва філософія, контактність, 

креативність, самоприйняття, синергічність.  
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Рекомендована література:  

1. 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. 

2. Долинська Л. Особистісна зрілість як чинник формування психологічної 

культури майбутнього фахівця / Л. Долинська // Проблеми сучасної психології / 

Доступно з: www.archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/2012_16/285-293.pdf   

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. Лукасевич О. Особистіна зрілість студентів: психологічне забезпечення 

дослідження / О. Лукасевич / Доступно з: http://vuzlib.com/content/view/823/94/ 

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

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

6. Наконечна М. Просоціальна активність у вимірах суб’єктності / М. 

Наконечна, В. Нечеса // 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.77-83. 

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

– 462с. 

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

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

9. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку 

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

– 276с.     

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

Монографія. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232с. 
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11. Stevens J. Transforming Your Dragons. Turning Personality Fear Patterns into 

Personal Power. – Bear&Company Publishing, Santa Fe, New Mexico, 1994. 

12. McAdams D.P., Diamond A., de St. Aubin E. Mansfield E. Stories of 

commitment: The psychosocial construction of generative lives // J. Pers. Soc. Psychol. 

1997. 72. P. 678–694. 

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

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

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Розмова з долею (час: 30–45 хв) 

Мета: навчити учасників моделювати ситуацію на основі заданих елементів та 

формувати стійкість до невизначеності. 

Матеріал: картки з афоризмами [8] про людину та життя: 

• Шляхи випадкового невиправні (Д. Ойзерман). 

• Час – це корабель, що ніколи не кидає якоря (N*). 

• Будь-яка стіна – це двері (А. Крісті). 

• Багато чого ми охоче б кинули, якби не боялися, що хтось це підбере 

(„Джаммапада”). 

• Хто не задоволений тим, що має, той не був би задоволений і тим, що хотів 

би мати (Б. Авербах). 

• Бути надто незадоволеним собою є слабкість, бути надто задоволеним ─ 

нерозумність (N*). 

• Люди бояться здійснювати власні мрії, бо не знатимуть тоді, для чого жити 

далі (П. Коельо). 

• Найрозумнішому філософу важко відповідати на нерозумні запитання 

(Хілон). 

• Мовчати – вірити самому собі (А. Камю). 
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• Правдива людина кінець кінцем приходить до розуміння, що вона завжди 

бреше (Ф. Ніцше). 

• Немає більшої муки, ніж згадування у нещасті про щасливі часи (А. Данте). 

• Найкращий засіб від депресії – Нобелевська премія і гаряча ванна (Д. 

Сміт). 

• Наш обов’язок – це право, яке інші мають на нас (Ф. Ніцше). 

• Мистецтво жити – це жити з перспективою (Ф. Градков). 

• Було б серце, а печалі знайдуться (В. Ключевський). 

• Глибше за все дивляться у серця людей ті очі, які найбільше плакали (Є. 

Ожешко). 

• Кожен бачить, якими ми видаємося, мало хто відчуває, якими ми є (Н. 

Макіавелі). 

• Кожній людині необхідно дати у житті шанс. Краще два... (Ю. Макаров). 

• Мрію можна здійснити будь-коли (П. Коельо). 

• Серце не має зморшок (М. Севілньї). 

• Людина за природою своєю – не острів (Д. Донн). 

• Два найвеличніших тирани на землі – випадок і час (І. Гердер). 

• Необхідно витратити багато часу, щоб стати, нарешті, молодим (П. 

Пікассо). 

• Велика душа ніколи не буває самотньою. Як би доля не віднімала у неї 

друзів, вона врешті решт завжди їх собі створює (Р. Роллан). 

• Жити – значить не лише змінюватися, але й залишатися собою (П. Леру). 

• Як часто дивимося ми, куди тягнеться дим, замість того, щоб поцікавитися, 

звідки дме вітер (К. Чапек). 

Інструкція: кожному з вас потрібно витягнути навмання. 1–2 картки, на яких 

записані афоризми та максими видатних особистостей про людину та життя. 
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Розділіться на підгрупи по 4–5 осіб. Прочитайте усі афоризми, які отримала ваша 

підгрупа. Ваше завдання: використовуючи лише ці афоризми створити і записати 

діалог, який міг би відбутися між Людиною і Долею.  

Обговорення: спочатку зачитуються усі варіанти „розмови” Людини і Долі. 

Слабкою чи сильною, доброю чи злою є Людина у ваших діалогах? Хто починає 

розмову – Людина чи Доля? На що скаржиться Людина, чого просить у Долі? 

Непохитною чи прихильною є Доля до Людини? Чи готова Людина 

прислухатися до порад Долі? Що їй заважає це зробити? Коли ми приймаємо 

правила Долі? Чому нам одночасно страшно і цікаво „говорити” з Долею? Давні 

китайські мудреці вважали, що Доля – це та єдина сила, яка може врівноважити 

непереборне прагнення людини до щастя. Доля – те, що народжується разом з 

людиною, але чого людина не може пізнати. Що таке Доля, на вашу думку? 

 

Мультфільм (час: 45−90 хв) 

Мета: навчитись приймати допомогу інших, бачити свою роль у групі та гнучко 

змінювати її адекватно до ситуації. 

Матеріал: картонні листи (А4) для кожної підгрупи; фломастери; дитячі 

наклейки або журнальні ілюстрації для створення колажу (фотографії людей, 

тварин, краєвидів, предметів побуту, машин тощо). 

Інструкція: багатьом з нас подобається дивитися хороші театральні вистави, 

фільми чи навіть мультфільми. Зараз у вас є можливість створити свій 

мультфільм. Яким буде сюжет та хто буде головними героями ─ усе за вашим 

бажанням. Ви можете втілити свій задум самотужки або у групі до 4–5 осіб. Коли 

ваші роботи будуть готові, ми проведемо прем’єру „Нового кіно”! 

Обговорення:  хто є головними героями? Який сюжет історії? На яку аудиторію 

розрахований фільм? Чому можуть навчитися з цього фільму глядачі? Якщо 

об’єднати усі наші роботи-фільми в один серіал, про що він буде? 
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Загадка семи мудреців (час: 20−30 хв) 

Мета: сформувати самостійність мислення, уміння створювати власний погляд 

на основі авторитетних думок та гармонійно поєднувати елементи системи  

Матеріал: для кожного учасника картка з записаними на ній висловлюваннями 

відомих давньогрецьких філософів. 

• Ніколи не перебільшуючи (Солон). 

• Усьому знати міру (Клеобул). 

• Тяжкий тягар ─ невігластво (Фалес). 

• Усе своє носити з собою (Біант). 

• Обмірковувати усе заздалегідь (Періандр). 

• Не поспішати у дорозі (Хілон). 

• Важко людині бути хорошою (Піттак). 

Інструкція: перед вами висловлювання семи видатних мудреців світу. Ці 

висловлювання є їхнім життєвим кредо, в якому кожен із них намагався викласти 

своє бачення сенсу життя. Ці сім мудреців жили приблизно в один час – у 6 ст. 

до н. е. Можливо, логічне і гармонійне поєднання їхніх висловів в єдиній максимі 

містить загадку сенсу життя. Спробуйте її розгадати! Ваше завдання – об’єднати 

вислови мудреців в один, логічно завершений. За потребою можна 

використовувати для з’єднання висловів і інші слова, але мінімально. Не 

переставляйте місцями слова у висловлюваннях, можна змінювати лише їх 

відмінки та порядок самих висловів. 

Обговорення:  що означає для людини „бути хорошою”? У чому виявляється 

самовиховання людини? Чи є єдиною метафорою дороги життєвий шлях 

людини? У чому сенс життя людини, якщо керуватися створеними вами 

висловами? 
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ТЕМА 2. Соціокультурні, ґендерні та професійні особливості 

особистісної зрілості 

Риси ефективного і неефективного психолога за Р. Кочюнасом та Джорджем і 

Крістіані. Особистісна зрілість та психологічні ресурсність психолога. 

Психологічні ресурси  та психологічна ресурсність. Типи психологічної 

ресурсності та ресурсних взаємин. Функції психологічних ресурсів. 

Характеристика життєстійкості особистості. Трансформація особистості: 

психологічні концепції особистісних змін. Особливості особистісної зрілості 

чоловіків та жінок. Концепція «зрілості чоловіка» А. Галімберті. Концепція 

«життєвих завдань» Д. Левінсона. Діалогічна характеристика зрілості жінок і 

чоловіків І. Хамітової. Формування рис особистісної зрілості у підлітковому та 

юнацькому віці. Спрямованість особистості. Особливості становлення зрілої 

особистості у культурі Заходу і Сходу. Модель «ikigai». Концепція чеснот М. 

Селігмана та К. Петерсона.  

Рекомендована література:  

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. Наконечна М. Медико-психологічні аспекти допомоги іншому та розвитку 

здатності до неї / М. Наконечна, В. Марченко, Л. Кушнір // 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.84-91. 

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

Монографія. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232с. 
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5. Штепа О. С. Ресурс-менеджмент / О. Штепа // У кн.: Самоменеджмент 

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

імені Івана Франка, 2012. – 362с. 

6. Levinson D. Tht seasons of a man’s life. New York: Knopf, 1978. 

7. Schneder K. Therapist personal maturity and the therapeutic success // The 

Psychhtrapy, 1992, Vol. 8. – P. 71 −79. 

8. 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>.  

9. 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>.  

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Зірки на небі – 1 (час: 10–15 хв)      

Мета: наочно продемонструвати учасникам тренінгу рівень взаємодовіри, 

егоцентричності, схильності до територизму. 

Матеріал: ватман синього кольору, фломастери, кольоровий папір, ножиці. 

Інструкція: учасники зображають себе у вигляді зірок на небі. Коли усі зірки 

готові, групі пропонується розмістити усі зірки на небосхилі. 

Обговорення: що можна сказати про загальний вигляд створеної картини? Чи 

об’єднані усі зірки якоюсь спільною ідеєю, наприклад, чи є вони якимось 

сузір’ям? Що можна сказати про психологічний клімат у групі, яка зобразила 

себе саме так? Над чим варто замислитись цій групі або які завдання поставити 

перед собою? 

 

 Візитка (час: 60–90 хв ) 

Мета: дати змогуь учасникам отримати зворотний зв’язок щодо самих себе, 

дізнатися як сприймається їх поведінка та окремі риси характеру іншими 

людьми. 
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Матеріал: ручки, 20–30 штук картонних карток розміру візитки та набір різних 

наклейок (до 40 штук) із зображенням різних мультиплікаційних чи казкових 

героїв, рослин, тварин тощо. 

Інструкція: кожен з учасників тренінгу виходить на 3–5 хв з кімнати. У той час 

інші учасники складають йому „візитку”. До неї має бути підібрана „фотокартка” 

− малюнок, який найяскравіше відображає суть учасника, також напівжартома, 

напівсерйозно має бути зазначений від діяльності (професія) володаря візитки і 

його ділові та особистісні якості. Важливою умовою у створенні візитки є те, що 

її зміст має бути у доброзичливо-жартівливій формі і відображати властивості 

людини у їх позитивному ракурсі. Коли візитка готова, кличуть її „володаря” і 

урочисто йому вручають. Учасник має прочитати те, що написано у візитці, 

сказати, з чим він погоджується, може уточнити те, що було для нього 

несподіваним або незрозумілим. 

Обговорення: що нового дізналися про себе? У чому полягали труднощі при 

складанні думки про іншу людину? Від чого залежать відмінності у сприйманні 

різними учасниками однієї  людини? 

 

Паззл (час: 10–15 хв) 

Мета: продемонструвати наочно, що таке контактність, і як контактність 

кожного учасника впливає на діяльність групи в цілому. 

Матеріал: фломастери, ножиці, спеціальна картка–„болванка” для кожного 

учасника. 

Інструкція: у кожного з вас є картка, за допомогою якої ви зможете зобразити, 

наскільки ви контактні. Якщо ви вважаєте, що вам властива експансія, активний 

вплив на оточуючих, то залиште сторону(и) фігури випуклими. Якщо ви частіше 

є вразливими і глибоко сприймаєте впливи оточуючих, берете усе „близько до 

серця”, то зріжте сторону фігури так, щоб вона стала увігнутою. Якщо ж ви 

зберігаєте нейтралітет − зріжте випуклу сторону фігури  по                                    

прямій, щоб утворилася сторона квадрата. У вашому розпорядженні усі чотири 

сторони фігури, саму фігуру розрізати навпіл не потрібно. У вас може вийти 
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будь-яка фігура, розмалюйте її. Готові фігурки учасники мають скласти разом, 

як паззли. Пуззлі складають доти, доки утворювана ними картинка не 

прийметься учасниками як найбільш гармонійна.  

Обговорення: наскільки цілісною є „картина” нашої групи? Чим наша група є 

сильною ─ відкритістю чи впливовістю? Наскільки комфортно кожному у 

спільному „проекті”? 

 

Зірки на небі – 2 (час: 10–20 хв) 

Мета: продемонструвати учасникам як змінився рівень їх солідарності у групі та 

взаємозацікавленості після вправ на контактність. 

Матеріал: ватман синього кольору, фломастери, кольоровий папір, ножиці 

Інструкція: учасники зображають себе у вигляді зірок на небі. Коли усі зірки 

готові, групі пропонується розмістити усі зірки на небосхилі. 

Обговорення: чи змінилося розташування зірок? Як саме? Як змінилися самі 

зірки? Яка ідея їх об’єднує? 

 

Змістовий модуль 2. Актуалізування особистісної зрілості засобами 

психологічного тренінгу  

ТЕМА 3. Рефлексія особистісної зрілості у активному соціально-

психологічному навчанні 

Принципи активного соціально-психологічного та експеріентного 

навчання. Особливості системної рефлексії. Компоненти рефлексивності. 

Технологія самоаналізу. Діагностика особистісної зрілості за допомогою 

опитувальника С. Гільбуха.  Діагностика особистісної зрілості за допомогою 

опитувальника О. Штепа. Інтерпретація результатів діагностики особливостей 

особистісної зрілості. Завдання тренінгу актуалізації особистісної зрілості. Риси 

особистісної зрілості: децентрація, толерантність, автономність, 

відповідальність, глибинність переживань, життєва філософія, контактність, 

креативність, самоприйняття, синергічність. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Речі, які колись були... (час: 60−90 хв) (Г. Солдатова та ін., 2000) [183] 

Мета: навчити саморозкриттю; сформулювати в учасників відчуття 

усвідомленості вибору. 

Матеріал: маленькі іграшки (усього 20–30 предметів;не більше 5–10 см у 

довжину, можливо, з кіндер-сюрпризів): ляльки, квітки та інші маленькі речі – 

ґудзики, флакончики з-під парфумів, значки, ланцюжки, волоські горіхи, скляні 

кульки, зламані годинники тощо. 

Інструкція: уявіть, що певні речі навколо нас були колись давно людьми. Які 

вони за зовнішністю, характером, звичками? Чому вони тепер стали речами? 

Виберіть для своєї розповіді одну-дві речі, що бачите перед собою. 

Обговорення: Чи відчутним є сум, коли ми говоримо, що люди „перетворилися 

на речі”? Чи є у цього вислову переносне значення? Що означає „поводитися з 

людиною, як з річчю”? Яку поведінку людини можна уподібнити до „поведінки” 

речі? Чи справді вибір є інтенцією активної життєвої позиції? Які чинники 

сприяють здійсненню нами свідомого, відповідального вибору? 

 

Два будинки (час: 30–40 хв)        

Мета: навчити учасників прийомам децентрації. 

Матеріал: чотири малюнки замку, фломастери. 
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Інструкція: учасники поділяються на дві команди. Кожна команда отримує по 

два незавершені малюнки замку (рис. 2). Члени кожної команди відповідають на 

такі питання: 1) який у вас настрій найчастіше? 2) який у вас настрій сьогодні? 

3) чи є ви агресивними? 4) ким ви себе вважаєте – оптимістами чи песимістами? 

5) хто є для вас значущими людьми? 6) чи вважаєте ви себе відкритими людьми? 

Після відповідей на запитання тренер оголошує, що отримана інформація дає 

змогу учасникам кожної команди завершити малюнок замку так, як би це 

зробила інша команда. Для цього треба вирішити, які саме відповіді вказують на: 

1) пору року, 2) час доби (день/ніч); 3) тварину, яка охороняє замок; 4) мешканців 

замку; 5) погоду; 6) замкненими чи відкритими мають бути вікна та брама. 

Кожна команда має виконати один малюнок замку так, як це зробила б інша 

команда, згідно з її відповідями. Для можливості перевірки точності результатів 

кожна команда виконує другий малюнок замку відповідно до власних 

відповідей. 

Обговорення: кожна команда показує обидва малюнки. Наскільки точно вдалося 

відобразити особливості іншої команди? Як ви проінтерпретували отримані 

відповіді? Сформулюйте правила, які допомогли вам зрозуміти інших людей. 

 

Типи самовдосконалення (час: 20−30 хв) (Є. Головаха, Н. Паніна)  

Мета: вибрати реалістичну концепцію самовдосконалення. 

Інструкція: до уваги учасників пропонується таблиця типів самовдосконалення  

Типи самовдосконалення 

Побажати собі 
№ 

риси 

Побажати іншим 

1 2 3 4 5 6 

Витримки 1 А Б Б А Б А 

Доброзичливості 2 В Г Г В Г В 

Відвертості 3 В Г Г В Г В 

Сили волі 4 А Б Б А Б А 

Співчуття 5 В Г Г В Г В 
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Впевненості 6 А Б Б А Б А 

 

Типи самовдосконалення: 

А – стати сильнішим разом з усіма (зробити світ сильнішим) 

Б – ствердитися самому у більш м’якому оточенні 

В – пом’якшити свій характер, допомагаючи ствердитися іншим 

Г – стати більш м’яким разом з усіма (зробити світ добрішим) 

Керуючись таблицею 13, у колонці „собі” треба вибрати одну із 

запропонованих рис, яку б людина хотіла більше розвинути у себе. З колонкою 

„іншим” − виконати те саме стосовно риси, яку людина побажала б частіше, 

більше виявляти своєму оточенню. На перетині зазначених рис стоїть літера, яка 

позначає певний тип самовдосконалення. Для того, щоб переконатися, чи справді 

це ваш тип самовдосконалення, виберіть почергово дві–три риси і повторіть 

описані кроки. Потім відповідно до літери знайдіть тип самовдосконалення. 

Обговорення: у яких типах самовдосконалення виявляється прагнення людини 

до мудрості, у яких − до щастя? Як би ви прокоментували взаємозв’язок Я-

концепції людини (наприклад, Я ’ОК − Ти ’ОК) з певним типом 

самовдосконалення? Яким афоризмом доречно підсумувати дискусію? 

 

ПИТАНЯ ДО ЗАЛІКУ (колоквіуму) 

1. Аналіз співвідношення психологічної, соціальної та особистісної зрілості 

особи 

2. Аналіз понять «зріла особистість» та «особистість, яка 

самоактуалізується» 

3. Аналіз напрямів досліджень особистісної зрілості вітчизняними вченими 

4. Аналіз напрямів досліджень особистісної зрілості зарубіжними вченими 

5. Характеристика показників особистісної зрілості 

6. Характеристика зрілості як стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном 

7. Модель особистісної зрілості Н. Бордовської та А. Реана 

8. Аналіз концепції психологічної зрілості людини Дж. Стівенса 
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9. Характеристика автономності як риси особистісної зрілості 

10. Характеристика відповідальності як риси особистісної зрілості 

11. Характеристика глибинності переживань як риси особистісної зрілості 

12. Характеристика децентрації як риси особистісної зрілості 

13. Характеристика життєвої філософії особистості як риси особистісної 

зрілості 

14. Характеристика контактності як риси особистісної зрілості 

15. Характеристика креативності як риси особистісної зрілості 

16. Характеристика толерантності як риси особистісної зрілості 

17. Характеристика самоприйняття як риси особистісної зрілості 

18. Характеристика синергічності як риси особистісної зрілості 

19. Характеристика особливостей формування особистісної зрілості у 

підлітковому і юнацькому віці 

20. Аналіз моделі особистості ефективного психолога за Р. Кочюнасом 

21. Аналіз рис неефективного психолога за Джорджем та Крістіані 

22. Характеристика психологічної ресурсності психолога  

23. Аналіз ґендерних особливостей особистісної зрілості 

24. Аналіз крос-культурних особливостей особистісної зрілості 

 

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) 

Оцінка знань студента з спецкурсу складається з суми балів, отриманих 

ним протягом семестру. 


