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Назва курсу ДВВС: ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

Адреса 

викладання 

курсу 

вул. Університетська, 1, м. Львів 

https://meet.google.com/mtb-ktgf-sjy   

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, 

шифр та 

назва 

спеціальності 

Галузь знань – різні 

Спеціальність – різні 

Викладачі 

курсу 
Штепа Олена Станіславівна, доцент, доцент, кандидат психологічних наук 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Olena.Shtepa@lnu.edu.ua 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Консультації щодо організаційних питань можливі через листування 

електронною поштою, 

консультації щодо змісту питань і проблем, що аналізуються у програмі курсу 

«Психологічна ресурсність особистості» проводимуться на кафедрі психології 

згідно з розкладом консультацій викладачів кафедри психології. 

У ІІ семестрі 2019-2020 н.р. консультації щосереди, 12.00-13.00 

Сторінка 

курсу 
www.lnu.edu.ua//filos.lnu.edu.ua/department/psycholohiji     

Інформація 

про курс 

Дисципліна «Психологічна ресурсність особистості» є вибірковою дисципліною 

для освітньої програми Бакалавр, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Коротка 

анотація 

курсу 

Об'єктом вивчення є психологічні ресурси самоздійснення особистості. 

Предметом даної дисципліни є актуалізація психологічних ресурсів 

особистісного самоздійснення. Даний курс акцентує увагу на фундаментальних 

здатностях особистості, процесах гармонізації особистості, механізмах 

інтерпретації досвіду та актуалізації психологічних ресурсів. Отримані знання та 

практичні навички сприятимуть формуванню у студентів умінь самоаналізу, 

системної рефлексії та особистісної готовності до професійної діяльності. 

Мета та цілі 

курсу 

Мета – даного курсу є навчання студентів актуалізовувати власну психологічну 

ресурсність для ефективної професійної діяльності. 

Завдання курсу – полягає в актуалізуванні у студентів умінь оперувати власними 

психологічними ресурсами, тобто знати власні психологічні ресурси, вміщувати 

їх та оновлювати. 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

Основна література: Штепа О. С. Ресурс-менеджмент / Самоменеджмент 

(самоорганізування особистості) : [навч. посібник]. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. Копець Л. В. Психологія особистості. – К.: Вид. дім “Києво-

Могилянська академія”, 2007. М’ясоїд П. А. Загальна психологія [навч. посіб]. – 

К.: Вища шк., 2006. Партико Т. Б. Загальна психологія / Т.Партико, С. Л. 

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

Додаткова література: Савчин М. Методологеми психології : монографія. – К. : 

Академвидав, 2013. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник 

розвитку особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. (2013). Кіровоград : 

Імекс-ЛТД. Методологічні закономірності формування автентичності фахівців 

соціономічних професій: монографія / В.Л. Зливков, С.О. Лукомська, С.О. 

Копилов [та ін.] ; за ред. В.Л. Зливкова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017. 

https://meet.google.com/mtb-ktgf-sjy
mailto:Olena.Shtepa@lnu.edu.ua
http://www.lnu.edu.ua/filos.lnu.edu.ua/department/psycholohiji


Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / 

Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. 

Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016. Татенко В. Методологія суб’єктно-

вчинкового підходу:соціально-психологічний вимір : монографія. – К. : 

Міленіум, 2017. Психологічні технології ефективного функціонування та 

розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, 

В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. 

Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: монографія / 

Л.З. Сердюк, І.В. Данилюк, В.В. Турбан, О.І. Пенькова, Н.Д. Володарська [та ін.] 

; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, 2018. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами 

буденності. – К.: Либідь, 2003. Як будувати власне  майбутнє: життєві завдання 

особистості : наук. моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія 

педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. Hobfoll S. E. Stress, culture, and community. –  N. Y. 

and London.1998.  Peterson C, Seligman M.E.P. Character Strengths and Virtues. A 

Handbook and Classification. N.Y.: Oxford University Press, 2004. Jacyno M. Kultura 

Indiwidualizmu. – Widawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2007. 

інтернет-джерела: www.periodicals.kazarin.ua; www.journals.pu.if.ua; 

www.psychpersonality.inf.ua; www.lib.iitta.gov.ua; www.pu.if.ua; 

www.ua.appsyjournal.com; www.scienceandeducayion.pdpu.edu; 

http://problemps.kpnu.edu.ua; www.nbuv.gov.ua.  

Обсяг курсу 
32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин семінарських 

занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Загальна компетентність : здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальна компетентність : з самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел, 

здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Передбачається, що після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати: види «внутрішніх» ресурсів особи, концепції психологічних та 

особистісних ресурсів особи, зміст психологічних ресурсів та показників 

уміння особи оперувати власними ресурсами, функції психологічних 

ресурсів, типи психологічної ресурсності; психологічні прийоми 

актуалізування психологічних ресурсів.  

- Вміти: визначити рівень психологічної ресурсності особи на основі 

психодіагностичних даних, здійснювати рефлексію особливостей власної 

психологічної ресурсності та сформулювати висновки щодо особистісного 

саморозвитку, сформулювати авторський погляд щодо аспектів 

психологічної ресурсності особистості; застосовувати на практиці 

психологічні прийоми актуалізування психологічних ресурсів. 

Ключові 

слова 

Особистість, життєва ситуація, життєстійкість, інтенція, саморозуміння, 

рефлексія, досвід, психологічні ресурси, психологічна ресурсність особистості, 

(само)актуалізація, екзистенція, взаємини, творчість, страждання, надія, 

можливості, «сили характеру». 

Формат курсу Очний  

Теми 

Тиж. 

/ дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 
(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, 

 год 
Тер

мін 
вик

она

ння 

1/  

І 

Аналіз концепту 

«психологічний ресурс». 

лекція Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Конспектув

ання 

 

http://www.periodicals.kazarin.ua/
http://www.journals.pu.if.ua/
http://www.psychpersonality.inf.ua/
http://www.lib.iitta.gov.ua/
http://www.pu.if.ua/
http://www.ua.appsyjournal.com/
http://www.scienceandeducayion.pdpu.edu/
http://problemps.kpnu.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


09.02 

ІІ 

16.02 

/11.50

-13.10 

Психологічна ресурсність 

та ресурси у класичній та 

некласичній психології. 

Характеристика феномена 

ресурсу. Види 

«внутрішніх» ресурсів 

особистості.  

Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. 

Antonovski, A. (1993). 

The structure and 

properties of the sense 

of coherence scale. Soc 

Sci Med.. Mar, 36(6). 
P.725–733. 

https://doi.org/10.1016/

0277-9536(93)90022-Z    

наукової і 

навчальної  

літератури з 

теми 

 

Підгот. 

до сем.зан. 

 

7 год 

2/ 

І 

09.02 

/13.30

-14.50 

12.02 

/ 

11.50-

13.10

13.30-
14.50 

ІІ 

16.02 

/13.30

-14.50 

19.02 

/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 

Аналіз проблеми 

психологічної 

ресурсності особистості 

у культурі 

індивідуалізму. Види і 

функції психологічних 

ресурсів 

практ.зан.    

3/  
І 

23.02 

ІІ 

02.03 

/11.50

-13.10 

Психологічна 
ресурсність : 

багатофакторна модель. 

Наукові концептуалізації 

психологічних ресурсів. 

Персональна 

ресурсність. 

лекція Штепа О. С. Аналіз 
та інтерпретація 

емпіричної 

багатофакторної 

моделі психологічної 

ресурсності.Проблем

и 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. 

Конспектув
ання 

наукової і 

навчальної  

літератури з 

теми 

 

Підгот. 

до сем.зан. 

 

7 год 

 

4/  

І 
23.02 

/13.30

-14.50 

26.02 

/ 

Аналіз психологічної і 

персональної ресурсності  

практ.зан.    



11.50-

13.10

13.30-

14.50 

ІІ 

02.02 

/13.30

-14.50 

05.02 

/ 

11.50-
13.10

13.30-

14.50 

5/ 

І 

09.03 

ІІ 

16.03

13.03 

/11.50

-13.10 

Емпіричні дослідження 

психологічної 

ресурсності. Психологічні 

ресурси життєстійкості, 

самовіднайдення, 

особистісної конфіденції. 

лекція Як будувати власне  

майбутнє: життєві 

завдання особистості 

: наук. моногр. / за 

наук. ред. Т. М. 

Титаренко; 

Національна академія 

педагогічних наук 

України, Інститут 

соціальної та 
політичної 

психології. – 

Кіровоград : Імекс-

ЛТД, 2012. 

Конспектув

ання 

наукової і 

навчальної  

літератури з 

теми 

 

Підгот. 

до сем.зан. 

 
7 год 

 

6/ І 

09.03 

/13.30

-14.50 

12.03 

/ 

11.50-

13.10
13.30-

14.50 

ІІ 

16.3 

/13.30

-14.50 

19.03 

/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 

Аналіз когерентності та 

ресурсів психологічного 

виживання. 

практ.зан.    

7/  
І 

23.03І

ІІ 

30.03

27.03 

/11.50

-13.10 

Ресурсна насиченість. 
Компоненти і стратегії 

ресурсної насиченості 

особистості. 

лекція Штепа О. С. 
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. 

Конспектув
ання 

наукової і 

навчальної  

літератури з 

теми 

 

Підгот. 

до сем.зан. 

 

7 год 

 



Кам’янець-

Подільський : ТОВ 

«Друкарня «Рута», 

2020. 231–252. 

https://doi.org/10.3262

6/2227-6246.2020-

47.231-252      

8/ І 

23.03 

/13.30

-14.50 

26.03 
/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 

ІІ 

30.03 

/13.30

-14.50 

02.04 

/ 

11.50-
13.10

13.30-

14.50 

Аналіз співвідношення 

психологічної 

ресурсності, 

персональної ресурсності 

і ресурсної насиченості і 
сформулюйте висновки. 

Мотиваційні ресурси 

психологічного 

благополуччя 

практ.зан.     

9/ 

 І 

06.04 

ІІ 

13.04 

/11.50

-13.10 

 Прийоми актуалізації 

психологічних ресурсів: 

«Підтримування 

PsyCap», «Складна 

ситуація», «GROW-

аналіз» та ін. 

лекція Штепа О. С. Зміст і 

принципи 

психологічного 

«актуалізуючого 

інтерв’ю.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.34. 

– Кам’янець-

Подільський : 

Аксіома, 2016. – 
С.624-636.. 

Конспектув

ання 

наукової і 

навчальної  

літератури з 

теми 

 

Підгот. 

до сем.зан. 
 

7 год 

 

10/ І 

06.04 

/13.30

-14.50 

09.04 

/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 

ІІ 
13.04 

/13.30

-14.50 

16.04 

/ 

Апробація прийомів 

актуалізації 

психологічної 

ресурсності та 

формулювання висновків 

щодо мети, доцільності, 

поєднуваності, 

послідовності 

застосування цих 

прийомів для 

пожвавлення власних 
психологічних ресурсів. 

Аналіз ресурсів взаємин 

практ.зан.    

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


11.50-

13.10

13.30-

14.50 

11/ 

 І 

20.04  

ІІ 

27.04 

/11.50

-13.10  

 Ресурс-менеджмент. 

Аналіз проблем уміння 

людини управляти 

власним психологічним 

ресурсами. способи 

поновлення ресурсів 

лекція Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. 

 

Конспектув

ання 

наукової і 

навчальної  

літератури з 

теми 

 

Підгот. 
до сем.зан. 

 

7 год 

 

12/ І 

20.04 

/13.30

-14.50 

23.04 

/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 
ІІ 

27.04 

/13.30

-14.50 

30.04 

/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 

Аналіз техніки 

евентуальності. 

визначення 

рефлексивності 

особистості. 

практ.зан.    

13/   

І 
04.05 

ІІ 

11.05 

/11.50

-13.10  

Оновлення та 

актуалізування 
психологічної 

ресурсності. Механізми, 

функціональний 

метарівень  і мета 

актуалізації 

психологічних ресурсів.  

лекція Штепа О. С 

Мудрість як 
метафункціональний 

рівень психологічної 

ресурсності 

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. 

46. – Кам’янець-

Подільський : 

Аксіома, 2019. – 

C.441–462.  

https://doi.org/10.3262
6/2227-6246.2019-

45.441-462    

Конспектув

ання 
наукової і 

навчальної  

літератури з 

теми 

 

Підгот. 

до сем.зан. 

 

7 год 

 

14/ І 

04.05 

/13.30

Рефлексивні завдання 

щодо актуалізації 

психологічних ресурсів 

практ.зан.    

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.441-462
https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.441-462
https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.441-462


-14.50 

07.05 

/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 

ІІ 

11.05 

/13.30

-14.50 
14.05/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 

15/ 

 І 

18.05 

ІІ 

25.05 

/11.50

-13.10 

Характеристика 

ресурсного стану 

особистості. Типи 

ресурсності.  

лекція Штепа О. С. 

Теоретичний аналіз 

ресурсного стану 

особистості. Вісник 

Харківського 

національного 

університету ім. В. Н. 

Каразіна. Серія 
«Психологія». – 

№1121. – Вип. 56. – 

Харків, 2014. – С. 51–

56. Штепа О. С. 

Ресурс-менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. 

Конспектув

ання 

наукової і 

навчальної  

літератури з 

теми 

 

Підгот. 
до сем.зан. 

 

7 год 

 

16/ 
І 

18.05 

/13.30

-14.50 

21.05 

/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 

ІІ 

25.05 
/13.30

-14.50 

28.05 

/ 

11.50-

13.10

13.30-

14.50 

Усний самоаналіз уміння 
поновлюватися у 

ресурсному стані: слід 

методом самооцінювання 

визначити зміни рівня 

компонентів власного 

ресурсного стану 

(PsyCap) у трьох 

ситуаціях, стосовно яких 

було застосовано техніку 

евентуальності 

(актуалізування 

психологічних ресурсів), 
сформулювати висновки 

у напрямі GROW-

аналізу. 

практ.зан. Письмове 

виконання 

індивідуального 

завдання з курсу 

  

 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

залік в кінці 4 семестру поточного навчального року 

Пререквізити 
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з соціогуманітарних 

дисциплін. 

Навчальні 

методи та 
Лекції, дискусії, ситуаційні та рефлексивні практичні завдання. 



техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Необхідне 

обладнання 
Відповідно до семестрового плану з курсу 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали начисляються за таким 

співвідношенням:  

72% (0-72 балів) – виконання студентом завдань семінарських і практичних 

(робота студента на кожному з 8 занять оцінюється від 0 до 9 балів), 

28% (0-28 балів) – письмове виконання індивідуального завдання з курсу. 

Підсумкова оцінка складається з суми балів, отриманих студентом протягом 

семестру. 

Змістом індивідуального завдання з курсу є письмовий самоаналіз уміння 

поновлюватися у ресурсному стані: слід методом самооцінювання визначити 

зміни рівня компонентів власного ресурсного стану (PsyCap) у трьох ситуаціях, 

стосовно яких було застосовано техніку евентуальності (актуалізування 

психологічних ресурсів), сформулювати висновки у напрямі GROW-аналізу. 

 Аналіз та наведення фактажу до кожної ситуації 0-7 балів, висновки 0-7 балів. 

Для обґрунтованого аналізу власного уміння актуалізовувати психологічні 

ресурси слід спиратись на дані психологічних опитувальників щодо власних 

психологічних ресурсів та особливості рефлексивності. Слід внести власні лані у 

табл. «Види психологічних ресурсів». 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.  

Робота кожного студента на семінарсько-практичному занятті – самостійні усні 

відповіді, виконання домашніх завдань до заняття, виконання практичних 

завдань на занятті – оцінюється у відповідних балах щозаняття. Письмові роботи 

студентів мають бути виконані ними самостійно та містити обґрунтування 

власної відповіді і аналіз проблеми. Відпрацювання за пропущені заняття 

приймаються відповідно до рішень Ректорату Університету. 

Питання до 

заліку 

Особливості життєстійкості та особистісного потенціалу у ресурсному аспекті.  

Концепції психологічних ресурсів особистості вітчизняних та зарубіжних 

дослідників. 

Самоздійснення особистості. 

Особистість у культурі індивідуалізму. 

Концепція чеснот та сил характеру  

Характеристика екзистенційних ресурсів  

Концепція персональної ресурсності  

Характеристика феномена психологічної ресурсності.  

Види «внутрішніх» ресурсів особистості.  

Особливості життєстійкості та особистісного потенціалу у ресурсному аспекті.  

Спрямованість особистості.  

Концепції психологічних ресурсів особистості вітчизняних дослідників.  

Концепції психологічних ресурсів особистості зарубіжних дослідників.  

Невизначеність як соціально-психологічний контекст особистості.  

Характеристика уміння оперувати ресурсами.  

Характеристика типів психологічної ресурсності.  

Особливості психологічної ресурсності жінок та чоловіків.  

Концепції змін особисті: адаптаційна, мотиваційна, трансформаційна.  



Функції психологічних ресурсів.  

Механізми актуалізації психологічних ресурсів.  

Типи ресурсних взаємин. 

Опитування 
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу студентам буде надано 

навчальною частиною по завершенню курсу. 
 

 
 


