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«Внутрішні ресурси» –  

когнітивно-феноменологічні здатності 
людини (здатність чинити опір, 
емоційна стабільність, атрибутивні 
тенденції), що у співвідношенні з 
характеристиками «зовнішніх» вимог 
зумовлюють тип стресової реакції 
індивіда (1981).  
 
 

 

 

 
Джерело:  
Lazarus R. S., Launier R.  Stressbezogene transaktionen 
zwischen PERSON UND Umwelt. In R. Nitsch (Hrsg.). Stress: 
Teorien, untersuchungen , Massnahmen. Bern: Huber, 1981. 
S.213-259.  



 

   ОПИТУВАЛЬНИК  

ПЕРСОНАЛЬНОЇ РЕСУРСНОСТІ  

     (Н. Водоп’янова, М. Штейн) (2009) 

Ресурси – особистісні властивості й здібності, що 

є для людини цінними та допомагають 

адаптуватися до стресових ситуацій й долати їх 

(самоповага, професійні уміння, самоконтроль, 

життєві цінності) (1993).  

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Джерело:  

• Hobfoll S. E., Lilly R. S. Resource conservation as a strategy for community psychology // Journal of 

Community Psychology. – № 21. – 1993. – P. 128–148.  
 



 

Ресурси – сили характеру, що дають змогу  

реалізовувати чесноти (2006).  

 
Загальнолюдські чесноти і «сили характеру» 

 Мудрість і знання (креативність, допитливість, 

гнучкість мислення, здатність долати опір 

обставин, інтерес до навчання) 

 Любов і гуманізм (чуйність у взаєминах, бажання 

турбуватися про інших, розуміння мотивації інших) 

Мужність (хоробрість, наполегливість, життєва 

енергія, відвертість) 

Справедливість (лідерство, неупередженість, 

причетність до спільної справи) 

 Помірність (здатність вибачати, скромність, 

поміркованість, самоконтроль) 

 Духовність, або  трансцендентність (чуття 

прекрасного, чуття гумору, вдячність, надія, 

релігійність) 
 

 

 

Джерело:  

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 



ОПИТУВАЛЬНИК «СИЛИ ХАРАКТЕРУ» 
(М. Селігман, К Петерсон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:  

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 



Ресурси –  

засіб, умови перетворення, 
знаходження і розкриття яких 
приводить до доступу і 
максимальної реалізації 
потенціалу особистості, 
повноцінному і автентичному 
існуванню (2010).  
 

 
ОПИТУВАЛЬНИК 
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  
О. Рязанцевої: 
 ресурс свободи,  
 ресурс сенсу,  
 ресурс самотрансценденції, 
 ресурс прийняття,  
 ресурс віри.  
 

 

 
Джерело:  
Рязанцева О. Ю., Бринза І. В. До проблеми 
діагностики екзистенціальних ресурсів особистості 
// Актуальні проблеми психології. Зб. наук. праць 
Інституту психології ім. Г.С. Костюка [за ред. С.Д. 
Максименка]. - Житомир: "Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 
2010.- Т. 7. - Вип. 23. - С. 201-209. 



Ресурси саморозвитку особистості – внутрішній 
інтегративний критерій саморозвитку (2011).  

 
МЕТОДИКА ДИСПОЗИЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ (С. Кузікова) 
• потреба у саморозвитку (рівень розвитку 

самосвідомості, насиченість життя) 

• психологічні умови, що забезпечують успішність 
саморозвитку (зріле Я особистості, наявність мети 
самоздійснення) 

• механізми як функціональні засоби його здійснення 
(рефлексія, саморегуляція та зворотній зв’язок) 

 
Джерело:  

               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. 
 

 



  

ОПИТУВАЛЬНИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕСУРСНОСТІ          

(авторський): 
Ресурси –  

інтерпретаційні коди осягнення,  

отриманого людиною у її екзистенціальному досвіді (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело:  

Штепа О. С. Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації 

авторської методики // Проблеми сучасної психології : Зб. наук.праць Кам’янець-Подільського нац. Ун-ту імені 

Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. 

– Вип. 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – С.380-399. 



Ресурси – життєвий досвід, перешкоди та труднощі, які насправді 
є неусвідомлюваними нереалізованими потребами, підтримка 
близьких людей, внутрішня мудрість як знання про самого себе,  
рішення рухатися вперед і не озиратися назад (2009).  
 

РЕФЛЕКСИВНЕ ЗАВДАННЯ «СКЛАДНА СИТУАЦІЯ»  
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: 
• 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?  
 
Джерело:  
Рубштейн Н. Полный тренинг по развитию уверенности в себе. 73 упражнения, 
котрые сделают вас абсолютно уверенным человеком . – М.: Эксмо, 2009. 



Ресурси – стан, що характеризується 
відчуттям щастя, впевненості, необхідних для 
розв’язання проблем, а також чуттям свободи 
(2009).  
 

РЕФЛЕКСИВНЕ ЗАВДАННЯ «SCORE» 

  
1. Symptoms (симптоми) 
2. Causes (причини) 
3. Outcomes (результати) 
4. Resources (ресурси) 
5. Effects (ефекти) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джерело:  
Майленова Ф. Выбор и ответственность в 
психологическом консультировании.– М.: «КСП+», 2002. 



 

ПРОЕКТИВНЕ ЗАВДАННЯ  
«МАПА ВНУТРІШНЬОЇ КРАЇНИ» 
 

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»; 

 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»). 

 
Джерело:  
Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Теория и практика командообразования. 
Современные технологии создания команд / Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. 
Фролов, Т. Грабенко. – СПб. :Речь, 2004. 





РЕСУРС  

 

 

 

 

Джерело:  
Етимологічний словник української мови:  
У 7 Т./ Т.6: У – Я / уклад. Г. П. Півторак  
та ін., 2012. – С.65 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

турецьк. Girdi, Giriş; Varlık – «вхід», «вихід»; «сутність» 

фр. Ressource – «відновлюватися» 

англ. Resource – «джерело» 

норв. Levetid – «строк» 

латиськ. Kalpošanas – «крок» 

грецьк. Πηγή f – «джерело» 

лат. Resurgere – «знову виникати» 

укр. РЕСУРС – «такий, що відновлюється» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЗНАЧЕННЯ  
психологічних ресурсів особистості: 

1) дефініція поняття «психологічний 

ресурс»; 

2) категоризація психологічних ресурсів за 

допомогою психологічних опитувальників; 

3) виведення персональних психологічних 

ресурсів засобами рефлексивних, 

діалогічних, проективних завдань. 

 


