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Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Консультації щодо організаційних питань можливі через листування 

електронною поштою, 

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

«Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості» проводимуться на 

кафедрі психології згідно з розкладом консультацій викладачів кафедри 

психології 

Сторінка 

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

Інформація 

про курс 

Дисципліна «Тренінг актуалізації психологічної ресурсності особистості» є 

вибірковою дисципліною з спеціальності «психологія» для освітньої програми 

Бакалавр , яка викладається в 10, 11 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 професійного самоздійснення. 

Мета та цілі 

курсу 

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, а також набутті професійних умінь сприяти актуалізуванню 

психологічної ресурсності іншої особи (клієнта, учня, працівника) 

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. Штепа О. 

С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. посібник]. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 
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Додаткова література: Савчин М. Методологеми психології : монографія. – К. : 
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Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / 
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результати 

навчання 

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. 

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 та механізми актуалізації психологічних ресурсів, 

типи психологічної ресурсності, а  також особливості психологічної ресурсності 

жінок та чоловіків; психологічні способи, техніки, 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 способи, техніки, прийоми актуалізування психологічних ресурсів 

та аналізувати їх ефективність відповідно до особи та життєвої ситуації. 

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». 
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1/ 

03.09 

 
15.05-

16.25      

Аналіз прийомів 

актуалізації на 

прикладі: 

актуалізація 

екзистенціальних 

ресурсів 

особистості 

(прийняття) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань.  

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-
екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 

Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 
особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. 

 

 

виконання 

практичних 

завдань. 
 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

 

1/ 

03.09 
Актуалізація 

екзистенціальних 

 Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

виконання 

практичних 

 



 

16.40-

18.00      

ресурсів 

особистості 

(милосердя) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 

Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 
Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

2/ 

10.09 

 

15.05-

16.25      

Актуалізація 

екзистенціальних 

ресурсів 

особистості 

(смисл) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 
соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 

Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

 

2/ 

10.09 

 
16.40-

18.00      

Актуалізація 

екзистенціальних 

ресурсів 

особистості 

(свобода) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-
екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 

Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 
посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. 

виконання 

практичних 

завдань. 
 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

 

3/ 

17.09 

 

15.05-

16.25      

Актуалізація 

толератності до 

невизначеності як 

психологічного 

ресурсу 

(складність) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 
Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

 



імені Івана Франка, 2012. 

3/ 

17.09 

 

16.40-

18.00      

Актуалізація 

толератності до 

невизначеності як 

психологічного 

ресурсу 

(невирішуваність) 

з застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 
Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

 

4/ 

24.09 

 

15.05-

16.25      

Актуалізація «сил 

характеру» 

(поміркованість) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 
студентів-психологів. 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 

Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 
занять. 

2,5 год. 

 

4/ 
24.09 

 

16.40-

18.00      

Актуалізація «сил 

характеру» 

(лідерство) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

дискусія, 
робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 
тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 

Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 
(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. 

виконання 
практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

 

5/ 

01.10 

 

15.05-

16.25      

Актуалізація 

психологічних 

ресурсів 

особистості 

(знання власних 

ресурсів) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 
соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 

Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

 



(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012 

5/ 

01.10 

 

16.40-

18.00      

Актуалізація 

психологічних 

ресурсів 

особистості 

(впевненість у 

собі) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 
Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 

Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 
2,5 год. 

 

6/ 

08.10 

 
15.05-

16.25      

Актуалізація 

психологічних 

ресурсів 

особистості 

(робота над 

собою) з 

застосуванням 

рефлексивних 

завдань 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-
екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 

Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 
особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012 

виконання 

практичних 

завдань. 
 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

 

6/ 

08.10 

 

16.40-

18.00      

Аналіз 

ефективності 

актуалізації 

психологічних 

ресурсів 

(самостійна 

робота) 

Самостійн

а робота 
Штепа О. С. Авторський 

тренінг «Самоаналіз та 

актуалізація особистісно-

екзистенційних ресурсів» 

та результати його 

апробації у групі 

студентів-психологів. 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2014. – 

№6. – С.22–37. 
Штепа О. С. Ресурс-

менеджмент / 

Самоменеджмент 

(самоорганізування 

особистості) : [навч. 

посібник]. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2012. 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

2,5 год. 

 

 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

залік  

Пререквізити 
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з соціогуманітарних 

дисциплін. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

Дискусії, ситуаційні та рефлексивні практичні завдання. 



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:  

0-80 балів – виконання студентом завдань семінарських і практичних  

0-20 балів – письмове виконання індивідуального завдання з курсу. 

Підсумкова оцінка складається з суми балів, отриманих студентом протягом 

семестру. 

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.  

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 

Види «внутрішніх» ресурсів особистості 

Особистість у культурі індивідуалізму 

Концепції психологічних ресурсів особистості вітчизняних дослідників 

Концепції психологічних ресурсів особистості зарубіжних дослідників 

Компоненти ресурсної насиченості 

Стратегії ресурсної насиченості особистості 

Характеристика феномена психологічної ресурсності 

Концепція чеснот та сил характеру  

Концепція персональної ресурсності  

Характеристика екзистенційних ресурсів  

Концепція ресурсів психологічного виживання 

Ресурси взаємин 

Психологічна ресурсність особистості 

Психологічне благополуччя  

Феномен когерентності  

Характеристика уміння оперувати ресурсами. 

Функції психологічних ресурсів.  

Концепції актуалізації психологічної ресурсності особистості: гештальт-підхід 

Ніни Рубштейн.  

Концепції актуалізації психологічної ресурсності особистості: ресурси  у 

психологічній концепт-моделі психологічної підтримки Фаріди Майленової. 

(SCORE). Концепції актуалізації психологічної ресурсності особистості: 

екзистенц-аналіз Альфріда Ленгле. Концепції актуалізації психологічної 

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

інтерв’ю».  

Опитування 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. https://forms.gle/tFrc3GA2WXzLnMuQ8 

 
 

https://forms.gle/tFrc3GA2WXzLnMuQ8
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