




ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни с/к «Тренінг актуалізації 

особистісної зрілості» 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

05 – соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр, назва) 

За вибором студента 

Модулів – 2 

Напрям 

 053 – психологія                       
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  
Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

психологія 

6-й 5, 6-й 

Курсова робота – не 

передбачена 
Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
11-й 10, 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 1,25 

самостійної роботи студента 

– 1,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень:  

магістр 

 

-  - 

Практичні, семінарські 

40год. 16год. 

Самостійна робота 

50 год. 74год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  

залік залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для заочної форми навчання – 1/16. 

 

 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

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. 

Передбачено формування та актуалізування у студентів таких компетенцій: 

 найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі психології як 

науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей 

(Знання та розуміння / Knowledge and understanding) – знання видів «внутрішніх» 

ресурсів особи. Знання концепцій психологічних та особистісних ресурсів особи. 

Знання змісту психологічних ресурсів та показників уміння особи оперувати 

власними ресурсами. Знання функцій та механізмів актуалізації психологічних 

ресурсів. Знання типів психологічної ресурсності, а  також особливостей 

психологічної ресурсності жінок та чоловіків. Здатність розкрити суть концепцій 

психологічної ресурсності . Знання рис, за якими особу характеризують як 

особистісну зрілу. Знання крос-культурних аспектів становлення особистісної 

зрілості. Знання особливостей формування та ефектів вияву особистісної зрілості у 

жінок та чоловіків. Знання характеристик ефективного та неефективного психолога. 

Здатність розкрити суть концепцій особистісної зрілості. Здатність описати 

особливості особистісної зрілості на основі результатів вітчизняних та зарубіжних 

досліджень; 

 критичний аналіз, оцінка та синтез нових і складних ідей (Формування тверджень / 

Making judgements) – здатність оцінити евристичний потенціал концепцій 

психологічної ресурсності. Уміння порівняти особливості структури психологічної 

ресурсності  жінок та чоловіків. Здатність сформулювати висновки щодо 

психологічної ресурсності  ефективного психолога.; 

 ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та соціальна 

відповідальність за їхні результати. Здатність саморозвиватися і 

самовдосконалюватися впродовж життя, відповідальність за навчання інших 

(Навчальні уміння / Learning skills) – Уміння визначити рівень власної психологічної 

ресурсності  на основі психодіагностичних даних, здійснити  рефлексію 

особливостей власної психологічної ресурсності  та сформулювати висновки щодо 

особистісного саморозвитку. Уміння сформулювати авторський погляд щодо 

аспектів психологічної ресурсності; 

 уміння адекватно оцінювати свій фаховий рівень, формувати цілі професійного 

самовдосконалення та обирати оптимальні шляхи їх досягнення. Соціальна 

відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень та фаховий 

психологічний вплив на інших. (Навики навчання / Learning skills) – Уміння 

здійснити рефлексію у формі побудови письмового тексту щодо ставлення до себе, 

інших та життя. Здатність здійснювати самоаналіз на основі рефлексивних запитань 

психологічних завдань. Уміння інтерпретувати індивідуальні результати 



опитувальника психологічної ресурсності у ситуації психологічного консультування, 

навчання, прийняття управлінських рішень; 

 прогнозування результатів та планування своєї професійної діяльності із 

застосуванням існуючих та створенням нових процедур психодіагностики, 

психологічного консультування, психокорекції; використання засобів психологічної 

просвіти і фахової психологічної підготовки; володіння методами наукового пізнання 

психічних процесів та феноменів. (Застосування знань та розумінь / Applying 

knowledge and understanding) – Уміння сформулювати психологічний висновок щодо 

рівня психологічної ресурсності особи. Уміння проінтерпретувати результати 

наукового дослідження з використанням опитувальника психологічної ресурсності. 

Уміння долучати інформацію щодо психологічної ресурсності до психологічної 

характеристики особистості; 

 спілкування в діалоговому режимі з науковою спільною, фахівцями-практиками та 

індивідуальними і груповими споживачами фахової психологічної допомоги в певній 

галузі наукової та/або практичної діяльності. (Комунікативні уміння / Communication 

skills) – Уміння застосовувати знання щодо рівня психологічної ресурсності,  

актуалізованості психологічних ресурсів за організування психологічного супроводу 

особи. Уміння аргументувати власний погляд щодо проблем становлення та 

дослідження психологічних ресурсів на науковому семінарі, конференції. 

 

 

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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.  

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. 

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. 

 

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. 

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>.  

 

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. 

Рекомендована 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. Кравець Л. Самоаналіз у сфері професійного становлення майбутніх педагогів // 

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

4. 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. 

5. 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.  
6. 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. 

7. Михальчук Н. Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його 

професійної підготовки у вищій школі / Н. Михальчук, Н. Хупавцева // Освіта регіону: 

політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал. Університет 

“Україна”. – №3. – 2011. – С.385-389. 

8. 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.  

9. Терлецька Л. Технологія самоаналізу / Л. Терлецька. – К.: Главник, 2005. 96с. 



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

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

11. Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика [навч. 

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

12. Antonovski A. Rozviklanię taemnici zdrowia / А. Antonovski. − Warshawa, 1999. − S.32. 

2. 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 інд 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 

21  8   13 20  3   17 

Тема 2. 

Соціокультурні, 

ґендерні та професійні 

особливості 

особистісної зрілості 

21  8   13 20  3   17 

Разом – зм. модуль 1 42  16   26 40  6   34 

Змістовий модуль 2.  

Тема 3. Рефлексія 

особистісної зрілості у 

активному соціально-

психологічному 

навчанні 

  24   24 50  10   40 

Разом – зм. модуль 2 48  24   24 50  10   40 

УСЬОГО ГОДИН 90  40   50 90 - 16   74 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Особистісна зрілість у класичній та некласичній психології 4 1 

2.  
Соціокультурні, ґендерні та професійні особливості особистісної 

зрілості 
4 1 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Автономність: проблема психологічної незалежності 4 2 

2.  Відповідальність: конформність та самостійність 4 2 

3.  Децентрація і толерантність: здатність бути неупередженим 4 2 

4.  
Глибинність переживань: цінності регресу та готовність до 

самоздійснення 
4 1 

5.  Життєва філософія: десакралізація та екзистенційний досвід 4 2 



6.  Контактність креативність: проблема само- і соціовідчуженості  4 2 

7.  Самоприйняття: режисура внутрішнього діалогу 4 2 

8.  Синергічність: системна рефлексія та особистісне самоздійснення 4 1 

 

8. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

Теми для самостійного вивчення 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Риси особистісної зрілості 5 11 

2.  Дослідження особистісної зрілості вітчизняними вченими  10 15 

3.  Дослідження особистісної зрілості зарубіжними вченими  10 11 

4.  
Соціокультурні, ґендерні та професійні особливості особистісної 

зрілості   

10 
15 

5.  Механізми особистісної зрілості  5 11 

6.  Формування особистісної зрілості у підлітковому та юнацькому  віці  10 11 

 Разом 50 74 

 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне завдання полягає у самостійному письмовому формулюванні запитань 

щодо діагностування і характеристики особистісної зрілості особи,  також їх верифікація 

методом психологічного опитування. 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекція, ситуаційні завадання, психологічні вправи для самоаналізу та рефлексії, 

повідомлення, дискусія, проблемні запитання. 

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ (ЗАЛІК) 

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 

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 

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Форма  підсумкового контролю –  

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т4 
100 

25 25 50 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА 100-БАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ (ДЛЯ ЕКЗАМЕНІВ І ЗАЛІКІВ). 

– максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів; 

– при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: ВУЗУ, НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, з 

диференційованого заліку 
 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано В 81-89 

4 
Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е  51-60 Достатньо 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Штепа О. С. Методичні рекомендації до курсу «Тренінг актуалізації особистісної зрілості». 

– ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 24с. 
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1. АНОТАЦІЯ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ 

Об'єктом вивчення особистісної зрілості є особистісне самоздійснення. Предметом даної 

дисципліни є актуалізація особистісної зрілості у складних життєвих ситуаціях. Даний курс 

акцентує увагу на фундаментальних здатностях особистості, механізмах розуміння та 

інтерпретації досвіду, змістових ознаках особистості. Отримані знання та практичні навички 

сприятимуть формуванню у студентів умінь саморозвитку та особистісної готовності до 

психологічного супроводу особи у складних життєвих ситуаціях. 

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

денної форми навчання. Курс передбачає 90 год., з яких 40 аудиторних (40 практично-

семінарських) і 50 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 16 аудиторних (16год семінарсько-практичних занять) і 74 год. самостійної роботи. 

Формою контролю знань є залік. 

Психологія пов'язана з такими дисциплінами, як «Філософія», «Логіка», «Загальна 

психологія», «Магістерський семінар», «Психологія здоров’я», «Вікова психологія», 

«Соціальна психологія». 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

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. 

Передбачено формування та актуалізування у студентів таких компетенцій: 

 найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі психології як 

науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей 

(Знання та розуміння / Knowledge and understanding) – знання видів «внутрішніх» 

ресурсів особи. Знання концепцій психологічних та особистісних ресурсів особи. 

Знання змісту психологічних ресурсів та показників уміння особи оперувати 

власними ресурсами. Знання функцій та механізмів актуалізації психологічних 

ресурсів. Знання типів психологічної ресурсності, а  також особливостей 

психологічної ресурсності жінок та чоловіків. Здатність розкрити суть концепцій 

психологічної ресурсності . Знання рис, за якими особу характеризують як 

особистісну зрілу. Знання крос-культурних аспектів становлення особистісної 



зрілості. Знання особливостей формування та ефектів вияву особистісної зрілості у 

жінок та чоловіків. Знання характеристик ефективного та неефективного психолога. 

Здатність розкрити суть концепцій особистісної зрілості. Здатність описати 

особливості особистісної зрілості на основі результатів вітчизняних та зарубіжних 

досліджень; 

 критичний аналіз, оцінка та синтез нових і складних ідей (Формування тверджень / 

Making judgements) – здатність оцінити евристичний потенціал концепцій 

психологічної ресурсності. Уміння порівняти особливості структури психологічної 

ресурсності  жінок та чоловіків. Здатність сформулювати висновки щодо 

психологічної ресурсності  ефективного психолога.; 

 ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та соціальна 

відповідальність за їхні результати. Здатність саморозвиватися і 

самовдосконалюватися впродовж життя, відповідальність за навчання інших 

(Навчальні уміння / Learning skills) – Уміння визначити рівень власної психологічної 

ресурсності  на основі психодіагностичних даних, здійснити  рефлексію 

особливостей власної психологічної ресурсності  та сформулювати висновки щодо 

особистісного саморозвитку. Уміння сформулювати авторський погляд щодо 

аспектів психологічної ресурсності; 

 уміння адекватно оцінювати свій фаховий рівень, формувати цілі професійного 

самовдосконалення та обирати оптимальні шляхи їх досягнення. Соціальна 

відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень та фаховий 

психологічний вплив на інших. (Навики навчання / Learning skills) – Уміння 

здійснити рефлексію у формі побудови письмового тексту щодо ставлення до себе, 

інших та життя. Здатність здійснювати самоаналіз на основі рефлексивних запитань 

психологічних завдань. Уміння інтерпретувати індивідуальні результати 

опитувальника психологічної ресурсності у ситуації психологічного консультування, 

навчання, прийняття управлінських рішень; 

 прогнозування результатів та планування своєї професійної діяльності із 

застосуванням існуючих та створенням нових процедур психодіагностики, 

психологічного консультування, психокорекції; використання засобів психологічної 

просвіти і фахової психологічної підготовки; володіння методами наукового пізнання 

психічних процесів та феноменів. (Застосування знань та розумінь / Applying 

knowledge and understanding) – Уміння сформулювати психологічний висновок щодо 

рівня психологічної ресурсності особи. Уміння проінтерпретувати результати 

наукового дослідження з використанням опитувальника психологічної ресурсності. 

Уміння долучати інформацію щодо психологічної ресурсності до психологічної 

характеристики особистості; 

 спілкування в діалоговому режимі з науковою спільною, фахівцями-практиками та 

індивідуальними і груповими споживачами фахової психологічної допомоги в певній 

галузі наукової та/або практичної діяльності. (Комунікативні уміння / Communication 

skills) – Уміння застосовувати знання щодо рівня психологічної ресурсності,  

актуалізованості психологічних ресурсів за організування психологічного супроводу 

особи. Уміння аргументувати власний погляд щодо проблем становлення та 

дослідження психологічних ресурсів на науковому семінарі, конференції. 

 



 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

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.  

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. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: 

монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 276с.     

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

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

9. Stevens J. Transforming Your Dragons. Turning Personality Fear Patterns into Personal Power. 

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

10. 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. 

11. McAdams D.P. The person: An integrated introduction to personality psychology. 3rd ed. Fort 

Worth, TX, 2001. 

 

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. – 
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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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