


 

 

Назва курсу ТРЕНІНГ АКТУАЛІЗАЦІЇ  ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ 

Адреса 

викладання 

курсу 

вул. Коперніка, 3, м. Львів 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, 

шифр та 

назва 

спеціальності 

Галузь знань – 05 – соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 053 – психологія 

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 

«Тренінг актуалізації особистісної зрілості особистісної зрілості» 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  

Актуалізація екзистенціальних ресурсів особистості» є вибірковою дисципліною 

з спеціальності «психологія» для освітньої програми Магістр, яка викладається в 

10 і 11 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS).  

Коротка 

анотація 

курсу 

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. 

Мета та цілі 

курсу 

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. 

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. 

mailto:Olena.Shtepa@lnu.edu.ua
http://www.lnu.edu.ua/filos.lnu.edu.ua/department/psycholohiji


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. 

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.  

Тривалість 

курсу 
90 год. 

Обсяг курсу 
36 години аудиторних занять. З них 16 годин практичних занять та 74годин 

самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

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. 

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  

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/


Теми 

Тиж. / 

дата / 

год.-            

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійн

а, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

 год 

Тер

мін 

вик

она

ння 

2/ 

20.05 
 

18.10-

19.30 

Види зрілості. 

Особистісна зрілість 
 Психологічні 

рефлексивні завдання 

для самоаналізу: 

«Речі, які були» 

дискусія, 

робота у 
групі 

Штепа О. С. Особистісна 

зрілість: 
Модель.Опитувальник. 

Тренінг. – Монографія. – 

Львів:  Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 232с. 

Конспекту

вання 
наукової 

літератури 

з теми, 

виконання 

практични

х завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-

практ. 

занять. 

9 год. 

 

2/ 
20.05 

 

19.40-

21.00 

Особистісна зрілість 
психолога. 

Психологічні 

рефлексивні завдання 

для самоаналізу: «Якби 

я був …» 

дискусія, 
робота у 

групі 

Штепа О. С. Особистісна 
зрілість: 

Модель.Опитувальник. 

Тренінг. – Монографія. – 

Львів:  Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 232с. 

 

Конспекту
вання 

наукової 

літератури 

з теми, 

виконання 

практични

х завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-

практ. 
занять. 

10 год. 

 

3/ 

22.05 

 

18.10-

19.30 

Концепції 

особистісної зрілості. 

Психологічні 

рефлексивні завдання 

для самоаналізу: 

«Моя улюблена гра» 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Особистісна 

зрілість: 

Модель.Опитувальник. 

Тренінг. – Монографія. – 

Львів:  Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 232с. 

Конспекту

вання 

наукової 

літератури 

з теми, 

виконання 

практични

х завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-
практ. 

занять. 

10 год. 

 

3/ 

22.05 

 

19.40-

21.00 

Новітні 

психодіагностичні 

методики 

емпіричного 

вивчення 

особистісної зрілості. 

Психологічні 

рефлексивні завдання 

для самоаналізу: 
«Герой» 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Особистісна 

зрілість: 

Модель.Опитувальник. 

Тренінг. – Монографія. – 

Львів:  Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 232с. 

Конспекту

вання 

наукової 

літератури 

з теми, 

виконання 

практични

х завдань. 

 
Підгот. до 

сем.-

практ. 

занять. 

9 год. 

 



3/ 

23.05 

 

18.10-

19.30 
Особливості 

особистісної зрілості 

чоловіків і жінок . 

Психологічні 

рефлексивні завдання 

для самоаналізу: «Тип 

самовдосконалення» 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Особистісна 

зрілість: 

Модель.Опитувальник. 

Тренінг. – Монографія. – 

Львів:  Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 232с. 

Конспекту

вання 

наукової 

літератури 

з теми, 

виконання 

практични

х завдань. 

 

Підгот. до 
сем.-

практ. 

занять. 

11 год. 

 

3/ 

23.05 

 

19.40-

21.00 

Особливості 

особистісної зрілості 

чоловіків і жінок . 

Психологічні 

рефлексивні завдання 

для самоаналізу: 

«Життєві завдання» 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Особистісна 

зрілість: 

Модель.Опитувальник. 

Тренінг. – Монографія. – 

Львів:  Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 232с. 

Конспекту

вання 

наукової 

літератури 

з теми, 

виконання 

практични

х завдань. 

 
Підгот. до 

сем.-

практ. 

занять. 

9 год. 

 

3/ 

2505 

 

18.10-

19.30 

Показники і 

механізми 

особистісної зрілості.  

Психологічні 

рефлексивні завдання 

для самоаналізу: 

«Герой мультфільму» 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Особистісна 

зрілість: 

Модель.Опитувальник. 

Тренінг. – Монографія. – 

Львів:  Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. – 232с. 

Конспекту

вання 

наукової 

літератури 

з теми, 

виконання 

практични
х завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-

практ. 

занять. 

9 год. 

 

3/ 

25.05 

 

19.40-

21.00 

Показники і 

механізми 

особистісної зрілості.  

Психологічні 

рефлексивні завдання 

для самоаналізу: 
«Психологічні 

рецепти» 

дискусія, 

робота у 

групі 

Штепа О. С. Особистісна 

зрілість: 

Модель.Опитувальник. 

Тренінг. – Монографія. – 

Львів:  Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 232с. 

Конспекту

вання 

наукової 

літератури 

з теми, 

виконання 
практични

х завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-

практ. 

занять. 

9 год. 

 

 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

залік в кінці 11 семестру поточного навчального року 

Пререквізити 
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з соціогуманітарних 

дисциплін. 

Навчальні 

методи та 
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:  

 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 самостійне письмове формулювання 

запитань щодо діагностування і характеристики особистісної зрілості особи,  

також їх верифікація методом психологічного опитування. 

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 

Аналіз співвідношення психологічної, соціальної та особистісної зрілості особи 

Аналіз понять «зріла особистість» та «особистість, яка самоактуалізується» 

Аналіз напрямів досліджень особистісної зрілості вітчизняними вченими 

Аналіз напрямів досліджень особистісної зрілості зарубіжними вченими 

Характеристика показників особистісної зрілості 

Характеристика зрілості як стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном 

Модель особистісної зрілості Н. Бордовської та А. Реана 

Аналіз концепції психологічної зрілості людини Дж. Стівенса 

Характеристика автономності як риси особистісної зрілості 

Характеристика відповідальності як риси особистісної зрілості 

Характеристика глибинності переживань як риси особистісної зрілості 

Характеристика децентрації як риси особистісної зрілості 

Характеристика життєвої філософії особистості як риси особистісної зрілості 

Характеристика контактності як риси особистісної зрілості 

Характеристика креативності як риси особистісної зрілості 

Характеристика толерантності як риси особистісної зрілості 

Характеристика самоприйняття як риси особистісної зрілості 

Характеристика синергічності як риси особистісної зрілості 

Характеристика особливостей формування особистісної зрілості у підлітковому і 

юнацькому віці 

Аналіз моделі особистості ефективного психолога за Р. Кочюнасом 

Аналіз рис неефективного психолога за Джорджем та Крістіані 

Характеристика психологічної ресурсності психолога  

Аналіз ґендерних особливостей особистісної зрілості 

Аналіз крос-культурних особливостей особистісної зрілості 

Опитування 

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

курсу. https://forms.gle/PwaWXfYmNVm9u1iA7  
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