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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни СВ01.04 

 

Загальнi 

характеристики 

дисциплiни 

Навчальне 

навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i 

форми контролю 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Кiлькiсть кредитiв - 3 Методи навчання: 

групова дискусія; 

мозковий штурм; 

інтерактивні, рухливі, 

рольові ігри; групові, 

творчі завдання та 

тренінгові вправи. 

 

Спецiальнiсть 

053 «Психологія»  

Загальна кiлькiсть годин – 

 90 год. 

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень 

Бакалавр 

Лекцiї: 

  

Практичнi 

заняття: 

Нормативна   

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни 

за навчальним планом 4 

44 год. 14 Форми поточного 

контролю -  

модульна контрольна 

робота 

Індивiдуальна робота: 

Семестр 

VIIІ   

  

Самостiйна робота: 

46 год. 76 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 

- самостiйна робота  

 

 

4 

4 

 Форма пiдсумкового 

контролю 

Залік 

 

 Спiввiдношення 

аудиторних годин i годин 

СРС: 

Мова навчання -

 українська мова 

  

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: методи професійного та 

особистісного зростання.  

Мiждисциплiнарнi зв'язки: дисципліна зв’язана із психологією особистості, 

вступом до спеціальності, психологією спілкування, загальною та віковою 

психологією, психологічним консультуванням, психокорекцією. 

Мета i завдання навчальної дисципліни. 



Мета курсу: сприяти професійному зростанню студентів-психологів засобами 

психологічного тренінгу.  

Завданнями курсу є розвиток у студентів здібностей до самопізнання власної 

особистості, усвідомлення ними своїх особистісних якостей, особливостей власної 

поведінки, своїх можливостей у професійній діяльності. Шлях самопізнання свого 

професійного «Я» та закріплення необхідних для діяльності психолога навичок є 

важливою складовою у процесі підготовки майбутнього психолога та здобуття ним 

необхідних професійних компетенцій.  

Ознайомити студентів із методами професійного самоаналізу, саморозвитку, 

самопізнання у процесі психологічного тренінгу, сприяти актуалізації мотивації до 

пізнання власної особистості та практикум умінь та навичок психолога з метою його 

професійного зростання.  

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ 

з/п 

Результати навчання Компетентностi 

1. Знати: 

- категоріальний апарат психології 

професійного самопізнання та зростання; 

- психологічні закономірності, механізми та 

методи професійного розвитку; 

- методи саморозвитку, самопізнання та 

професійного зростання у психологічній 

діяльності; 

- особливості застосування набутих 

компетенцій у майбутній професійній діяльності.  

Інтегративна: 

Здатність розв’язувати комплексні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі практичної 

психології, застосовуючи наукові теорії 

та технології, використовуючи власний 

психофізіологічний апарат та 

професійно-значущі якості. 

Загальні компетентності: 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК3.Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права 

і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні;  

2. Вмiти: 

- застосовувати категорії та терміни 

психології професійного самопізнання та 

зростання у процесі треніногової роботи; 

- володіти прийомами та методами 

психологічного допомоги у концептуальних 

психологічних напрямах;  

- реалізовувати пізнавальну активність у 

розробці програм психологічного тренінгу 

професійного зростання, з метою їх  застосування 

у майбутній професійній діяльності. 



ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

Фахові компетентності: 

ФК1.Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

психології  

ФК3. Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків.  

ФК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій  

ФК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову)  

ФК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та психопрофілактичну 

діяльність відповідно до запиту  

ФК11. Здатність дотримуватися норм 

професійної етики  

ФК12. Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  

ФК13. Здатність бачити та 

формулювати певні проблеми; ставити 

попередні діагнози, уточнювати їх. 

Здатність передбачати результат 

взаємодії з клієнтом та характер 

зворотної реакції на свої вимоги. 

ФК14. Здатність розробляти тренінги, 

вести супервізії; створювати певні 

завдання розвивального характеру; 

психологічну експертизу. 

ФК15. Здатність організовувати власну 

діяльність і конструктивну взаємодію 

між психологом та клієнтами та 

останніх між собою, управляти 

дискусією. 



 

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни 
 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Можливості професійного самопізнання та зростання у процесі 

міжособистісної взаємодії учасників психологічного тренінгу 

Тема 1. Психологічні 

аспекти вивчення 

особистості у процесі 

тренінгу професійного 

самопізнання та 

зростання 

  6   5   2   10 

Тема 2. Зміст, 

структура та 

механізми 

професійного 

самопізнання та 

зростання. 

  6   5   2   10 

Тема 3. Подолання 

бар’єрів у процесі 

самопізнання та 

особистісного 

зростання  

  6   6   2   10 

Тема 4. Застосування 

психодіагностичних 

методів у процесі 

професійного 

самопізнання та 

зростання 

  8   10   2   10 



Тема 5. Психологічні 

методи та техніки 

професійного 

зростання. 

  12   10   2   16 

Тема 6. Створення та 

реалізація тренінгових 

програм відповідно до 

потреб та попиту 

  12   10   4   20 

Всього годин   44   80   14   76 

 

 

 

ІV. Змiст дисциплiни 

№  

з/п 

3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть годин 

В
сь

о
го

 

в
 т

.ч
. 

л
ек

ц
iй

 

 Модуль 1. Можливості професійного самопізнання та 

зростання у процесі міжособистісної взаємодії учасників 

психологічного тренінгу 

Тема 1. Психологічні аспекти вивчення особистості у 

процесі тренінгу професійного самопізнання та зростання  

Ознайомлення з учасниками тренінгу, виявлення їх 

очікувань, встановлення правил групової роботи. 

Презентація програми тренінгу. Принципи роботи у групі. 

Рівень згуртованості групи. Встановлення позитивної 

атмосфери у групі, налагодження ефективної 

комунікативної взаємодії. Презентація індивідуальності.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Джонсон Д. В. Тренінг саморозкриття / Д.В. Джонсон //  

Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний 

освітньо-методичний журнал. - Київ : "СОЦИС" ; Київ : Практична 

психологія та соціальна робота, 1997 .- С.52-64. 

2. Міщиха, Л. П. Спілкування як прояв творчої активності 

особистості / Л. П. Міщиха // Обдарована дитина : науково-

практичний освітньо-популярний журнал/ Міністерство освіти і науки 

України; АПН України; Інститут психології України ім. Г.С.Костюка 

АПН України; Товариство психологів України; Інститут педагогіки і 

психології професійної освіти АПН України. - Київ : Социс. -. С.13-19 

3. Романова Н. Ф. Особливості тренінгового навчання майбутніх 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фахівців у вищому навчальному закладі / Н. Ф. Романова, Г. А. 

Полякова. // Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 

11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Вип. 17, Ч. 3 / М-во освіти 

і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. В. П. 

Андрущенко [та ін.]]. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. -С. - 

177-185. 

 

Тема 2. Зміст, структура та механізми професійного 

самопізнання та зростання  
 

Самопізнання як шлях до професійного зростання. Підходи 

до визначення поняття «самопізнання». Структурні 

елементи самопізнання та їх змістова характеристика. 

Самопізнання як процес, його закономірності, цілі, мотиви 

та результат. 
 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Битянова Н. Р. Проблема саморазвития личности в 

психологии: Аналитический обзор / Н .Р.Битянова.- М. : МПСИ, 

Флинта, 1998. 

2. Куликова Л. Н. Личностное саморазвитие учащегося и 

учителя – основа гуманистической педагогики / Л. И. Куликова // 

Педагогика развития. – М, 2001. 

3. Кулюткин Ю. Н. Личность: внутренний мир и 

самореализация: Идеи, концепции, взгляды / Ю. Н. Кулюткин, Г. С. 

Сухобовская. - СПб., 1996. 

4. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: 

Учебное пособие для студентов образовательных учреждений ср. 

проф. образования, обучающихся в педагогических училищах и 

колледжах / В. Г. Муралов. - М. : Academia, 2002. 

 

Тема 3. Подолання бар’єрів у процесі самопізнання та 

особистісного зростання  

Самопізнання як шлях до саморозвитку. 

Характеристики саморозвитку особистості. Психологічні 

особливості, етапи та бар’єри процесу саморозвитку. 

Особливості саморозвитку психолога. Структурна модель 

професійного зростання психолога. Роль самопізнання та 

професійного зростання у діяльності психолога.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития / В. Г. 

Маралов. - Учеб. пособие  для студ. сред. пед. учеб. заведений. -М., 

2002. 

2. Маслоу А.  Самоактуализация  //  Психология  личности: 

тексты / А. Маслоу. - М.,1992. 

3. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития / 

Г. А. Цукерман, Б. М. Мастеров. - М. : Речь, 1995. 

 

 

Модуль 2. Практичні вміння та навички у процесі 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



професійного самопізнання та зростання  

Тема 4. Застосування психодіагностичних методів у процесі 

професійного самопізнання та зростання  

Роль психодіагностики у процесі професійного 

зростання. Методологія самопізнання. Особливості підбору 

тестів для дослідження власної особистості. Застосування 

психологічних методів дослідження відповідно до 

структурних компонентів особистості як системний, 

комплексний підхід у процесі професійного зростання. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 
1. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. 

- СПб. : Питер, 2001. - 688 с. 

2. Бодалев А. А. Общая психодиагностика / А. А. Бодалев, В. В. 

Столин. - СПб. Питер, 2000. - 440 с. 

3. Зиверт X. Тестирование личности / Х. Зиверт. - М. : Благо. - 

1997. - 198 с. 

Тема 5. Психологічні методи та техніки професійного 

зростання. 

Методики та психологічні техніки спрямовані на: 

мотивацію до самопізнання, розкриття особистісного 

потенціалу, креативності, усвідомлення особистісних 

якостей та можливостей, актуалізацію відповідальності, 

подолання бар’єрів, внутрішньо особистісних протиріч та 

конфліктів. Застосування психодіагностичтного 

інструментарію у різних галузях психології. Практикум 

застосування технік психологічного консультування у 

різних психологічних напрямах.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Коршун Ю. Учимося розуміти одне одного : тренінг / Ю. 

Коршун // Психолог дошкілля. - Київ : Шкільний світ, 2009. - С.33-35. 

2. Нечипорук Н. Від упевненості до гармонії : Тренінг 

особистісного зростання для студентів / Н. Нечипорук, К. Демида // 

Психолог : Всеукраїнська газета. Шкільний світ / Благодійна 

організація "Благодійний фонд "Перше вересня". - Київ : Шкільний 

світ, 2002. - С.17-22. 

3. Дімітрова А. Ти - цілий світ. Тренінг / А. Дімітрова //  

Соціальний педагог. Шкільний світ / Благодійна організація 

"Благодійний фонд "Перше вересня" (Київ) : Житомимрська 

облдрукарня, 2011. - № 9. - С.14-17. 

4. Кручак О. Хто я? Який я? : Тренінгове заняття із самопізнання / 

О. Кручак // Психолог : Всеукраїнська газета. Шкільний світ / 

Благодійна організація "Благодійний фонд "Перше вересня". - Київ : 

Шкільний світ, 2002. - С. 39-42. 

 
 

Тема 6. Створення та реалізація тренінгових програм 

відповідно до потреб та попиту 
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Психологічний зміст взаємодії у тренінговій роботі. 

Вивчення попиту на тренінг. Планування та організація 

тренінгу. Види тренігових груп, відповідно до напрямів 

психології. Практикум проведення тренінгу. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Большаков В. Ю. Психотренинг. Социдинамика, упражнения, 

игры. – СП.б.: Социально-психологический центр, 1996. 

2. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокорекционые 

игры. – М.: прогресс-Универс, 1993. 

3. Петровская Л. А. Теоретические и методологические 

проблемы социально-психологического тренинга. – М.: 

МГУ,1994. 

4. Емельянов Ю. Н. Активное соціально-психологичское обучение. 

Л.: ЛГУ, 1985. 

5. Гірник А. М. Основи психопедагогіки. – К.: КВГІ, 1996. 

 
 

 

4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентів 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Сутність психологічного тренінгу. Цілі та задачі тренінгу професійного 

самопізнання та зростання, правила групової роботи 

2 Концептуальні підходи до визначення поняття «особистість» 

3 Теоретичні засади психології професійного самопізнання та зростання 

4 Психологічні особливості та структура «Я-Концепції» 

5 Роль самопізнання у процесі професійного зростання особистості 

6 Психологічні механізми самопізнання та результат їх дії 

7 Бар’єри у професійному самопізнанні та їх подолання 

8 Психодіагностичні методи у самопізнанні 

9 Застосування психологічних консультативних технік в процесі тренінгу 

професійного зростання. Створення та реалізація тренігових програм. 
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Значення самопізнання в особистісному та професійному зростанні 

психолога 

 

 

V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

 

Модульне тестування 1 

1. До принципів групової роботи не відносять: 



А) активність; 

Б) конфіденційність; 

В) наслідування тренера. 

2. Які чинники не сприяють груповій згуртованості? 

А) атмосфера безпеки, прийняття; 

Б) кваліфікована робота ведучого; 

В) достатній рівень гетерогенності групи. 

3. Чи правильною є така структура тренінгу: знайомство – очікування, прийняття 

правил – інформаційний блок – набуття практичних навичок – актуалізація проблеми 

– оцінка інформованості учасників – завершення роботи групи? 

А) так; 

Б) ні; 

В) послідовність не має значення. 

4. Якими особистісними якостями бажано володіти тренеру? 

А) толерантність, лабільність, терпимість; 

Б) доброта, гуманність, чесність; 

В) порядність, безкомпромісність, життєлюбність. 

5. Тренінгова вправа – це: 

А) відносно відокремлений у структурному та смисловому відношенні блок роботи, 

побудований навколо конкретної дії та спрямований на вирішення загальних задач; 

Б) набір цікавих для учасників завдань; 

В) активне навчання шляхом набуття життєвого досвіду, який моделюється у 

груповій взаємодії людей. 

6. На тематичній дискусії розглядається: 

А) минулий досвід учасників тренінгу; 

Б) події, які безпосередньо відбуваються у межах тренігової групи в процесі роботи; 

В) проблеми, значимі для більшості учасників групи. 

7. Типовими помилками у застосуванні ігрових методів у психологічних тренінгах є: 

А) осмислення отриманого в ході гри досвіду, наявність когнітивного компонента; 

Б) застосування ігор розважального характеру; 

В) зв'язок отриманого в іграх досвіду з повсякденною реальністю, перетворення 

ігрової взаємодії у самоціль. 

8. До якої групи тренінгів відноситься тренінг самопізнання?  

А) групи особистісного розвитку; 

Б) балентовські групи; 

В) групи тренування навичок. 

9. Яким вченим була створена теорія особистості? 

А) Л. С. Виготським; 

Б) Г. Мерреєм; 

В) А. Маслоу. 

10. У вітчизняній психології особистість розглядається як… 

А) активний суб'єкт, "продукт" діяльності і міжособистісних стосунків, які 

інтерорізуються у процесі громадського розвитку індивіда; 

Б) складний багатовимірний феномен, окремі аспекти якого досліджуються різними 

науковими дисциплінами: біологією, соціологією, медициною, літературою, 

психологією, фізіологією тощо; 



В) складний ансамбль безперервно взаємодіючих свідомих і несвідомих структур 

психіки, яким відповідають біологічні (інстинкти) і соціальні (норми, заборони) 

тенденції розвитку. 

 

Модульне тестування 2 

1. Самопізнання на глибинному рівні визначається як: 

А) шлях надбання психічного та фізичного здоров’я; 

Б) єднання з Богом через пізнання у собі божественного начала; 

В) засіб найбільш широкого використання своїх можливостей і здібностей у житті. 

2. Мотиваційно-ціннісна сфера самопізнання включає: 

А) аналіз здібностей у різних сферах діяльності, оцінка можливості здійснення 

задумів; 

Б) самопізнання у собі власних спонукань, інтересів, цінностей, які визначають 

діяльність і поведінку; 

В) усвідомлення і розуміння функціонування психічних процесів: сприйняття, 

пам'яті, мислення, уяви, властивостей і якостей свого розуму, уважності, способів 

рішення життєвих і професійних завдань. 

3. Пізнавальна сфера самопізнання включає: 

А) аналіз здібностей у різних сферах діяльності, оцінка можливості здійснення 

задумів; 

Б) самопізнання у собі власних спонукань, інтересів, цінностей, які визначають 

діяльність і поведінку; 

В) усвідомлення і розуміння функціонування психічних процесів: сприйняття, 

пам'яті, мислення, уяви, властивостей і якостей свого розуму, уважності, способів 

рішення життєвих і професійних завдань. 

4. У загальному вигляді структура «Я-Концепції» включає: 

А) Я-реальне, Я-ідеальне, Супер-Я; 

Б) Я-реальне, Я-нереальне, Я-надумане; 

В) Я-реальне, Я-ідеальне, Я-дзеркальне. 

5. До закономірностей самопізнання відносять: 

А) ступінь усвідомлення та неусвідомлення; 

Б) ідентифікацію; 

В) необхідність у самопізнанні для особистості. 

6. До головних механізмів самопізнання не належить: 

А) ідентифікація; 

Б) рефлексія; 

В) самоаналіз. 

7. До головних прийомів самопізнання не належить: 

А) перегляд психологічних фільмів на задану тему; 

Б) самоспостереження; 

В) самоаналіз. 

8. Психологічним бар’єром у самопізнанні є: 

А) не бажання відвідувати психолога; 



Б) не бажання пізнавати себе та уникати інформації про себе; 

В) відсутність інформації про можливості та необхідність самопізнання. 

9. Який психологічний підхід вивчає проблему особистісного розвитку та ставить 

своєю метою навчити людину "творити себе", знайти унікальний сенс власної 

діяльності, допомогти у розкритті особистісного потенціалу? 

А) психодинамічний; 

Б) гуманістичний; 

В) екзистенціальний. 

10) Механізм рефлексії у психології визначається як: 

А) процес самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів і станів; 

Б) вміння регулювати свій емоційний стан; 

В) рівень розвитку самопізнання. 

11). До психологічних механізмів саморозвитку не відносять: 

А) самопізнання; 

Б) самоприйняття; 

В) самопрогнозування. 

12). Процес свідомого управління розвитком особистісних якостей і здібностей це…? 

А) самоствердження; 

Б) самоудосконалення; 

В) самоуправління. 

13). Зворотній процес самоудосконалення це…? 

А) саморуйнування; 

Б) неприйняття себе; 

В) самодепривація. 

14). Чи є саморозвиток базовою складовою професійної компетентності педагога? 

А) так; 

Б) ні; 

В) частково. 

15.) Рефлексивна функція саморозвитку педагога-психолога полягає у… 

А) актуалізація потреби у змінах і здатності до само вивчення; 

Б) аналіз причинно-наслідкових зв'язків і оцінка власного життєвого і професійного 

досвіду; 

В) розвиток креативності як здібності до здійснення інноваційно-методичної і 

науково-дослідної професійної діяльності. 

16). Змістовно-процесуальна функція саморозвитку педагога-психолога полягає у… 

А) актуалізація потреби у змінах і здатності до само вивчення; 

Б) аналіз причинно-наслідкових зв'язків і оцінка власного життєвого і професійного 

досвіду; 

В) розвиток креативності як здібності до здійснення інноваційно-методичної і 

науково-дослідної професійної діяльності. 

17). По визначенню А. Маслоу, актуалізація – це.. 



А) це уміння людини стати тією, якою вона здатний стати відповідно до власних 

вищих потреб; 

Б) процес свідомого управління розвитком особистих якостей і здібностей; 

В) активний розвиток особистих здібностей. 

18) Чи правильним є твердження, що професійне вдосконалення відокремлено від 

особистісного? 

А) так; 

Б) ні. 

19. Хто із вітчизняних вчених займався проблемою саморозвитку? 

А) В. Мерлин; 

Б) А. Маслоу; 

В) А. Прихожан. 

20). Внутрішньою умовою саморозвитку педагога є.. 

А) процес свідомого управління розвитком особистих якостей і здібностей; 

Б) отримання вищої освіти; 

В) рівень розвитку професійно значимих особистісних характеристик і суб'єктних 

властивостей педагога. 

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

Питання до заліку 

1. Сутність психологічного тренінгу. Цілі та задачі тренінгу професійного 

самопізнання, правила групової роботи. 

2. Інтерактивні методи навчання.  

3. Засади успішної реалізації професійних умінь та навичок.  

4. Концептуальні підходи до визначення поняття «особистість». 

5. Поняття «самопізнання» та «професійне зростання». 

6. Головні аспекти професійного самопізнання та зростання. 

7. Взаємозв’язок свідомості та самосвідомості у процесі професійного зростання. 

8. Структура самосвідомості. 

9. Психологічні особливості «Я-Концепції». 

10. Засоби професійного самопізнання. 

11. Бар’єри професійного самопізнання та зростання. 

12. Методи професійного зростання.  

13. Психодіагностичні методи професійного самопізнання. 

14. Можливості самопізнання під час психологічного тренінгу. 

15. Структурні елементи самопізнання та їх змістова характеристика.  

16. Самопізнання як процес, його закономірності, цілі, мотиви та результат. 

17. Особливості підбору тестів для дослідження власної особистості . 

18. Застосування психологічних методів дослідження відповідно до структурних 

компонентів особистості як комплексний підхід у процесі самопізнання. 

19. Психологічні техніки спрямовані на мотивацію до самопізнання та 

професійного зростання. 

20. Психологічні техніки спрямовані на розкриття особистісного потенціалу та 

креативності. 



21. Усвідомлення особистісних якостей та можливостей шляхом методів 

самопізнання. 

22. Техніки спрямовані на актуалізацію відповідальності.  

23. Подолання бар’єрів професійного зростання. 

24. Внутрішньоособистісні конфлікти та можливості їх подолання у процесі 

самопізнання та професійного зростання. 

25. Протиріччі у процесі професійного самопізнання. 

26. Роль самопізнання у процесі професійного зростання особистості. 

27. Особливості професійного саморозвитку психолога.  

28. Структурна модель саморозвитку та професійного зростання психолога.  

29. Роль самопізнання у професійній діяльності педагога.  

30. Застосування навичок самопізнання у професійній діяльності психолога. 

 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентів 

1. Грамотність використання термінологогічного апарату 

2. Логічність викладу матеріалу 

3. Обізнаність з науковою літературою по темі 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі 

5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні 

практичних завдань. 

 

VІІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 
 

Базова 

1. Джонсон Д. В. Тренінг саморозкриття / Д.В. Джонсон //  Практична психологія 

та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний журнал. - Київ : 

"СОЦИС" ; Київ : Практична психологія та соціальна робота, 1997 .- С.52-64. 

2. Міщиха, Л. П. Спілкування як прояв творчої активності особистості / Л. П. 

Міщиха // Обдарована дитина : науково-практичний освітньо-популярний журнал/ 

Міністерство освіти і науки України; АПН України; Інститут психології України ім. 

Г.С.Костюка АПН України; Товариство психологів України; Інститут педагогіки і 

психології професійної освіти АПН України. - Київ : Социс. -. С.13-19 

3. Романова Н. Ф. Особливості тренінгового навчання майбутніх фахівців у 

вищому навчальному закладі / Н. Ф. Романова, Г. А. Полякова. // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник 
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