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Профільна наукова 

тема  
Особистісний та професійний саморозвиток 

Дослідницьке 

питання 

«Психологічні особливості 

професійного становлення майбутніх психологів» 

Завдання гуртка Формування компетенцій особистісного та професійного 

саморозвитку 

Професійні 

компетенції, які 

формуються у 

студентів 

 Здатність до формування професійного образу «Я – психолог». 

 Здатність до вирішення проблемних наукових питань. 

 Здатність пізнавати науково-дослідні питання шляхом їх 

самостійного дослідження . 

 Здатність до емоційно-вольової регуляції. 

 Набуття досвіду в участі та проведенні майстер-класів, круглих 

столів тощо. 

 Здатність  працювати у команді та дослідження процесу 

командоутворення. 

 Розвиток основних рис особистості: толерантність, довіра, 

духовність, відповідальність, громадянська ідентичність. 

 Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

 Розвиток комунікативних здібностей та умінь. 

 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації 

та саморозвитку. 

 Спрямованість на розвиток професійного потенціалу та розкриття 

особистісного через самореалізацію.  

 Здатність застосовувати прийоми та механізми психологічної 

допомоги, консультування, профілактики. 

 Виявляти і аналізувати детермінанти змін психічних станів, 

психічних явищ, поведінкових виявів особистості в різних 

життєвих ситуаціях. 

 Визначати особистісні складові шляхів самовдосконалення. 

 Здійснювати комплексні психологічні заходи щодо вироблення 

особистісних терапевтичних стратегій розвитку. 

 

Де і у який спосіб 

планується 

висвітлення 

результатів 

наукового пошуку 

гуртківців? 

 Написання  статей у студентсько-науковому збірнику. 

 Участь в корпоративних заходах: фестиваль методик, Тиждень 

науки, тиждень кафедри; в щорічних наукових заходах; в 

соціальних проектах 

 Звітні семінари та конференції. 

 Проведення відкритих репетицій. 

Стислий анонс, 

який буде 

розміщено на сайті 

університету, для 

рекрутингу 

студентів до гуртка 

(це має бути 

 

"...Там де ми зустрічаємося з життєвими явищами, які 

представляють два аспекти, фізичний та психічний, природно 

виникає питання про те, у якому відношенні перебувають ці 

аспекти один відносно одного"  

 

Вільґельм ВУНДТ 



написано живою 

мовою до 60 слів). 

Життя – це процес постійного вибору. У кожен момент людина 

має вибір: відступити або просунутися до мети, рухатись у напрямку 

страхів чи захисних реакцій або професійний саморозвиток і 

розкриття  особистісного потенціалу. Вибрати розвиток замість 

страху раз десять в день – значить десять разів просунутися до 

самореалізації.  

Таким чином, в межах нашого наукового коворкінгу «Я-

психолог» ми створюватимемо власний науковий психологічний 

простір, який сприятиме розкриттю внутрішнього потенціалу та 

спонукатиме на майбутні наукові розвідки студентів. 

 

План роботи наукового гуртка 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

Вересень 

2017 р. 

Презентація наукового коворкінгу «Я-

психолог»  

Інститут 

людини 

Фурман В.В. 

старший 

викладач, 

Власенко І.А. 

старший 

викладач 

Листопад 

2017 р. 

Круглий стіл «Мій психологічний напрямок» 

 

Інститут 

людини 

Фурман В.В. 

старший 

викладач, 

Власенко І.А. 

старший 

викладач 

Грудень 

2017 р. 
Семінар «Вивчення та обговорення 

психологічних особливостей досліджуваної 

проблематики» 

Інститут 

людини 

Фурман В.В. 

старший 

викладач, 

Власенко І.А. 

старший 

викладач 

Лютий 

2018 р. 
Майстер клас «Я к правильно презентувати  

наукову  ідею» (правила створення 

презентацій) 

Інститут 

людини 

Фурман В.В. 

старший 

викладач, 

Власенко І.А. 

старший 

викладач 

Квітень 

2018 р. 

Підготовка наукових публікацій 
Інститут 

людини 

Фурман В.В. 

старший 

викладач, 

Власенко І.А. 

старший 

викладач 

Травень 

2018 р. 

 

Презентація наукових доробок студентів 

Інститут 

людини 

Фурман В.В. 

старший 

викладач, 

Власенко І.А. 

старший 

викладач 

 


