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Профільна наукова 

тема  
Перфекціонізм особистості 

Дослідницьке 

питання 

Яке значення перфекціонізму в житті та професійній діяльності 

особистості? 

Завдання гуртка - оволодіння студентами теоретичними знаннями з проблеми 

дослідження. 

- формування установок на саморозвиток і самовдосконалення; 

- розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння 

прийомами наукової діяльності. 

- проведення студентами емпіричного дослідження, 

опрацьовувати та описувати отримані результати 

- підготовка студентами рефератів, дослідницьких робіт. 

 

Професійні 

компетенції, які 

формуються у 

студентів 

 уміння застосовувати знання та розуміння основних концепцій, 

теорій та фактів з проблеми перфекціонізму особистості; 

 навички аналізу, синтезу, узагальнення та інтерпретації 

результатів психологічної діагностики. 

Де і у який спосіб 

планується 

висвітлення 

результатів 

наукового пошуку 

гуртківців? 

 доповіді на звітному засіданні гуртка, заході на тижні кафедри 

практичної психології. 

 планується публікація в газетах «Психолог», «Шкільний світ», 

«Соціальний педагог» видавництва «Шкільний світ» 

 виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях та 

публікації тез доповідей 

Стислий анонс, 

який буде 

розміщено на сайті 

університету, для 

рекрутингу 

студентів до гуртка  

Перфекціонізм – це постійне бажання самовдосконалюватися,  

досягати високих результатів, прагнути наблизитися до ідеалу. В 

науковому гуртку ми разом будемо навчатися, проводити 

психологічні дослідження та розвиватися. Якщо ти цілеспрямована 

особистість, бажаєш розвиватися та досягти успіхів у житті – ми 

чекаємо на тебе!!! 

План роботи наукового гуртка 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

Вересень 

2018 

Презентація наукового гуртка «Психологія 

перфекціонізму особистості» першокурсникам 

Інститут 

людини Грубі Т.В. 

Жовтень 

2018 

Вступне заняття: «Значення перфекціонізму в 

житті людини та у процесі професійної 

підготовки майбутніх практичних психологів». 

Участь у щорічній студентській науковій 

конференції "Перші кроки у науку" 

Інститут 

людини 

Грубі Т.В., 

члени наукового 

гуртка 

Листопад Семінар-вікторина: «Психологічні чинники та 

умови, що сприяють розвитку перфекціонізму 

Інститут Грубі Т.В., 

члени наукового 



2018 особистості». Вибір та узгодження тематик 

наукових досліджень 

людини гуртка 

Грудень 

2018 

Лекція-обговорення:  «Основні етапи 

дослідження перфекціонізму особистості». 

Бесіда щодо вимог до наукових досліджень. 

Теоретичне обґрунтування обраних тематик 

досліджень. 

Участь у Грінченківській декаді 

Інститут 

людини 

Грубі Т.В., 

члени наукового 

гуртка 

Січень 

2019 

Лекція-обговорення:  «Види перфекціонізму 

особистості». 

Опрацювання наукових джерел з обраних 

тематик. 

Інститут 

людини 

Грубі Т.В., 

члени наукового 

гуртка 

Лютий 

2019 

Семінар-вікторина: «Генезис перфекціонізму 

особистості». 

Підбір діагностичного інструментарію. 

Проведення психологічного дослідження. 

Інститут 

людини 

Грубі Т.В., 

члени наукового 

гуртка 

Березень 

2019 

Семінар-вікторина з наступних тем:  

 «Визначення відмінностей перфекціонізму з 

позитивною спрямованістю та перфекціонізму 

з негативною спрямованістю». Обговорення 

методів обробки та інтерпретації емпіричних 

досліджень 

Участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт (Планується 

Хижняк – 2 курс ПП) 

Участь у Конкурсі наукових проектів 

Університету Грінченка – студенти другого 

року навчання в гуртку 

Інститут 

людини 

Грубі Т.В., 

члени наукового 

гуртка 

Квітень 

2019 

Майстер-клас:  «Тренінг розвитку 

перфекціонізму з позитивною спрямованістю». 

Опрацювання результатів емпіричних 

досліджень 

Участь у Всеукраїнській олімпіаді (Планується 

Греченко – 2 курс ПП) 

Інститут 

людини 

Грубі Т.В., 

члени наукового 

гуртка 

Травень 

2019 

Практичне заняття:  «Тренінг профілактики 

перфекціонізму з негативною спрямованістю». 

Редагування та обговорення наукових 

доповідей 

Участь членів наукового гуртка у Фестивалі 

науки  

Інститут 

людини 

Грубі Т.В., 

члени наукового 

гуртка 

17-20 

травня 

2019 р. 

Участь у Дні Європи в Україні  (ще не знаю в 

якому форматі організувати даний захід) 

  

Червень Підсумки роботи гуртка. Представлення Інститут Грубі Т.В., 



2019 студентами доповідей з дослідницьких робіт, 

рефератів. 

людини члени наукового 

гуртка 

    

 


