Назва структурного Інститут людини. Кафедра практичної психології.
підрозділу
Назва
наукового Самоактуалізація
як
повна
реалізація
потенційних
гуртка
можливостей особистості майбутнього психолога
Самоактуалізація – це стійкі позитивні зміни в особистості, реалізація її природного
потенціалу. Ця проблема належить до категорії «вічних», адже кожне нове покоління
людей прагне не тільки охопити загальнолюдський зміст проблеми актуалізації людини, а й
творчо вирішити її відповідно до свого часу, його набутих знань. Якщо ти цілеспрямована
особистість, бажаєш актуалізувати свій потенціал та досягти успіху в житті, то ми на
тебе чекаємо!
Керівник
(и) Старинська Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри практичної психології
наукового гуртка
Рік
заснування 2015
гуртка
Профільна наукова “Психологічні особливості самоактуалізації майбутніх психологів у
процесі навчання”
тема
- оволодіння студентами теоретичними знаннями з проблеми
Завдання гуртка
дослідження.
- формування установок на постійний саморозвиток і
самовдосконалення;
- розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння
прийомами наукової діяльності.
- підготовка студентами рефератів, дослідницьких робіт.
Уміння продемонструвати, застосовувати знання та розуміння
які основних концепцій, теорій та фактів з проблеми самоактуалізації
у особистості;
навички аналізу, синтезу, узагальнення та інтерпретації результатів
психологічної діагностики.
Спосіб висвітлення Доповіді на звітному засіданні гуртка, заході на тижні кафедри
практичної психології.
результатів
наукового
пошуку
гуртківців
План роботи наукового гуртка
Місце
Дата
Назва заходу
Відповідальний
проведення
Жовтень
Вступне заняття: Значення самоактуалізації в Інститут
Старинська Н.В.
2015
житті людини.
людини
Професійні
компетенції,
формуються
студентів

Жовтень
2015

Круглий стіл: «Особливості самоактуалізації Інститут
майбутніх психологів у процесі професійної людини
підготовки»

Старинська
Н.В.,
члени
гуртка

Грудень
2015

Лекції-обговорення:
«Теоретичний
аналіз
проблеми
самоактуалізації у сучасній вітчизняній та
зарубіжній психології»;
«Характеристика
самоактуалізованої
особистості у сучасній вітчизняній та
зарубіжній психології».
Семінари-вікторини з наступних тем:
«Основні напрямки роботи психологічної
служби ВНЗ із студентами»;
«Правила ефективного планування робочого

Інститут
людини

Старинська Н.В.

Інститут
людини

Старинська
Н.В.,
члени гуртка

Березень
2016

Квітень
2016

Квітеньтравень
2016
Травень
2016

часу, життєвих цілей;»;
«Розвиток умінь долати труднощі в різних
складних ситуаціях».
Практичні заняття:
«Тренінг
розвитку
здібності
до
самоактуалізації»;
«Креативність
як
властивість
самоактуалізованої особистості».
Проведення психологічного дослідження на
основі гуманістичної психології.

Інститут
людини

Старинська Н.В.

Інститут
людини

Старинська
Н.В.,
члени
гуртка
Старинська
Н.В.,
члени
гуртка

Підсумки роботи гуртка. Представлення Інститут
студентами доповідей із дослідницьких робіт, людини
рефератів.

