




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  нормативна 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс 2 - 

Семестр 3 - 

Кількість змістових модулів з розподілом:  6 

Обсяг кредитів 6 - 

Обсяг годин, в тому числі: 180 - 

Аудиторні 84 - 

Модульний контроль 12 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 84 - 

Форма семестрового контролю залік - 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – розкрити теоретичні і практичні аспекти психології 

ідентичності консультанта, особливості її наукового розвитку та становлення, 

сформувати у студентів психологію успішної ідентичності, розвинути вміння 

свідомо застосовувати основні методи та техніки у становленні цього процесу, 

забезпечити професіин̆у компетентність консультаційних психологів у сфері 

підготовки та кваліфікованого проведення психологічної діяльності. 

 

Завдання курсу: 

Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати й 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

Уміння організовувати та надавати психологічну допомогу.  

Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися 

норм професійної етики. 

Здатність до подолання проблем особистісно-професійного розвитку.  

Здатність до аналізу діяльності та шляхів її вдосконалення у якості 

професійного психолога. 

 

2. Результати навчання за дисципліною 

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні висновки. 
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Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання. 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

Взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерні та вікові 

особливості. 

Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових 

завдань. 

Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання  

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Психологія ідентичності як нова галузь психології 

Тема 1. Розвиток психології 

ідентичності у сучасній науці 

8 2 2 - - - 4 

Тема 2. Ідентичність: види та 

складові 

8 2 2 - - - 4 

Тема 3. Криза ідентичності та її роль 

у становленні успішної ідентичності 

консультанта 

8 2 2 - - - 4 

Тема 4. Успішна ідентичність та її 

стабілізація як вирішення проблеми 

подолання кризи ідентичності  

8 2 2 - - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 34 8 8 - - - 16 

Змістовий модуль 2. Психологія успіху та її місце у науковій парадигмі 

Тема 5. Розвиток психології успіху 

як нової галузі психології 

8 2 2 - - - 4 

Тема 6. Особливості психології 

успішних та відомих людей в 

біографічному контексті 

8 2 2 - - - 4 

Тема 7. Фактори та складові успіху 8 2 2 - - - 4 
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сучасного фахівця 

Практичне заняття 1. Стратегії 

успіху 

6 - - 2 - - 4 

Практичне заняття 2. Побудова 

стратегії успіху у житті та професії 

2 - - 2 - - - 

Модульний контроль 2  

Разом 34 6 6 4 - - 16 

Змістовий модуль 3. Основні суттєві принципи та мотивація досягнення 

успішної ідентичності консультанта 

Тема 8. Життєві принципи успіху 8 2 2 - - - 4 

Тема 9. Мотивація досягнення 

успішної ідентичності консультанта 

8 2 2 - - - 4 

Практичне заняття 3. Матриця 

успішної ідентичності консультанта 

6 - - 2 -  4 

Практичне заняття 4. Ціннісна 

матриця успішної ідентичності 

особистості 

6 - - 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4 4 - - 16 

Змістовий модуль 4. Психологія успішної ідентичності консультанта 

Тема 10. Успішна особистість та 

нейролінгвістичне програмування 

8 2 2 - - - 4 

Тема 11. Нейролінгвістичне 

програмування: психотехнічний 

підхід до досягнення успіху 

8 2 2 - - - 4 

Практичне заняття 5-6. Успішна 

ідентичність (успішне 

самовизначення) консультанта 

8 - - 4 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 26 4 4 4 - - 12 

Змістовий модуль 5. Ресурси для досягнення успішної ідентичності 

консультанта 

Тема 12. Ресурси, що забезпечують 

подолання кризи ідентичності 

8 2 2 - - - 4 

Тема 13. Ресурси, що сприяють 

досягненню успішної ідентичності 

консультанта 

8 2 2 - - - 4 

Практичне заняття 7. Робота з 

ресурсами особистості через арт-

терапевтичні техніки 

6 - - 2 - - 4 

Практичне заняття 8. Актуалізація 

ресурсних станів особистості 

2 - - 2 - - - 

Модульний контроль 2  

Разом 26 4 4 4   12 
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Змістовий модуль 6. Практичне обґрунтування особливостей 

становлення успішної ідентичності консультанта 

Практичне заняття 9-10. Сенс життя 

(місія) та вплив на формування 

успішної ідентичності консультанта 

6 - - 4 - - 4 

Практичне заняття 11. Щастя 

особистості та його вплив на 

формування успішної ідентичності 

консультанта 

6 - - 2 - - 4 

Практичне заняття 12-13. 

Життєтворчість як чинник, що 

сприяє досягненню успішної 

ідентичності 

6 - - 4 - - 4 

Практичне заняття 14-15. Творча 

стратегія як основа набуття 

успішної ідентичності особистості 

4 - - 4 - - - 

Практичне заняття 16. Практикум з 

психологічного становлення 

успішної ідентичності консультанта 

4 - - 2 - - - 

Модульний контроль 2  

Разом 30 - - 16 - - 12 

Усього 180 26 26 32 - - 84 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Психологія ідентичності як нова галузь психології 

 

Лекція 1. Розвиток психології ідентичності у сучасній науці (2 год.) 

Теоретичний аналіз підходів до вирішення проблеми. Феномен 

ідентичності: загальне визначення. Аналіз сучасних підходів до проблеми 

ідентичності. Психоаналітичний підхід до вивчення проблеми формування 

ідентичності. Бігевіористичний підхід до вивчення проблеми ідентичності. 

Когнітивний підхід до вивчення проблеми формування ідентичності. 

Екзістенційно - гуманістичний підхід до вивчення проблеми формування 

ідентичності. Структурно-динамічний підхід до проблеми формування 

ідентичності. 

Основні поняття теми: ідентичність, психологія ідентичності, феномен 

ідентичності, психоаналітичний підхід, бігевіористичний підхід, когнітивний 

підхід, екзістенційно - гуманістичний підхід, структурно-динамічний підхід.  

Семінар 1. Психологія ідентичності консультанта: сучасний стан (2 год.) 
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Лекція 2. Ідентичність: види та складові (2 год.) 

Структура ідентичності. Типологія ідентичності. Основні види 

ідентичності: особистісна, соціальна, гендерна (статева роль, статева 

соціалізація, маскулінність, фемінність, статева ідентичність), групова, 

професійна (професія, профідентичність, профпригодність, професійна 

готовність, професійна самоідентичність), етнічна. Статуси ідентичності: 

досягнута ідентичність, передвизначена ідентичність, дифузна ідентичність, 

мораторій. Три форми ідентичності. Самосвідомість та ідентичність. 

Самоідентичність: проблема суб'єктивності та індивідуальності. 

Основні поняття теми: структура ідентичності, типологія, види 

ідентичності, особистісна, соціальна, гендерна, статева ідентичність, групова, 

професійна, етнічна; статуси: ідентичності, досягнута, передвизначена, дифузна, 

мораторій; самосвідомість, самоідентичність. 

 

Семінар 2. Ідентичність: види та складові (2 год.) 

Лекція 3. Криза ідентичності та її роль у становленні успішної ідентичності 

консультанта (2год.) 

Криза ідентичності. Роль кризи ідентичності в становленні сучасного 

фахівця-психолога. Вісім стадій розвитку ідентичності за Е.Еріксоном. 

Психосоціальні кризи розвитку особистості за Е.Еріксоном. Криза ідентичності, 

як втрата власної цілісності у безперервності життєздійснення, внутрішнє 

блокування індивідуальності та явний брак соціального визнання. Криза 

ідентичності - злам усталеної поведінки, зміна способу життя.  

Основні поняття теми: криза ідентичності, стадії розвитку ідентичності 

за Е.Еріксоном, психосоціальні кризи розвитку особистості, втрата цілісності, 

внутрішнє блокування індивідуальності, брак соціального визнання, злам 

усталеної поведінки, зміна способу життя.  

 

Семінар 3. Криза ідентичності та її роль у становленні успішної 

ідентичності консультанта (2год.) 

Лекція 4. Успішна ідентичність та її стабілізація як вирішення 

проблеми подолання кризи ідентичності (2 год.) 

Самість, конструкти самості в розвитку особистості. Самість як фіксуюча, 

особлива, унікальна здібность. Самість в контексті суб´єктивності та 

суб´єктності суб´єкту. Самість, «Я», «Я-образ» та «Я – концепція». Структура 

«Я – концепції». Функції «Я – концепції». «Я – концепція» та ідентичність. 

Особливості формування «Я-образу». Конструкти розвитку самості в 

саморозвитку та самореалізації індивіда. Прояви самості в самореалізації та 
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самоактуалізації особистості. Послідовні види діяльності генези самореалізації: 

самоідентифікація, саморозвиток, самоактуалізація та власне самореалізація. 

Сензитивність процесу самоідентифікації. 

Основні поняття теми: Самість, конструкти самості, «Я», «Я-образ», «Я 

– концепція», конструкти розвитку самості, саморозвиток, самореалізація 

індивіда, генеза самореалізації, прояви самості, самоактуалізація особистості, 

процес самоідентифікації. 

Семінар 4. Успішна ідентичність та її стабілізація як вирішення проблеми 

подолання кризи ідентичності (2 год.) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Психологія успіху та її місце у науковій парадигмі 

 

Лекція 5. Розвиток психології успіху як нової галузі психології (2 год.) 

Психологія успіху як нова галузь психології. Становлення та розвиток 

психології успіху. Сучасні напрями розвитку психології успіху. Особливості 

психології успіху за кордоном (в Європейських країнах, Америці) та в Україні. 

 

Основні поняття теми: психологія успіху, розвиток психології успіху, 

особливості психології успіху, особливості успіху, психологія успіху за 

кордоном, психологія успіху в Україні. 

 

Семінар 5. Розвиток психології успіху як нової галузі психології (2 год.) 

 

Лекція 6. Особливості психології успішних та відомих людей в 

біографічному контексті (2 год.) 

Біографії успішних людей. Короткі відомості про біографії відомих та 

успішних людей: Стіва Джобса, Білла Гейтса (Ві́льяма Ге́нрі Гейтса III); 

А́брагама Маслоу (Abraham Harold Maslow), Карла Ренсома Роджерса (Carl 

Ransom Rogers); Стівена Кінга, Генрі Форда, Майкла Джордана тощо. Секрети 

успіху. 

Основні поняття теми: успіх, психологія успіху, успішна особистість, 

відома особистість, секрет успіху, успішна біографія. 

Семінар 6. Біографії успішних та відомих людей (2 год.). 

 

Лекція 7. Фактори та складові успіху сучасного фахівця (2 год.) 
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Поняття успіху. Лексико-семантичне розуміння успіху. Філософське 

розуміння успіху. Психологічне розуміння успіху. 

 

Основні поняття теми: успіх, лексичне значення успіху, філософія 

успіху, психологія успіху, успіх у буденному житті. 

 

Семінар 7. Фактори та складові успіху сучасного фахівця (2 год.). 

 

Практичне заняття 1. Стратегії успіху (2 год.) 

 

Практичне заняття 2. Побудова стратегії успіху у житті та професії (2 

год.) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

Основні суттєві принципи та мотивація досягнення успішної ідентичності  

Лекція 8. Життєві принципи успіху (2 год).  

Визначення успішних пріоритетів розвитку особистості. Цілепокладання 

(мета успіху). Засоби досягнення успіху. 

Основні поняття теми: пріоритети розвитку, ціле покладання, мета 

успіху, засоби досягнення, життєві принципи. 

 

Семінар 8. Життєві принципи успіху (2 год.) 

 

Лекція 9. Мотивація досягнення успішної ідентичності консультанта  

(2 год.) 

Мотивація досягнення успіху. Мотивація уникання невдач. Психологічні 

особливості піраміди потреб А.Г. Маслоу. Модель логічних рівней – піраміда 

Ділтса. 

Основні поняття теми: мотивація, мотивація досягнення успіху, мотивація 

уникнення невдач, піраміда потреб, піраміда Ділтса. 

Семінар 9. Мотивація досягнення успішної ідентичності консультанта (2 

год.) 

Практичне заняття 3-4. Ціннісна матриця успішної ідентичності 

консультанта (2 год.) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.  

Психологія успішної ідентичності консультанта  
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Лекція 10. Успішна особистість та нейролінгвістичне програмування 

(2 год.) 

Нейролінгвістичне програмування, його особливості (Р.Бендлер, 

Д.Гріндер). Правильне мислення. Фільтрація думок. Рапорт. Пресупозиції. Очні 

сигнали доступу. Репрезентативні системи. Рефреймінг. Рефреймінг змісту. 

Рефреймінг контексту. Фрейми (рамки).  

Основні поняття теми: нейролінгвістичне програмування, рапорт, 

позитивне мислення, пресупозиції, очні сигнали доступу, репрезентативні 

системи, рефреймінг, рефреймінг змісту, рефреймінг контексту, фрейми. 

Семінар 10. Успішна особистість та нейролінгвістичне програмування (2 

год). 

Лекція 11. Нейролінгвістичне програмування: психотехнічний підхід 

до досягнення успіху (2 год.) 

Успішні тези НЛП. Метапрограми успішності. Стратегії успіху. Секрети 

успіху. Практична частина. НЛП-практикум. Практичні вправи з досягнення 

успіху. Психологічні особливості стратегії успіху жінок. Психологічні 

особливості стратегії успіху чоловіків. Психологічні відмінності стратегії 

успіху жінок та чоловіків. 

Основні поняття теми: нейролінгвістичне програмування, рапорт, 

метапрограми, позитивне мислення. 

Семінар 11. Нейролінгвістичне програмування: психотехнічний підхід до 

досягнення успіху (2 год.) 

Практичне заняття 5-6. Успішна ідентичність (успішне самовизначення) 

консультанта (4 год.). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 

Ресурси з досягнення успішної ідентичності консультанта 

 

Лекція 12. Ресурси, що забезпечують подолання кризи ідентичності (2 

год.) 

Ресурсні та кризові стани особистості. Подолання проблем, як запорука 

успішного становлення особистості. Подолання кризи ідентичності, як запорука 

успішного становлення особистості. Психосинтез: Роберто Ассаджіолі.  
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Основні поняття теми: кризові стани, ресурсні стани, копінг-стратегії, 

криза ідентичності, успішне становлення, психосинтез, позитивне мислення. 

Семінар 12. Ресурси, що забезпечують подолання кризи ідентичності (2 

год.). 

 

Лекція 13. Ресурси, що сприяють досягненню успішної ідентичності (2 

год.) 

Ресурсні стани. Активізація додаткових ресурсів. Відмінності ресурсних 

станів чоловіків та жінок. Внутрішні резерви та їх розширення. 

Основні поняття теми: ресурси, ресурсні стани, активізація ресурсів, 

внутрішні та зовнішні ресурси, резерви психіки. 

Семінар 13. Ресурси, що сприяють досягненню успішної ідентичності (2 

год.) 

 

Практичне заняття 7. Робота з ресурсами особистості через арт-

терапевтичні техніки (2 год.) 
  

Практичне заняття 8. Актуалізація ресурсних станів особистості (2 год.) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ. 

Практичне обґрунтування особливостей становлення успішної 

ідентичності консультанта 

Практичне заняття 9-10. Сенс життя (місія) та вплив на формування 

успішної ідентичності консультанта (4 год.) 

Практичне заняття 11. Щастя особистості та його вплив на формування 

успішної ідентичності консультанта (2 год.) 

Практичне заняття 12-13. Життєтворчість як чинник, що сприяє 

досягненню успішної ідентичності (4 год.) 

Практичне заняття 14-15. Творча стратегія як основа набуття успішної 

ідентичності особистості (4 год.) 

Практичне заняття 16. Практикум з психологічного становлення успішної 

ідентичності фахівця (2 год.) 

 

 

 

 



6. Контроль навчальних досягнень. 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 - - 

Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 - - 

Відвідування практичних занять 1 - - 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 3 30 2 20 2 20 2 20 - - 

Робота на практичному занятті 10 - - 2 20 2 20 2 20 2 20 8 80 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 
10 - - - - - - - - - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 4 20 4 20 4 20 3 15 3 15 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - - - - - 

Разом - 93 - 103 - 91 - 86 - 86 - 128 

Максимальна кількість балів: 587 

Розрахунок коефіцієнта:  587:100 = 5,87. Коефіцієнт: 5,87.  



6.2.Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Формат звітування: письмове подання відпрацьованого матеріалу, 

можливе у вигляді схеми або узагальнений табличний варіант, в якому 

необхідно розкрити зазначену проблематику, максимально виявивши знання 

курсу. Обсяг роботи – до 3000 знаків.  

Критерії оцінювання завдань та кількість балів: своєчасність виконання 

навчальних завдань – 1 бал; повний обсяг виконання – 1 бал; якість виконання 

завдань – 1 бал; самостійність виконання – 1 бал; творчий підхід та 

ініціативність у виконанні завдань – 1 бал. 

Узагальнені критерії оцінювання: змістовність, логічність, 

структурованість, об’єм опрацьованого матеріалу, його різноманітність, 

креативність у оформлені матеріалів. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час виконання 

самостійної роботи залежить від дотримання наступних вимог: 

• своєчасність виконання навчальних завдань; 

• повний обсяг їх виконання; 

• якість виконання навчальних завдань; 

• самостійність виконання; 

• творчий підхід у виконанні завдань; 

• ініціативність у навчальній діяльності. 

 

 

Змістовий модуль І. Психологія ідентичності як нова галузь психології 

Самостійна робота 1-2. (8 годин) 

Розробити творчу схему «Моя ідентичність» (детальна відповідь на 

питання «Хто Я»?). Проаналізувати надані відповіді, зробити короткий 

висновок щодо своєї усталеної ідентичності.  

Самостійна робота 3-4. (8 годин) 

Написати творче есе з теми «Криза ідентичності та її роль у становленні 

успішної ідентичності консультанта».  

Змістовий модуль II. Психологія успіху та її місце у науковій парадигмі. 

Самостійна робота 5-6. (8 годин) 

Написати суб’єктивне есе з теми «10 відомих та успішних українців-

психологів консультантів», зазначивши при цьому складові їх успіху. 

Самостійна робота 7-8. (8 годин). 

Розробити власну дієву стратегію успіху в житті. Розробити власну дієву 

стратегію успіху в професії. Презентувати результати в групі. 
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Змістовий модуль IIІ. Основні суттєві принципи та мотивація 

досягнення успішної ідентичності. 

Самостійна робота 9-10. (8 годин) 

Створити дошку візуалізації (психологічний колаж) «Мій успіх». Пояснити 

розуміння та доречність цитати Уїнстона Черчиля «Успіх - це вміння рухатись 

від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму».  

Самостійна робота 11-12. (8 годин). 

Прочитати книгу Роберта Кійосакі «Бідний тато, багатий тато» за 

посиланням https://litportal.ru/avtory/robert-kiyosaki/read/page/1/kniga-bogatyy-

papa-bednyy-papa-523869.html та зазначити тезами секрети успіху та багатства. 

Змістовий модуль ІV. Психологія успішної ідентичності 

Самостійна робота 13-14. (8 год.) 

Розробити творчу схему «Моя успішна ідентичність» (детальна відповідь 

на питання «Хто Я успішний»?). Проаналізувати відповіді, порівняти із 

попередньо представленими даними з самостійної роботи №1-2., зробити 

короткий висновок щодо своєї перспективної успішної ідентичності.  

Самостійна робота 15. (4 години). 

Особливості нейролінгвістичного програмування для досягнення успіху. 

Успішні тези НЛП. 

Змістовий модуль V. Ресурси з досягнення успішної ідентичності 

Самостійна робота 16-17. (8 годин) 

Представити схему аналізу «Виявлення власних хибних лексичних 

патернів мислення». Розробити схему аналізу «Виявлення власних хибних 

патернів поведінки».  

Самостійна робота 18. (4 години) 

Створити карту-орієнтир (схему-орієнтир) власних ресурсів, що 

сприятимуть досягненню успішної ідентичності консультанта. 

 

Змістовий модуль VІ. Практичне обґрунтування особливостей 

становлення успішної ідентичності консультанта 

Самостійна робота 19-20. (8 годин) 

https://litportal.ru/avtory/robert-kiyosaki/read/page/1/kniga-bogatyy-papa-bednyy-papa-523869.html
https://litportal.ru/avtory/robert-kiyosaki/read/page/1/kniga-bogatyy-papa-bednyy-papa-523869.html
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Написати розширене есе з теми «Запорука мого щасливого та успішного 

життя».  

Самостійна робота 21. (4 години). 

Написати розширене есе з теми «В чому полягає мій секрет досягнення 

успішної ідентичності в якості консультанта?».  

6.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Формою контролю знань студентів є письмове виконання завдань, які 

передбачають надання відповідей на нижченаведені орієнтовні питання: 

Психологія ідентичності у сучасній науці. 

Ідентичність: види та складові. 

Криза ідентичності та її роль у становленні успішної ідентичності 

психолога. 

Успішна ідентичність та її стабілізація як вирішення проблеми подолання 

кризи ідентичності. 

Дослідження поняття «успіх» в різних культурах, країнах, релігіях. 

Дослідження поняття «неуспіх» в різних культурах, країнах, релігіях. 

Дослідження життєвої історії видатної та успішної людини (історичні дані, 

виявлення/визначення моделі її успіху, сценарних варіантів тощо). 

Розробка особистої моделі успіху, її критерізація, створення так званої 

«власної еталонної моделі успіху». (Творчий підхід до виконання). 

Схема-орієнтир особистісних якостей, що сприяють успіху в житті. 

Схема-орієнтир особистісних якостей, що перешкоджають успіху в житті. 

Ессе «В чому полягає сенс мого життя?». 

Модель «Життєві принципи успіху». 

Опишіть особистісні якості, що сприяють успіху в професії. 

Опишіть особистісні якості, що перешкоджають успіху в професії. 

Схема-орієнтир змістовних характеристик самопрезентації. 

Умови, що сприяють успішній самопрезентації. 

Схема-орієнтир власних ресурсів, що забезпечують подолання кризи 

ідентичності. 

Схема-орієнтир власних ресурсів, що сприяють досягненню успішної 

ідентичності. 

Психопрактичні вправи роботи з ресурсами особистості через арт-

терапевтичні техніки. 

Психопрактичні вправи з актуалізації ресурсних станів особистості. 

Схема-орієнтир успішних тез НЛП (нейролінгвістичного програмування). 

Психопрактичні вправи нейролінгвістичного програмування з досягнення 

успіху. 

Ессе «Моє щастя в житті. Його складові». 

Схема-орієнтир особистісних якостей успішних психологів-підприємців. 
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Кожний модуль включає по 4 змістовних питання, які оцінюються по 6 

балів кожне. Якщо відповідь повна та системно узагальнена, студент додатково 

отримує 1 бал. Максимальна кількість балів за кожний з модулів – 25. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання – 

Залік. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю – Не 

передбачено навчальним планом. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий 

рівень знань (умінь) в межах 

обов'язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного 

перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням курсу –

 досить низький рівень знань (умінь), 

що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

 

 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 



Разом: 180 год., лекції – 26 год., практичні заняття – 32 год., семінарські заняття – 26 год., 12 год. – модульний 

контроль, самостійна робота – 84 год. 
Кількість балів 587 

Модулі Модуль І “Психологія ідентичності як нова галузь психології” Модуль ІІ “Психологія успіху та її місце у науковій 

парадигмі” 

Кількість балів  93 бали 103 бали 

Теми лекції Розвиток 

психології 

ідентичності 

у сучасній 

науці 

Ідентичність: 

види та 

складові 

Криза 

ідентичності 

та її роль у 

становленні 

успішної 

ідентичності 

консультанта 

Успішна 

ідентичність та її 

стабілізація як 

вирішення 

проблеми 

подолання кризи 

ідентичності 

Розвиток 

психології успіху 

як нової галузі 

психології 

Особливості 

психології 

успішних та 

відомих людей в 

біографічному 

контексті 

Фактори та 

складові успіху 

сучасного фахівця 

Бали 1 б 1 б 1 б 1 б 1 б 1 б 1 б 

Теми семінарів Розвиток 

психології 

ідентичності 

у сучасній 

науці 

Ідентичність: 

види та 

складові 

Криза 

ідентичності 

та її роль у 

становленні 

успішної 

ідентичності 

консультанта 

Успішна 

ідентичність та її 

стабілізація як 

вирішення 

проблеми 

подолання кризи 

ідентичності 

Розвиток 

психології успіху 

як нової галузі 

психології 

Особливості 

психології 

успішних та 

відомих людей в 

біографічному 

контексті 

Фактори та 

складові успіху 

сучасного фахівця 

Бали 

відвідування 
10 б.+1б. 10 б.+1б. 10 б.+1б. 10 б.+1б. 10 б.+1б.  10 б.+1б. 

Теми 

практичних - - - - Стратегії успіху 

Побудова стратегії 

успіху в житті та 

професії 

- 

Бали 

відвідування 
- - - - 10 б.+1б. 10 б.+1б. - 

Самостійні 

роботи 
5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 

МКР МКР 1 МКР 2 

Бали 25 балів 25 балів 
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Кількість балів  

587 

Модулі Модуль ІІІ “Основні суттєві принципи та мотивація 

досягнення успішної ідентичності” 
Модуль ІV “Психологія успішної ідентичності” 

Кількість 

балів  
91 бал 86 балів 

Теми лекції Життєві принципи успіху Мотивація досягнення 

успішної ідентичності 

консультанта 

Успішна особистість та 

нейролінгвістичне 

програмування 

 

Нейролінгвістичне 

програмування: психотехнічний 

підхід до досягнення успіху 

Бали 1 б 1 б 1 б 1 б 

Теми 

семінарів 

Життєві принципи успіху Мотивація досягнення 

успішної ідентичності 

консультанта 

Успішна особистість та 

нейролінгвістичне 

програмування 

 

Нейролінгвістичне 

програмування: психотехнічний 

підхід до досягнення успіху 

Бали 

відвідування 
10 б.+1б. 10 б.+1б. 10 б.+1б. 10 б.+1б. 

Теми 

практичних 

Матриця успішної 

ідентичності консультанта 

Ціннісна матриця успішної 

ідентичності консультанта 

Успішна ідентичність (успішне 

самовизначення) особистості 

Успішна ідентичність (успішне 

самовизначення) особистості 

Бали 10 б.+1б. 10 б.+1б. 1 б 1 б 

Самостійні 

роботи 
5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 

5 б. 

 

5 б. 

 

МКР МКР 3 

 
МКР 4 

Бали 25 балів 

 
25 балів 
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Кількість балів  

587 

Модулі Модуль V “Ресурси для досягнення 

успішної ідентичності” 
Модуль VІ “Практичне обґрунтування особливостей становлення успішної 

ідентичності фахівця-психолога” 

Кількість 

балів  
86 балів 128 балів 

Теми лекції Ресурси, що 

забезпечують 

подолання кризи 

ідентичності 

Ресурси, що 

сприяють 

досягненню успішної 

ідентичності 

консультанта 

- - - - - 

Бали 1 б 1 б - -- - - - 

Теми 

семінарів 

Ресурси, що 

забезпечують 

подолання кризи 

ідентичності 

Ресурси, що 

сприяють 

досягненню успішної 

ідентичності 

консультанта 

- - - - - 

Бали 

відвідуванн

я 

10 б.+1б. 10 б.+1б. - - - - - 

Теми 

практичних 
Робота з ресурсами 

особистості через 

арт-терапевтичні 

техніки 

Актуалізація 

ресурсних станів 

особистості 

Сенс життя 

(місія) та 

вплив на 

формування 

успішної 

ідентичності 

консультанта 

Щастя 

особистості та 

його вплив на 

формування 

успішної 

ідентичності 
консультанта  

Життєтворчіс

ть як чинник, 

що сприяє 

досягненню 

успішної 

ідентичності 

Творча 

стратегія як 

основа 

набуття 

успішної 

ідентичності 

особистості 

Практикум з 

психологічног

о становлення 

успішної 

ідентичності 

фахівця 

Бали 10 б.+1б. 10 б.+1б. 10 б.+2б. 10 б.+1б. 10 б.+2б. 10 б.+2б. 10 б.+1б. 
Самостійні 

роботи 
5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 

МКР МКР 5 МКР 6 

Бали 25 балів 25 балів 

Коефіцієнт перерахунку  - 5,87 

 



8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 
1. Бэртон Кейт, Реди Ромилла - «Практикум по НЛП для чайников» 

http://www.klex.ru/dqu  

2. Билл Гейтс. Дорога в будущее.  

3. Бодалев А.А., Рудкевич Л.А. Как становятся великими или выдающимися? 

– М.: Изд-во Института психотерапии, 2003. 

4. Гарри Олдер и Берил Хэзер. NLP. Полное практическое руководство. 

http://www.koob.ru/older_hazer/nlp_whole_practical_direction  

5. Дилтс Роберт - «Фокусы языка» 

http://www.koob.ru/dilts_robert/magic_of_words  

6. Джин Ландрам «13 женщин, которые изменили мир». 

http://books.pchelov.com/.  

7. Коулмен В. Внутренная сила – СПб.: Питер, 1997. 

8. Лесли Кэмерон-Бэндлер, Дэвид Гордон, Майкл Лебо НОУ-ХАУ 

Руководство по исправлению своей жизни. 

http://www.koob.ru/cameron_bandler/nlp_1  

9. Психология счастья/М. Аргайл. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003/ 

10. Психосинтез: Роберто Ассаджіолі. 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/psyntez/psy01/index.htm  

11. Ричард Бендлер, Джон Гриндер. Рефрейминг: ориентация личности с 

помощью речевых стратегий http://www.koob.ru/grinder_bendler/reframing  

12. Самоукина Н.В. Психология оптимизма. – М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2001. 

13. Трейси Б. 21 секрет успеха миллионеров / Пер. с англ. К. Смирнова; Худ. 

оформ. фирма “Колибри”, 2001. http://www.koob.ru/tracy/21sekret   

Кинан К. Самоменеджмент. – М.: ЭКСМО, 2006. 

14. Франсуа Жюльен "Трактат об эффективности". http://koob.ru 

15. Френкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и 

социальные аспекты. – СПб: Питер, 2004. – 656 с. 

16. Щербатых Ю.В. Психология успеха - М.: Эксмо, 2005. 

17. Энел Чарльз Мастер-Ключ исполнения желаний / Перев. с англ -М.: ООО 

Издательство «София», 2007. - 256 с. 

http://www.koob.ru/haanel/master_kluch_isp_jel  

18. Энкельманн Николаус Б. Харизма. Личностные качества как средство 

достижения успеха в профессиональной и личной жизни: Пер. с нем. – М.: 

АО «Интерксперт»,2000. 

 

Додаткова 

1. Биркенбиль Вера Ф. Как добиться успеха в жизни: Пер. с нем. — М.: СП 

«Интерэксперт», 1992. - 139 с. - (Практикум делового человека). 

http://www.koob.ru/bierkenbihl_v/kak_dobitsa_uspeha_v_jizni   

2. Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них! 

http://100v.com.ua/uk 

3. НЛП. Книги. http://www.koob.ru/nlp/  

http://www.klex.ru/dqu
http://www.koob.ru/older_hazer/nlp_whole_practical_direction
http://www.koob.ru/dilts_robert/magic_of_words
http://www.koob.ru/cameron_bandler/nlp_1
http://www.psylib.ukrweb.net/books/psyntez/psy01/index.htm
http://www.koob.ru/grinder_bendler/reframing
http://www.koob.ru/tracy/21sekret
http://koob.ru/
http://www.koob.ru/haanel/master_kluch_isp_jel
http://www.koob.ru/bierkenbihl_v/kak_dobitsa_uspeha_v_jizni
http://100v.com.ua/uk
http://www.koob.ru/nlp/
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4. Роберт Кийосаки Богатый папа, бедный папа Перевод с английского 

выполнил О.Г.Белошеев по изданию: RICH DAD, POOR DAD (What The 

Rich Teach Their Kids About Money – That The Poor And Middle Class Do 

Not!) by Robert T. Kiyosaki – Plata Publishing, LLC, 2011. © 2011 by 

CASHFLOW Technologies, Inc. © Перевод. Издание на русском языке. 

Оформление ООО «Попурри», 2012.  http://success.am/wp-

content/uploads/DownloadFiles/Kiyosaki_Success.am.pdf  

5. Секреты успеха. Книги. 50 великих книг об успехе. 

http://www.koob.ru/success/   

6. 100 видатних особистостей в історії України (Короткі розповіді про людей, 

які визначили хід історії країни з часів Київської Русі і до наших днів) 

http://nv.ua/ukr/project/istoria-100-vydayushchikhsya-l.html  

 

 

9. Додаткові ресурси (ЕНК «Психологія успішної ідентичності (2 курс, ПП, 

денна)» https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21568  

http://success.am/wp-content/uploads/DownloadFiles/Kiyosaki_Success.am.pdf
http://success.am/wp-content/uploads/DownloadFiles/Kiyosaki_Success.am.pdf
http://www.koob.ru/success/
http://nv.ua/ukr/project/istoria-100-vydayushchikhsya-l.html
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21568

