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Опис навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Тренінг з особистого розвитку» є освітньою
компонентою навчального плану циклу дисциплін загальної підготовки, яка
сприяє навчанню фахівців спеціальності 022 «Дизайн», і спрямована на
набуття здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD)
теоретичних знань та практичних навичок професійного і особистісного
зростання, подолання внутрішніх суперечностей та створення передумов
саморозвитку.
Мета навчальної дисципліни: набуття здобувачами третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти (PhD) теоретичних знань та практичних навичок
професійного і особистісного зростання, подолання внутрішніх суперечностей
та створення передумов саморозвитку.
Завдання:
− сприяння формування у аспірантів системи знань про сутність
особистісного розвитку, глибокого розуміння сучасних соціальних
процесів, «смислу історії» та «смислу особистого життя», конструктивної
динаміки образу «Я», а також знання філософсько-психологічних
підходів до розуміння соціальних систем і розвитку особистості:
гуманістичний, психоаналітичний, синергетичний тощо;
− розуміння суспільної потреби в розвиненій особистості, гуманістичного
потенціалу України у розвитку соціуму і особистості, поняття розвитку і
саморозвитку особистості, термінів: «активність» та «самоактивність»,

«індивід», «особистість», «індивідуальність» як етапи розвитку і
саморозвитку особистості;
− вміння визначати параметри саморозвитку: спрямованість, зміст,
стійкість, ефективність у формуванні своєї особистості, виявляти
взаємозв’язки і протиріччя, фактори саморозвитку, усвідомлювати процес
саморозвитку особистості, складати програму саморозвитку особистості,
проводити тренінги особистісного зростання.

Кількість
кредитів
2
1

Обсяг навчальної дисципліни
Загальна
Самостійної
Аудиторних
кількість
роботи
годин
годин
аспіранта
1 рік навчання, 1 семестр
60
30
30
4 рік навчання, 7 семестр
30
20
10

Вид
підсумкового
контролю
Залік
Залік

Тематичний план навчальної дисципліни
1 рік навчання, 1 семестр

Назва теми, опис теми,
завдання для самостійної
роботи

Тема 1.1. Особистість як
об’єкт і суб’єкт
саморозвитку
Особистість як об’єкт і
суб’єкт
саморозвитку.Поняття
розвитку і саморозвитку
особистості. Терміни:
«активність» та
«самоактивність».Індивід,
особистість,
індивідуальність як етапи
розвитку і саморозвитку
особистості.
Завдання для самостійної
роботи:
1. Охарактеризувати
суспільну потребу в
розвиненій особистості.
2. Визначити
гуманістичний потенціал
України у розвитку соціуму
і особистості.
Тема 1.2. Філософськопсихологічні підходи до
розуміння соціальних
систем і розвитку
особистості
Філософські підходи до

К-сть
годин

Вид
навчальної
діяльності

Форми і методи навчання

Оцінка
(бали)

2

лекція

Лекція, опитування студентів

1

6

самостійна

Самостійна робота з
2
навчально-методичною
літературою: конспектування,
вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд
відеоматеріалів

6
6

лекція
практичне

2

самостійна

Лекція, опитування студентів
Тренінгові завдання,
тестування
Самостійна робота з
навчально-методичною
літературою: конспектування,

1
7
2

розуміння соціальних
систем і розвитку
особистості:
гуманістичний,
синергетичний,
теологічний тощо.
Формування концепцій
розуміння сутності «Я» в
історії філософської думки.
Варіанти
«світовіднощення»: від
оптимізму до апатії і
нігілізму. Поняття
архетипів у неофрейдизмі.
Біхевіористична модель.
Інтегральна психологія.
Підходи до розуміння
внутрішньо особистісного
конфлікту.Основні типи
поведінки людини у
конфліктних
ситуаціях.Методи
врегулювання внутрішньо
особистісних та
міжособистісних
конфліктів.
Завдання для самостійної
роботи:
1. Поміркувати над темою:
«Смисл історії» та «смисл
особистого життя».
2. Визначити сутність
сугестії в суспільстві.
3. Охарактеризувати
психологічні теорії
особистості: (Гуманістична
модель.
Гештальтпсихологія. НЛП).
5. Визначити залежність
між індивідами у
суспільстві.
6. Охарактеризувати
типологію міжособистісних
стосунків.
7. Навести методи
врегулювання
міжособистісних
конфліктів.
Тема 1.3. Особливості
4
духовно-релігійного
6
способу осягнення
людини і світу
Релігія як історичносоціальний та

вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд
відеоматеріалів

лекція
самостійна

Лекція, опитування студентів
1
Самостійна робота з
2
навчально-методичною
літературою: конспектування,
вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд

психологічно-особистісний
феномен.Особливості
віровчень та діяльність
релігійних організацій та
інституцій по формуванню
світоглядних орієнтирів
особистості.Розуміння
«особистості» в буддизмі,
християнстві та ісламі.
Завдання для самостійної
роботи:
1. Охарактеризувати
розуміння «особистості» в
духовних концепціях
світових релігій: буддизмі,
християнстві, ісламі.
2. Проаналізувати чинники
виникнення деструктивні
тоталітарних сект.
3. Охарактеризувати
сучасні форми
вільнодумства.
Тема 1.4. Способи
4
осмислення суспільної та 6
індивідуальної моралі
особистості
Поняття «моральної
свідомості». Моральні
норми, принципи, мотиви,
ціннісні орієнтації.
Моральна норма та
моральні кодекси в
культурному досвіді
людства. Моральні цінності
і моральна оцінка.
Проблема ідеалу в
моралі.Сучасна епоха крізь
призму моральних
цінностей
людства.Становлення
нового гуманізму в умовах
проблемності виживання
людства.
Завдання для самостійної
роботи:
1. Дати визначення
поняттю глобалізації.
2. Охарактеризувати
моральний зміст процесів
глобалізації культурної
життєдіяльності людства.
3. Розглянути проблему
самоідентифікації людини
в умовах плюралізації,

відеоматеріалів

лекція
самостійна

Лекція, опитування студентів
1
Самостійна робота з
2
навчально-методичною
літературою: конспектування,
вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд
відеоматеріалів.

технікації та динамізації
людського буття.
4. Поміркувати над темою
духовного відродження
України.
Тема 1.5. Комунікативні
стратегії. Проблема
довіри в сучасному світі
Аналіз комунікаційного
процесу. Сучасні моделі
комунікації. Емоції та
почуття у комунікаційному
процесі.Взаємозалежність
установок і потреб
особистості.Стереотипи у
комунікаційному
процесі.Проблема довіри в
сучасному світі. Лідерство
та репутація.Особиста місія
та реалізація.
Завдання для самостійної
роботи:
1. Охарактеризувати
поняття: навіювання,
наслідування, зараження як
засобам психологічного
впливу.
2. Розглянути механізми
захисту від маніпуляцій.
3. Поміркувати над
особливостями маніпуляції
у психології масових
комунікацій.
Тема 1.6. Гуманістичний
підхід і психотерапія в
процесі саморозвитку
Конструктивна динаміка
образу «Я». Психологічна
культура особистості як
результат світоглядного
осмислення
дійсності.Процес
саморозвитку
особистості.Програма
саморозвитку
особистості.Особливості
тренінгів особистісного
зростання.
Завдання для самостійної
роботи:
1. Розглянути параметри
саморозвитку:
спрямованість, зміст,
стійкість, ефективність у

4
6

лекція
самостійна

Лекція, опитування студентів
1
Самостійна робота з
2
навчально-методичною
літературою: конспектування,
вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд
відеоматеріалів.

4
4

лекція
самостійна

Лекція, опитування студентів
1
Самостійна робота з
2
навчально-методичною
літературою: конспектування,
вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд
відеоматеріалів.

формуванні своєї
особистості.
2. Пояснити взаємозв’язки і
протиріччя саморозвитку.
3. Визначити фактори
саморозвитку.
Вид підсумкового
контролю:

Назва теми, опис теми,
завдання для самостійної
роботи

Тема 2.1. Теоретичні
основи, організація та
проведення тренінгу
особистісного зростання
Теоретичні основи тренінгу
особистісного зростання.
Типологія і класифікація
тренінгів. Специфічні риси
і принципи тренінгу.
Особливості діяльності
ведучого тренінгу
особистісного росту.
Завдання для самостійної
роботи:
1. Теоретичні основи
тренінгу особистісного
зростання.
2. Типологія і класифікація
тренінгів.
3. Специфічні риси і
принципи тренінгу
особистісного росту.
4. Особливості діяльності
ведучого тренінгу
особистісного зростання.
Тема 2.2.
Інтраперсональні та
інтерперсональні критерії
особистісного росту
Інтраперсональні та
інтерперсональні критерії
особистісного росту.
Прийняття «себе».
Відкритість внутрішнього
досвіду переживань.
Відповідальна свобода.
Динамічність. Прийняття
«інших». Розуміння
«інших».

Залік

Форма
контролю

Всього:
Тести

25
75

Загальний підсумок

100

4 рік навчання, 7 семестр
К-сть
годин

Вид
навчальної
діяльності

Форми і методи навчання

Оцінка
(бали)

2

лекція

Лекція, опитування

2

2

самостійна

Самостійна робота з
2
навчально-методичною
літературою: конспектування,
вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд
відеоматеріалів.

4

лекція

Лекція, опитування

2

самостійна

Самостійна робота з
2
навчально-методичною
літературою: конспектування,
вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд
відеоматеріалів.

2

Завдання для самостійної
роботи:
1. Прийняття «себе».
2. Відкритість
внутрішньому досвіду
переживань.
3. Відповідальна свобода.
4. Динамічність.
5. Прийняття «інших».
6. Розуміння «інших».
Тема 2.3.
Психотерапевтичні
техніки та вправи, що
використовують в
тренінгу особистісного
росту
Підготовчі техніки та
вправи. Вправи, що
формують зворотній
особистісний зв'язок.
Техніки та вправи, що
направлені на
самопізнання. Релаксаційні
та медитативні техніки.
Завдання для самостійної
роботи:
1. Підготовчі техніки та
вправи.
2. Вправи, що формують
зворотній особистісний
зв'язок .
3. Техніки та вправи, що
направлені на
самопізнання.
4. Релаксаційні та
медитативні техніки.
Тема 2.4. Тренінги
асертивності (впевненої
поведінки), креативності
та емоційної
компетентності
Причини невпевненості у
собі (страх критики,
помилки, контакту,
публічності і т.п.).
Біхевіористична терапія як
підґрунтя для тренінгів
асертивної поведінки.
Тренінг емоційної
грамотності Перрі
Штайнера. Креативні
тренінги: мозковий штурм,
синектика, морфологічний
аналіз.

4
2

лекція
самостійна

Лекція, опитування
2
Самостійна робота з
2
навчально-методичною
літературою: конспектування,
вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд
відеоматеріалів.

6
4

лекція
практичне

4

самостійна

Лекція, опитування
2
Тренінгові завдання,
9
тестування
Самостійна робота з
2
навчально-методичною
літературою: конспектування,
вирішення проблемно-творчих
завдань, перегляд
відеоматеріалів

Завдання для самостійної
роботи:
1. Причини невпевненості
людини у собі (страх
критики, помилки,
контакту, публічності і
т.д.).
2. Біхевіористична терапія
як підґрунтя для тренінгів
асертивної поведінки.
3. Тренінг емоційної
грамотності Перрі
Штайнера.
4. Креативні тренінги:
мозковий штурм,
синектика, морфологічний
аналіз
Вид підсумкового
контролю:

Залік

Форма
контролю

Всього:
Тести

25
75

Загальний підсумок

100

Технічне і програмне забезпечення
Персональний комп’ютер та мобільний пристрій (телефон), з
підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання домашніх
завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування
(поточний, підсумковий контроль).
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та
виконання передбачених видів освітньої діяльності: платформа Moodle,
GoogleMeet, програма PowerPoint.
Рекомендовані джерела інформації
Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної
дисципліни
1. Кундеревич О.В. Комунікативні стратегії та методи побудови та
відновлення довіри. Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ
століття.Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2017. 523 с.
С.104-119.
2. Кундеревич О.В. Специфіка мовних жанрів та красномовство в ранній
християнській філософсько-теологічній думці // Міжнародний вісник:
культурологія, філологія, музикознавство. 2018. Вип. ІІ (11).
3. Кундеревич
О.В.
Information
and
communication
mechanism
sofinfluenceonpublicconsciousness:
valueaspect.
Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія: науковий журнал. 2019. С. 27-32.
4. Кундеревич О.В. Філософсько-культурні інтерпретації феномену
неправди. Гілея: Науковий вісник. 2019. Випуск 133 (313).

Основна література
1. Авиден И., Гончарукова О. Сто разминок, которые украсят ваш тренинг.
Санкт-Петербург : Речь, 2010. 256 с.
2. Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические
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