




 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Освітньо-професійна програма, 

галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  –  3 

Освітньо-професійна програма 
«Психологія»  

(вибіркова)  
 

Галузь знань  
05 «Соціальні та поведінкові 

науки» 
Модулів – 1 

           Спеціальність: 
 

053 «Психологія» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  
5-й 5-й 

Семестр 

Загальна кількість годин –  
90 

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних –  2 
самостійної роботи 
студента – 4 

Освітній ступінь: 
 

магістр 
 

18 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 2 год. 
Лабораторні 

4 год. 4 год. 
Самостійна робота 

60 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю:  
залік залік 

Передумови для вивчення дисципліни. Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни 
“Психологія життєтворчості” передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних 
дисциплін: „Загальна психологія”, „Психофізіологія”, „Вікова психологія”, „Соціальна психологія”, 
„Диференціальна психологія”, „Психологічне консультування”, „Психодіагностика”, „Психологічна 
допомога”, „Психологія сім’ї”, „Основи  психотерапії”, „Етнопсихологія”,. 
 (перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше) 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання курсу полягає у поглибленому вивчення психологічного феномену 

життєтворчості, ознайомлення із сучасні підходи щодо вивчення феномену життєтворчості, 
здатності до життєтворчості, а також структура життєтворчості особистості, чинники, які 
впливають на її формування, особливості її прояву у суспільстві, формування професійних 
навичок надання психологічної допомоги. 

 
Завдання викладання дисципліни 
Згідно освітньо-професійної програми «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти у студентів у процесі вивчення  навчальної 
дисципліни  мають бути сформовані наступні компетентності: 

загальні: 
- здатність застосовувати знання в  практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності 

психолога; 
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- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблему; 
- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
- здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 
фахові: 
- самостійно складати програми соціально-психологічного тренінгу, оцінювати роботу 

тренінгової групи; 
- самостійно оцінювати закономірності психічної діяльності, психічних станів та 

чинників, що впливають на функціонування психіки в різних сферах життєдіяльності; 
- обирати та застосовувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або 

доказові методики і техніки практичної діяльності; 
-  здійснювати практичну діяльність (психодіагностичну, психотерапевтичну, 

психокорекційну чи тренінгову) з використанням науково верифікованих методів та 
технік; 

- приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях, адаптуватись до 
нових ситуацій професійної діяльності; 

- здатність визначати підходи до діагностування життєтворчої активності 
особистості; 

- дотримуватись у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 
загальнолюдськими цінностями. 

 
3. Очікувані результати навчання (базуються на результатах навчання, визначених 

відповідною освітньою програмою, та деталізуються): 
- визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; 
- демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті психології життєтворчості; 
- ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування психічних 

явищ; 
- здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 
- рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки; 
- емпатійно взаємодіяти, вступати в комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитись до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості; 
- Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 
  

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади дослідження феномену життєтворчості 

 
Тема 1. Проблема життєтворчості у сучасних психологічних дослідженнях. 
 
Аналіз наукових досліджень з проблеми життєтворчості, феномену життєтворчості 

структура життєтворчості особистості, чинники, які впливають на її формування, особливості її 
прояву у суспільстві. Спосіб взаємодії людини з навколишнім світом як культура 
життєтворчості особистості. Суб’єктність особистості на її життєвому шляху як взаємодія 
об’єктивних (зумовлених біологічною та соціальною природою особистості, впливом 
суспільства на неї) та суб’єктивних (пов’язаних з індивідуальними життєвими цінностями, 
принципами, цілями, ресурсами; загалом, – з життєвим проектом) чинників визначення та 
здійснення життєвого шляху. Поняття «здатність до життєтворчості» – інтегративна, духовна 
здатність суб’єкта організовувати умови свого життя, перетворювати і розширювати свій 
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життєвий світ, змінювати систему відношень до світу, інших людей і до себе у процесі розвитку 
індивідуальності. Формування домінантних для суспільства системно-цільових стратегій 
життєтворчості. 

 
Тема 2. Життєва програма як інтегральний елемент життєтворчості людини.  

Життєва програма як цілісна модель життєвого шляху. Життєва програма зрілої 
особистості як магістральні життєві цілі та способи їх реалізації. Стратегія життя  –  мистецтво 
ведення власного життя, головною метою якої є пошук і здійснення свого унікального сенсу. 
Розвиток як основний спосіб буття особистості. “Онтогенез”, “час життя”, “життєвий цикл”, 
“життєвий шлях” - характеристики індивідуального розвитку. Проблема синтезу психологічної 
структури особистості. Особистісні сюжети розвитку та психологічні ситуації. Негативний, 
ідеалізований та реалістичний „образ Я”. Сюжет особистісного самоствердження. Сюжет 
самореалізації. Сюжет виживання. Психологічні проблеми, пов’язані з сюжетом любові. Доля 
та сюжети міжособистісної взаємодії: сюжети парного спілкування; сюжети сімейного 
спілкування; сюжети ділового спілкування. Доля та сюжети міжособистісної взаємодії: сюжети 
парного спілкування; сюжети сімейного спілкування; сюжети ділового спілкування 

 
Тема 3. Проблема особистісного самовизначення як основа життєтворчості. 
Самовизначення як готовність людини свідомо і самостійно планувати й реалізовувати 

перспективи свого розвитку. Проблема становлення власного життєвого шляху. Питання 
професійного самовизначення. Дослідження психології самодетермінації та особистісного 
вибору. Психологічний вік як міра психологічного минулого. Необхідна психологічна база для 
життєвого самовизначення. Життєві ситуації особистості, типологія ситуацій та рівні 
визначення ситуацій. Класифікація психологічних проблем за наслідками: конструктивні, 
розвиваючі, індиферентні, деструктивні, гальмуючі, критичні, психотравмуючі, патогенні, 
суїцид, летальні. Формування здорового способу психічного життя особистості. Сприймання 
індивідом власного життєвого шляху у конкретно диференційованих вікових межах, зокрема 
соціально- та індивідуально-психологічної детермінації процесу формування життєвої 
перспективи особистості. 

 
Тема 4. Життєтворчі компетенції особистості. 

Структура життєтворчих компетенцій особистості. Життєва компетентність як системна 
властивість особистості: цілісна, ієрархічна, динамічна система здатностей, або окремих 
компетенцій. Три основні функції життєвої компетентності: є життєстійкість, життєздатність та 
життєтворчість особистості. Група життєтворчих компетенцій: життєпізнання (зумовлює 
здатність і готовність особистості до пізнання життя, самопізнання); життєпередбачення 
(здатність до передбачення власної життєдіяльності у майбутньому (пізнання життєвої 
перспективи); прогнозування її альтернативних варіантів, наслідків реалізації кожного з них); 
життєвого самовизначення (здатність і готовність до вибору життєвої мети, її ціннісного і 
ресурсного обґрунтування, узгодження з іншими цілями у життєвому проекті та деталізації 
процесу його досягнення в життєвих планах); життєздійснення (здатність і готовність до 
здійснення життєвого проекту засобами життєдіяльності в реальному, повсякденному житті); 
життєорганізації та життєвдосконалення (несе подвійне навантаження: з одного боку, створює 
умови для належного функціювання інших життєтворчих компетенцій; з іншого — генералізує 
виконання функції організації життєвого часу та простору, саморозвитку та самовдосконалення 
особистості). 

 
Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти психології життєтворчості 

Тема 5. Технологія розвитку життєтворчої активності особистості. 
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Інтегральні структури особистості – характер, талант, життєва спрямованість, життєвий 
досвід – формуються і виявляються в життєдіяльност. У дослідженнях способу життя ситуацію 
визначають як категорію, що дозволяє аналізувати спосіб життя через просторово-часові 
характеристики (параметри), у яких життєдіяльність соціальних суб’єктів здійснюється як 
єдність умов свідомості і діяльності. Дослідження в біографічному масштабі психологічного 
часу як варіант біографічного методу, у якому знаходить специфічне вираження вся сукупність 
відносин особистості, час переживання й осмислення власного життя. Метод каузометрії: 
біографічна розминка; формування списку подій; датування подій; причинний аналіз 
міжподійних відносин; цільовий аналіз міжподійних відносин; позначення сфер приналежності 
подій. Кількість причиново-цільових зв’язків, у які включені життєві події і визначає 
значущість події. Визначення показника суб’єктивної реалізованості життя. 

 

Тема 6. Життєві ролі та життєтворчість  
 
Поняття про життєві ролі. Життєві ролі, пов'язані зі стилем життя, смислом життя, 

життєвим сценарієм. Своєрідність життєвих ролей в системі інших психологічних ролей, в якій 
вони займають певне положення. Чотири типи психологічних ролей за ступінню включеності в 
життєдіяльність людини. Дві групи ролей: соціальні (ситуативні та групові) і особистісні 
(міжособистісні та життєві). трансформації життєвих ролей протягом онтогенезу. Як виконання 
ролей сполучено із задоволенням важливих особистісних потреб, з життєвими цілями, планами. 
Життєві ролі та деформації, труднощі функціонування та інші проблеми в процесі рольової 
соціалізації особистості, що відбуваються в онтогенезі людини. Життєві уміння, засоби, 
здатності як життєві характеристики-феномени та способи реалізації потенціалу, що закладений 
в життєвих ролях людини. 

 
Тема7. Психологічні закономірності прийняття стратегічних життєвих рішень. 
 
Оцінювання успішності власного життєвого шляху. Підсумки та визначення 

правильності чи невірність прийнятих рішень, альтернативи. Причини та механізми здійснених 
життєвих виборів. Стратегічні життєві рішення як такі, що носять визначний, доленосний 
характер, пов’язані з особливою відповідальністю, мають провідне значення у життєвому 
просторі людини та впливають на формування життєвого шляху особистості. Стратегічне 
життєве рішення може бути актом особистісного вибору, а може детермінуватися зовнішніми 
обставинами (громадською думкою, соціальною ситуацією тощо). Спрямованість стратегічних 
життєвих рішень, визначення життєвої позиції особистості, професійного самовизначення та 
рішення щодо вибору шлюбного партнера. Теоретико-емпіричне дослідження особливостей 
прийняття студентами стратегічних життєвих рішень.  

 
Тема8. Типологія життєвих криз особистості та психологічна допомога в ситуаціях 

проходження психологічних криз. 
 
«Життєва криза» як феномен внутрішнього світу людини, що виявляється в різних 

формах переживання непродуктивності свого життєвого шляху і є його поворотним пунктом, 
який виникає в ситуації неможливості реалізації життєвого замислу, що склався. Погляди щодо  
природи виникнення і перебігу життєвої кризи, чи виникнення як емоційної реакці\ людини на 
загрозливу ситуацію перешкод у процесі досягнення життєво важливої мети. Класифікація 
життєвих криз: вікові ( нормативні кризи ) - криза одного, трьох років, підліткова криза, криза 
тридцяти років, криза “середини” життя тощо; за критерієм тривалості: мікрокризи - кілька 
хвилин; короткочасні - близько чотирьох - шести тижнів; довготривалі - до одного року; за 
критерієм результативності: конструктивні, деструктивні; за діяльнісним критерієм: криза 
операціонального аспекту життєдіяльності: «не знаю як жити далі»; криза мотиваційно-
цільового аспекту: «не знаю, для чого жити далі»; криза смислового аспекту: «не знаю, навіщо 
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взагалі жити далі»; за критерієм детермінованості: кризи, викликані інтрапсихічними 
чинниками; кризи, викликані ситуаційними чинниками; за критерієм складності: прості кризи, 
викликані однією подією; багатовимірні кризи, що торкаються майже всіх аспектів 
індивідуального життя людини. Криза як загроза для особистості, і як можливість для росту.  

Типологія біографічних криз особистості. Типи життєвих криз. Кризи становлення 
особистості. Сучасні особливості надання кризисної психологічної допомоги. Просвітницька і 
профілактична робота. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових  
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п 
Ла
б 

інд с. р. л п лаб інд с. р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 Методологічні засади дослідження феномену життєтворчості 

Тема 1. Проблема 
життєтворчості у сучасних 
психологічних дослідженнях. 

2 2    ―  1 ─  ─ ― 

Тема 2. Життєва програма як 
інтегральний елемент 
життєтворчості людини.  

8 2 1   5  1 1    

Тема3.Проблема собистісного 
самовизначення як основа 
життєтворчості. 

9 2 1 1  5  1 ─ 1   

Тема4. Життєтворчі 
компетенції особистості.  10 2 1 1  5  1 1 1 ─  

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти психології життєтворчості 

Тема 5. Технологія розвитку 
життєтворчої активності 
особистості..  

12 2    10  1 ─   ― 

Тема 6. Життєві ролі та 
життєтворчість   15 2 2 1  10  1 1 1   

Тема 7. Психологічні 
закономірності прийняття 
стратегічних життєвих рішень 

16 4 1 1  10  1 1 1   

Тема 8. Типологія життєвих 
криз особистості та 
психологічна допомога в 
ситуаціях проходження 
психологічних криз. 

18 2 2   15  1     

Разом  90  18 8 4  60 9 8  4 4   
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6. Теми практичних занять 
 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1.  Життєва програма як інтегральний елемент життєтворчості 
людини.    

2 

2. Проблема собистісного самовизначення як основа життєтворчості. 1 

3. Технологія розвитку життєтворчої активності особистості   1 

4.  Життєві ролі та життєтворчість   2 

5.  Типологія життєвих криз особистості та психологічна допомога в 
ситуаціях проходження психологічних криз. 

2 

Разом  8 

 
6. Теми лабораторних занять 
 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1. Проблема собистісного самовизначення як основа життєтворчості 1 

2. Технологія розвитку життєтворчої активності особистості 1 

3. Життєві ролі та життєтворчість   1 

5. Типологія життєвих криз особистості та психологічна допомога в 
ситуаціях проходження психологічних криз. 

1 

Разом  4 

 
 

7. Самостійна робота 
 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1. ЕССЕ  5 

2.  Особистісні сюжети розвитку та психологічні ситуації   5 

3. Психологічна корекція розвитку життєтворчої активності 
особистості 

5 

4. Біографічний метод 10 

5 Графічний тест Коттла. Діагностика та інтерпретація 5 

6 Життєві ролі та життєтворчість.   10 

7 Підготовка корекційної або тренінгової програми   10 

Разом  60 
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8. Індивідуальні завдання.   
 

Біографічний метод; Сімейна хронологія. 
 

Складіть список дат, фактів і подій, що починається з народження ваших дідусів/бабусь і 
дотепер. 

Ця хронологія повинна містити всі дати і події, що, на вашу думку, пояснюють, яким ви є 
сьогодні. ви можете не знати точно, як певні події впливають на вас сьогодні, але якщо ви 
смутно відчуваєте, що це щось, що впливало на ваше формування, тоді запишіть його. 

Наприклад, сімейний переказ або міф можуть бути не менш важливі, ніж просто дати 
народження, смерті і шлюбів, роки хвороб, змін у кар'єрі, переходів в інші школи, удач, 
неуспіхів і т.д. 

Розділіть хронологію на 3 секції: родина матері, родина батька і родина, в якій ви 
народилися. 

Родина, в якій ви народилися, починається з дати і події, коли батьки зустрілися в перший 
раз. 

Якщо ви не знаєте точно дату або факти, поставте знак питання поруч з ними. 
Коли Ви закінчите завдання, напишіть, будь ласка, які почуття воно у Вас викликало 

 
10. Методи навчання: словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); практичний 

метод (лабораторні та практичні заняття); наочний метод (метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання реферату); відеометод у сполученні з новітніми 
інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); самостійна робота (розв’язання завдань); індивідуальна 
науково-дослідна робота.  

 
11. Методи оцінювання: усне або письмове опитування; тестування; реферати; 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень; захист лабораторних і практичних 
робіт; залік.  

 
12. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та  методами 

демонстрування результатів можуть бути:  
-аналітичні звіти, реферати, есе; 
-розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
-презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
-завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах; 
Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь слухачів 

відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю. 
Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має 

навчальний характер. 
Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння слухачами теоретичного і 

практичного матеріалу модулів і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення 
навчальної дисципліни. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання слухачами 
завдань.  

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної 
дисципліни.  

 
13. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних 

критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в мінімальну 
позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) шкалу. 
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Якісні критерії оцінки рівня знань студентів   
Критерії оцінювання Оцінка 

за 
національною 

шкалою 

к-ть балів 
за 100-

бальною 
шкалою 

ЕСТS 

залік   
Студент має глибокі, міцні і  
систематичні знання програмного 
матеріалу, використовує їх у 
нестандартних ситуаціях, здатний 
вирішувати проблемні питання. 
Відповідь студента відрізняється 
точністю формулювань, логікою, 
достатнім рівнем узагальненості 
знань. 

За
ра

хо
ва

но
 

90-100 А 

Студент вільно володіє 
програмним матеріалом, 
застосовує його на практиці, вільно 
використовує їх у стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких 
незначна. 

83-89 В 

Студент володіє програмним 
матеріалом, може 
привести вербальне 
формулювання основних 
положень теорії, навести 
приклади їх застосування в 
практичній діяльності, але не 
завжди може самостійно довести їх. 
Студент може самостійно 
застосовувати знання в 
стандартних ситуаціях, його 
відповідь логічна, але розуміння 
не є узагальненим. Самостійно 
виправляє помилки у відповіді, серед 
яких є суттєві. 

74-81 С 

Студент відтворює значну частину 
програмного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних його 
положень; з допомогою викладача 
може аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти помилки, 
серед яких є значна кількість 
суттєвих. 

За
ра

хо
ва

но
 

64-73 D 

Студент відтворює основні 
поняття і визначення курсу, але 
досить поверхово, не виділяючи 
взаємозв’язку між ними, може 
відтворити окремі термінологічні 
дефініції за 
словесним формулюванням і 
навпаки; допускає помилки, які 
повною мірою самостійно 
виправити не може. 

60-63 Е 

Відповідь студента елементарна, 
фрагментарна, зумовлена Н

е 
за ра хо ва но

  

33-59 FX 
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нечіткими уявленнями про 
програмний матеріал.  
Студент володіє матеріалом на 
рівні елементарного розпізнавання 
і відтворення окремих фактів, 
елементів, частин. У відповіді 
цілком відсутня самостійність. 

1-32 F 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100  
 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 

33-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 14. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 
10 10 10 10 10 15 15 20 

Т1, Т2 ... – теми змістових модулів. 
 

 
  

15. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення з дисципліни складається з: 
- інтерактивного комплексу навчально – методичного забезпечення дисципліни, 
- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 
- практикуму з дисципліни та методичних вказівок до семінарських занять 
на паперовому і електронному носіях; 
 тестових завдань з курсу та методичних рекомендацій до їх виконання на 
паперовому і електронному носіях; 
 - завдань і методичних вказівок для самостійної роботи студентів; 
- індивідуальних навчально-дослідних завдань; 
- переліку завдань (запитань) для проміжного та підсумкового контролю рівня знань; 
 
16. Рекомендована література  
 

(основна) 
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / Ксения Александровна Абульханова-

Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с. 
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2. Анохин П. К. Проблема принятия решения в психологи и физиологии / Проблемы 
принятия решения. – М.: Наука, 1976. – С.5-20. 

3. Балл Г. О. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки / Г. О. Балл // Соціальна 
психологія. – 2005. – № 1. – С. 3 – 13.  

4. Байєр О.О. Життєві кризи особистості : навчальний посібник / О. О. Байєр. – Д. : Вид-во 
Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 244 с. 

5. Богданова Н. Г. Культура життєтворчості особистості. Філософсько-світоглядний аналіз: 
наукове видання/Н.Г.Богданова — Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. — 302 с. 

6. Бех І. Д. Від волі до особистості. – К.: Україна-Віта, 1995. – 202 с. 
7. Васильева О. С. Изучение основных характеристик жизненной стратегии 
8. человека / О. С. Васильева, Е. А. Демченко // Вопросы психологии. — 2001. — № 2. — С. — 

74—85. 
9. Джура О. Д. Теоретико-методологічні проблеми дослідження життєтворчості 

особистості / О. Д. Джура // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. 
Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; Творче об’єднання «Нова парадигма»/ — 
Вип. 83. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 4—10. 

10. Дуткевич Т. Аналіз психологічних досліджень періодизації розвитку творчості 
особистості / Т. Дуткевич // Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації 
людських стосунків: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 22—23 квітня 2005 р. — Київ— 
Житомир: Держ. фонд фундаментальних досліджень МОН Укр. — С.182 —190. 

11. Корнилова Т. В. Принятие интеллектуальных решений и креативность: принцип 
открытости динамических регулятивных систем // Современная психология мышления: 
смысл в познании. – Москва: Смысл, 2008. – С.28–30. 

12. Кроник А.А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в 
психологии жизненного пути./ Р.А.Ахмеров, А. А. Кроник - М.: Смысл, 2003. – 384с. 

13. Леонтьев Д. А. Жизнетворчество как практика расширения жизненного мира / Д. А. 
Леонтьев // 1-я Всерос. Науч.-практ. конф. по экзистенциальной психологии: матер. 
сообщ. : под ред. Д. А.Леонтьева, Е. С. Мазур, А. И. Сосланда. — М.: Смысл, 2001. — 
С.100—109. 

14. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Л.А.Леонтьев. – М. : 
Смысл, 2000. – 18 с. 

15. Моляко В. А. Творческая конструктология (пролегомены). – К. : «Освита Украины», 
2007. – 388 с. 

16. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник: У 2 ч. / Ред. рада: 
В.М.Доній, Г.М.Несен, Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков та ін. – К., 1997. – Ч.1: Теорія і 
технологія життєтворчості. - 392 с  

17. Орбан-Лембрик Л. Е. Етнопсихологічні особливості соціально-психологічної 
компетентності особистості / Л. Е. Орбан-Лембрик // Зб. наук. праць: філософія, 
соціологія психологія. — Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. — Вип. 12. — Ч. ІІ. — С. 3 
—14. 

18. Панок В. Г., Рудь Г. В. Психологія життєвого шляху особистості : Монографія. – К. : 
Ніка-Центр, 2006. – 280 с.  

19. Панок В.Г. Основи практичної психології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / 
В.Г.Панок, Т.М.Титаренко, Н.В.Чепелєва та ін. – 2 вид.,  К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

20. Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. Посібник / В.А. Роменець – К.: Либідь, 2001. 
– 288 с. 

21. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень:  
монографія / Любов Віталіївна Помиткіна. – К.: Кафедра, 2013. – 381 с.  

22. Сохань Л. В. Искусство жизнетворчества. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба: 
Социологические очерки, социальо-психологические эссе, интервью, глоссарий. – К. : 
Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2010. – 576 с. 
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23.  Страцинська І.А. Метрика життєвого шляху творчої особистості // Психологія і 
суспільство / Б.Й. Цуканов– 2001. - № 2. – С. 18-25. Монографія. – Одеса: ПНЦ АПН 
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