
ТРЕНІНГ. МОТИВАЦІЯ. 

В групі ЛС 03-19 було проведено тренінг з метою: 

 Сприяти формуванню психологічної культури, мотивації 

 Познайомити з психологічними основами особистісного зростання  

 Актуалізувати потребу позитивних змін особистості для 

підвищення професіоналізму та продуктивності життєдіяльності. 

     

Студенти виконали домашнє завдання, техніку «Колесо життя», в якому були 

наступні складові особистості 

Полюси спиць  

Духовна (пасивний – активний);  

інтелектуальна (обмежений – допитливий);  

емоційна (нестійкий – стійкий);  

соціальна (одинокий – причетний до соціальних систем, 

груп); 

 

професійна (невдоволений – вдоволений);  

особистісна (незрілий – самодостатній);  

психологічна (не адаптивний – адаптивний);  

фізична (нездоровий – здоровий)  

            



Питання для обговорення: 

 Чи утворилося коло з проведеної вами лінії? 

 У якому аспекті життя ви найбільш благополучні? 

 Які сфери життєдіяльності ви хотіли б удосконалити? 

 Яким чином ви це можете зробити? 

 Про що свідчить виконання цього завдання? 

Аналіз тестування: 

Усього: 58% респондентів. З них у 23% утворилася фігура, схожа на коло. 

Решта отримала інші фігури. Найбільш благополучні студенти у ФІЗИЧНІЙ, 

ОСОБИСТІСНІЙ, СОЦІАЛЬНІЙ І ЕМОЦІОНАЛЬНІЙ сферах життя. 

Хотіли б удосконалити ПСИХОЛОГІЧНУ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ, 

ПРОФЕСІЙНУ І ДУХОВНУ сфери життя. 

ВИСНОВКИ:   

СТУДЕНТІВ: 

1. Завдання дає зрозуміти над чим працювати і що удосконалювати в собі 

та своїй житті. 

2. Розвивати різні сфери особистості 

3. На цьому етапі я задоволена своїми результатами і бачу, що саме 

удосконалювати. 

4. Все залежить від самої людини, що її стурбувати… 

5. Буду більше навчатися і приділяти час для розвитку 

6. Почати займатися своїм психічним здоров'ям  

7. Побачила, що мені треба змінити, а що в мене добре 

8. Управа допомогла зрозуміти, що час відпочити (наскільки це мені 

вдається, попрацювати з психологом) і в якому напрямку рухатися до 

змін 

9. Моє коло свідчить про стабільність (треба звернутися до стоматолога)9 

10. Бути більш впевненою 

  ПСИХОЛОГА: 

Кожна зі  зі «спиць» утримує наше колесо у рівновазі. Кожна вимагає нашої 

уваги. Нам необхідно постійно розвивати у собі якості, зазначені на спицях, 

рівномірно, щоб ми могли прожити життя гармонійно. 



 

 

РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

 

    



       

Розібрали пентаграму особистості Гингера і Піраміда Маслоу. Визначили 

мотивацію за допомоги тесту: Мотивація успіху та страх невдачі. 

Опитувальник Реана А.А. Виконали вправу «НАВІЩО МЕНІ 

ГОТУВАТИСЯ ДО КРОКІВ?». Отримали пораду психолога щодо способів 

підвищення мотивації. 

Дякую куратору групи, Наталії Петрівні, студентам групи і батькам, які 

прийняли участь у занятті з елементами тренінгу! 

 

 

Бажаю успіху студентам випускних груп у підготовки до КРОКІВ! 

Запрошую на індивідуальні консультації всіх, кому потрібна підтримка 

практичного психолога.  

 

 

 


