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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

спеціальність, 

 спеціалізація, рівень 

 вищої освіти 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин – 120 

 

 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 
 

 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

(шифр і назва) 
 

Спеціальність 053 

Психологія 

(код і назва) 
 

Спеціалізації 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
 

 

Нормативна 

ВНЗ/студента 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

16  год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 

Лабораторні 

    год.  год. 

Самостійна робота 

88 год. 100 год. 

 
у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 
* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: вивчити  психологічні закономірності та психологічні 

чинники становлення, реалізації та супроводження професіонала, 

психологічну структуру його особистості та діяльності як суб’єкта праці; 

опрацювання проблематики керування та супроводження суб’єкта праці в 

процесі професіоналізації. 

 Завдання курсу – навчити студентів: 

-визначити сутність понять професійна діяльність, суб’єкт професійної 

діяльності, професійне становлення, професійний розвиток, 

професіоналізація, професіонал, спеціаліст;  

-розкрити основні теоретичні моделі, закономірності, чинники та механізми 

професійного становлення суб’єкта практичної діяльності; 

-сформувати уявлення про основні теоретичні підходи до проблеми 

професійного становлення суб’єкта; 

-розкрити сутність потенційних кризових явищ в ході професіоналізації 

особистості суб’єкта практичної діяльності; 

-розкрити динамічні характеристики, іманентні процесу професійного 

становлення суб’єкта.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КСО.01: – здатність виконувати норми національного та міжнародного 

законодавства; 

КСО.03: – здатність створювати стратегію діяльності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних та державних виробничих інтересів; 

КСО.12: здатність до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя; 

КЗН.06: базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій; уміння 

використовувати програмні засоби і інтернет-ресурси з метою впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу; 
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Очікувані результати навчання.  

РН.01: вміти пропагувати серед студентів та учнів права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина, що закріплені Конституцією України; 

РН.03: вміти підпорядкувати працю колективу і свою власну інтересам 

суспільства, адаптувати діяльність колективу до вимог споживача;  

РН.12: вміти самостійно вдосконалювати свої знання, уміння, особистісні і 

професійні  якості  для забезпечення ефективної наукової діяльності; 

РН.06.1: уміння збирати, обробляти, зберігати та аналізувати наукову 

психологічну інформацію з метою вибору напрямку досліджень за обраною 

темою з використанням сучасних інформаційних технологій. 

 

 
 

 

 

 

 

3.Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Психологія професійної діяльності в системе 

наукового знання. 

Тема 1. Психологія професійної діяльності як галузь психологічної 

науки і практики.Об’єкт, предмет, цілі та задачі завдання і методи 

психології професій. Взаємозв’язки  психології професійної діяльності з 

іншими дисциплінами.  

Становлення психології професійної діяльності: історія, стан, перспективи 

розвитку  психології професійної діяльності.  Основні концептуальні 

положення.  Прикладні аспекти психології професійної діяльності.  

 

Тема 2. Методи дослідження в психології професійної діяльності. 

Класифікації методів дослідження. Генетичні, праксиметричні, 

психометричні, експериментальні методи. Методи математичної обробки 

результатів. Професійна діагностика. Діагностика здібностей та 

прогнозування успішності професійної діяльності. Професійне мислення. 

 

Тема 3. Професійне становлення особистості як основна проблема 

психології професійної діяльності. Стадії професійного становлення. 

Психологічна сутність професійної адаптації. Особливості професійної 

адаптації. Адаптивність. Причини труднощів професійної адаптації. Типи 

адаптації. Дезадаптивність.. Мотиваційно-сенсова сфера професіонала.  

Мотиви професійної діяльності.  

 

Тема 4. Кризи професійного становлення особистості.Проблема 

кризи в професійному становленні особистості. Типологія криз. Методика 

вивчення криз. Психологічні особливості криз у професійному становленні 

особистості.  
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Тема 5. Професійні деструкції особистості. Професійній стрес. 

Психологічні детермінанти професійних деструкцій. Рівні професійних 

деформацій. Емоційне вигорання, зумовлене професійною діяльністю. 

Професійна реабілітація особистості. 

 

Змістовний модуль 2. Психологічні особливості професійного 

становлення особистості  

Тема  6. Психологічний супровід професійного становлення 

особистості. Проблема професійного становлення особистості в психології 

професійної діяльності. Стадії професійного самовизначення. Професійна 

придатність. Принципи визначення  професійної  придатності та процес її 

формування. Психологічний супровід професійного становлення на різних 

стадіях. Само актуалізація в професійному розвитку особистості. Системне 

мислення як показник професіоналізму. Проблеми етики професійної 

діяльності. Проблеми етики і психології ділового спілкування, діловий етикет 

у професійній діяльності, етика ділового спілкування «зверху-вниз» і «знизу-

в гору», вербальний і невербальний етикет, етика взаємин з клієнтом, 

колегами і начальством у професійній діяльності. 

 

Тема 7. Поняття професійної кар'єри. Види та критерії ефективності 

кар'єри. Фактори вибору кар'єри. Стадії професійної кар'єри. Прогнозування 

успішності професійної діяльності. Етапи розробки системи прогнозування 

успішності професійної діяльності.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 Денна форма Заочна форма 

 

 

Усьо-

го 

У тому числі Усьо-

го 

У тому числі 

 

 

 

 

л п лаб інд ср  

 

л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. 

 Тема 1. Психологія професійної 

діяльності як галузь психологічної 

науки і практики. 

8 2 2   4 12 1 1   10 

Тема 2. Методи дослідження в 

психології професійної діяльності. 

10 2 4   4 12 1 1   10 
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Тема 3. Професійне становлення 

особистості як основна проблема 

психології професійної діяльності. 

26 4  2  20 24 2 2   20 

Тема 4. Кризи професійного 

становлення особистості. 

14 2  2  10 23 2 1   20 

Тема 5. Професійні деструкції 

особистості. 

14 2  2  10 13 2 1   10 

Тема  6. Психологічний супровід 

професійного становлення 

особистості 

24 2  2  20 23 2 1   20 

Тема 7. Поняття професійної 

кар'єри. 

24 2  2  20 13 2 1   10 

Усього годин 120 16  16  88 120 12 8   100 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ з/п Назва теми К-кість 

годин 

К-кість 

годин 

з/в 

1 Становлення психології професійної діяльності. 

Предмет, завдання і методи психології професій. 

2 1 

2 Професійна діагностика. 4 2 

3 Професійне становлення особистості як основна 

проблема психології професійної діяльності 

Психологічні особливості криз у професійному 

становленні особистості 

4 2 

4 Психологічний супровід професійного становлення 

на різних стадіях. Професійна адаптація особистості 

4 2 

5 Поняття професійної кар'єри. Стадії професійної 

кар'єри .Професіональна етика 

2 1 

 Разом 16 8 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              

   7. Теми лабораторних  занять 

№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 

1   

2   

...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Кількість 

годин з/в 

1 Психологія професійної діяльності як галузь 

психологічної науки і практики. 

Підготовка до лекцій, семінарських занять 

4 10 

2 Методи дослідження в психології професійної 

Підготовка до лекцій, семінарських, 

практичних. занять 

4 10 

3 Професійне становлення особистості як 

основна проблема психології професійної 

діяльності 

Підготовка до лекцій, семінарських 

занять,написання рефератів 

20 20 

4 Кризи професійного становлення особистості 

Підготовка до лекцій, семінарських занять, 

написання рефератів. 

10 20 

5 Професійні деструкції особистості. 

Підготовка до лекцій, семінарських занять, 

написання рефератів. 

 

10 10 

6 Психологічний супровід професійного 

становлення особистості 

Підготовка до лекцій, семінарських занять, 

написання рефератів. 

20 20 

7 Поняття професійної кар'єри.  

Підготовка до лекцій, семінарських занять, 

20 10 
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написання рефератів. 

 Разом 88 100 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

[3] -  

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 

 

 

 

 

10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань.  

Провідна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем 

самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-

пошуковий метод. Структура семінарського заняття містить: письмову 

роботові, питання для обговорення, практичні завдання, дискусію, 

підведення підсумків та рекомендовану літературу. 

 

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, 

поточне оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                    1                                 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                   4                           

3. Участь у груповій роботі за темою семінару         2            

4. Участь у дискусії за темою семінару                      3                         

5. Завершальний модульний контроль                      30              

 

12. Питання для підсумкового контролю. 

 

1. Психологія професійної діяльності як галузь психологічної науки і 

практики. 

2. Становлення психології професійної діяльності. 

3. Взаємодія індивідного, особистісного та професійного розвитку людини. 

4. Професійно-обумовлена структура діяльності. 

5. Професійно обумовлена структура особистості. 

6. Професійні деформації особистості. 

7. Класифікації методів дослідження в психології професійної діяльності. 
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8. Етапи професійного становлення особистості. 

9. Праксіметричні методи в психології професійної діяльності. 

10. Психометричні методи в психології професійної діяльності. 

11. Експериментальні методи в психології професійної діяльності. 

12. Методи математичної обробки в психології професійної діяльності. 

13. Сутність професійного самовизначення особистості. 

14. Поняття професії. 

15. Психологічна класифікація професій. 

16. Методи аналізу професійної діяльності. 

17. Методи професія графічних досліджень. 

18. Поняття кризи у професійному становленні особистості. 

19. Типологія криз у професійному розвитку. 

20. Психологічні особливості прояву криз у професійному становленні 

особистості. 

21. Фактори, що детермінують кризи професійного розвитку. 

22. Психологічні детермінанти професійних деструкцій. 

23. Структура і рівні професійних деструкцій особистості. 

24. Психологічний супровід професійного становлення особистості на стадії 

оптації та професійної освіти. 

25. Психологічний супровід професійного становлення особистості на стадії 

професіоналізації і майстерності. 

26. Психологічний супровід професійного становлення особистості на стадії 

припинення діяльності. 

27. Професійна адаптація особистості 

28. Емоційне вигоряння в процесі професійної діяльності. 

29. Психологія професійної кар'єри 

30. Стадії професійної кар'єри 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль ІН 

ДЗ 

Підсумков

ий тест 

(залік) 

Сума 

Змістовий модуль №1    

ТІ  Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  30 100 

10 10 10 10 10 10 10    

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    



11 

 

82-89 В 
добре  

 

зараховано 74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

Конспект лекцій;  список рекомендованої до курсу літератури. 

Методичні  рекомендації з організації самостійної роботи студентів при 

вивченні курсу дисципліни «Психологія професійної діяльності»  (автор-

упорядник  Л.І.Шрагіна) 
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15. Рекомендована література 

Основна 

1. Бандурка А.М. Профессионализм и лідерство /А.М. Бандурка, 

С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. – Харьков: ТИТУЛ, 2006. – 578 с. 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: Учебн. пособие. – 

2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 240 с. 

3. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности СПб.: Питер, 2008. — 432 с.  

4. Малхазов О. Р. Психологія праці: Нач. посіб. – К. :Центр учбової 

літератури, 2010. – 208 с. 

5. Никифоров Г.С., Дмитриева М.А. (ред.) и др. Практикум по психологии 

менеджмента и профессиональной деятельности Учеб. пособие - СПб.: Речь, 

2003. - 448 с. 

6. Психология профессиональной деятельности: Лекции «В помощь 

преподавателю» / Под общ. ред. А.А.Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 342 

с. 

7. Ротать Л.С. Профессиональная этика и психология делового общения. 

Учебное пособие. Санкт-Петербургский колледж управления и экономики 

«Александровский лицей». г. Санкт – Петербург, 2011. - 128 с. 

8. Шрагина Л. И. Психологические кризис и консультирование как 

творческие процессы // Актуальні проблеми психології: Психологія 

особистості. Психологічна допомога особистості / За ред. С. Д. Максименка, 

М. В. Папучі. – Київ, 2010. - Т.11. Вип.3. - С. 474-481. 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7083 

9. Шрагина Л.И. Выявление факторов, влияющих на развитие взрослого 

человека. // Вiсник Одеського Нацiнального Унiверситету. Серія:Психологія 

Том19. Випуск 1(31), Психологiя, 2014. - с. 353 – 359.  Электронный ресурс:  

10. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5262 

Додаткова 

1. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник / І.О. Баклицький. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с.  

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7083
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5262
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2. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности / Е.М. 

Иванова. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 382 с. 

3. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. посібник / 

За ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с. 

4. Сурякова М.В. Психологія професійної праці: Навч. посібник. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 78 с.  

5. Траверсе Т.М. Психологія праці: Навчально-методичний посібник 

/Т.М. Траверсе. – К: Інститут післядипломної освіти Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 2004. – 116 с. 

6. Шрагина Л.И.Особенности структуры воображения как фактора 

профессиональной направленности // Актуальні проблеми психології: 

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – Київ, 

2013. - Том 11 Психологія особистості. Психологічна допомога особистості.- 

Вип. 8, - Ч. 2, - С. 570-576  

7. [Электронный ресурс]: 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7106 

 

16. Електронні інформаційні ресурси 

1. http://www.odnb.odessa.uа- ОННБ імені М.Горького та електронна 

бібліотека. 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені 

В.І. Вернадського та електронна бібліотека.   

3. 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/browse?type=author&value=Шрагина%2C+Лариса+Исаако

вна -  Repository at Odesa I.Mechnikov National University  

4. http://www.rae.ru/upfs/ - «Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7106
http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=110
http://www.nbuv.gov.ua/
http://dspace.onu.edu.ua:8080/browse?type=author&value=Шрагина%2C+Лариса+Исааковна
http://dspace.onu.edu.ua:8080/browse?type=author&value=Шрагина%2C+Лариса+Исааковна
http://dspace.onu.edu.ua:8080/
http://www.rae.ru/upfs/
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Додаток 1 

10 обов’язкових завдань за предметом 

для магістрів першого року навчання очного відділення. 

 

При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує за 

предметом 10 обов’язкових завдань, створених лектором курсу. Завдання, 

виконані в повному обсязі, оцінюються у 60 балів (витяг з протоколу №2 від 

26.10.2017 з засідання Вченої Ради ІМЕМ). 

1. Надайте конспекти лекцій з даного курсу. 

2. Надайте по темі «Психологія професійної діяльності як галузь 

психологічної науки і практики» конспект статті:  

Л. Ю. Болікова, Ю. А. Шуригіна. «Сутність поняття« Професійне 

становлення особистості» в сучасному знанні»  

Електронний ресурс: http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-

professionalnoe-stanovlenie-lichnosti-v-sovremennom-znanii 

3. Надайте по темі «Методи дослідження в психології професійної 

діяльності» конспект статті:  

 Шрагина Л.И. Выявление факторов, влияющих на развитие взрослого 

человека. // Вiсник Одеського Нацiнального Унiверситету. Серія:Психологія 

Том19. Випуск 1(31), Психологiя, 2014. - с. 353 – 359.  Электронный ресурс:  

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5262 

4. Дайте визначення понять з психологічного словника: 

• Акмеология 

• Атестація 

• Біографічні методи 

• Деформація особистості 

• Імідж 

• Індивідуальний стиль діяльності  

• Кар'єра 

http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-professionalnoe-stanovlenie-lichnosti-v-sovremennom-znanii
http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-professionalnoe-stanovlenie-lichnosti-v-sovremennom-znanii
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5262
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• Каузометрія 

• Консалтинг психологічний 

• Менеджер по роботі з персоналом  

• Метод професійної проби  

• Персонал 

• Професіограма  

• Професійна міграція  

• Професійна мобільність  

• Професійна орієнтація 

• Професійна придатність 

• Професійна соціалізація 

• Професійне самовизначення 

• Професійний профіль  

• Професія  

• Психобіографія 

• Психограма  

• Реоріентація  

• Самовизначення особистості  

5. Напишіть реферат за темою: 

«Психологічний супровід професійного становлення особистості на стадії 

професіоналізації та майстерності». 

6. Проведіть порівняльний аналіз психологічних проблем на різних етапах 

професійного становлення особистості. 

7. Розкрийте особливості процесу професійної деформації особистості. 

8. Які тести використовуються для прогнозування професійного розвитку 

особистості? 

9. Перелічіть вчених, які внесли вклад в розвиток дисципліни «Психологія 

професійної діяльності». 

10. Обґрунтуйте вплив враженості компонентів структури само актуалізації 

на професійний розвиток особистості. 

 


