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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Психологія професійної діяльності» 

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки рівень вищої освіти другий (магістерський)спеціальності_053 

«ПСИХОЛОГІЯ».                                                      

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія професійної 

діяльності» є   особливості розвитку професійної спрямованості та 

компетентності фахівців на різних етапах їхнього професійного становлення, 

психологічні компоненти, які спонукають, скеровують і регулюють трудову 

активність суб’єкта та реалізують її у виконавських діях, а також властивості 

особистості, через які ця активність здійснюється.  

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1.Психологія професійної діяльності в системе наукового знання; 

2.Психологіні особливості професійного становлення особистості.  

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – дисципліни «Психологія професійної діяльності» полягає в 

вивченні психологічних закономірностях та психологічних чинників 

становленні, 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  

-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: 

а)загальні (ЗК): 

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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в)спеціальних фахових(СК): 

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; 

 

  
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен:  

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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить  4 кредитів ЄКТС. 

 

2. 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, психометрич

ні, 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. 
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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. 

 

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  1. 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. Самоактуалізація 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 2. 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.  
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3. 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. 

Додаткова 

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

Знання, 2008. – 655 с.  

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. 
 

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

фундаментальных исследований». 

 

 

http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=110
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.rae.ru/upfs/
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Творча робоча                                  15 

2. Реферат  за обраною темою                          15 

3. Аналіз монографій.                    15 

4. Словник по темам дисципліни                          15 

5. Завершальний модульний контроль                            40 

 

             

 5.Методи діагностики успішності навчання    

Оточний контроль: опитування, виконання практичних та тестових завдань.  

Рубіжний контроль: здійснюється у формі заліку. 

Форма проведення заліку може бути різною – письмова, усна, тестова, 

письмово-усна (комбінована) тощо. 

 

 

Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 

закладом. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми та 

змістового наповнення «Програми навчальної дисципліни» залежно від 

специфіки та профілю вищого навчального закладу. 

5. Формат бланка – А4 (210297 мм). 
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