
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ОСОБИСТІСНО-ПРФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ 

Мета курсу – освоєння теоретичних та методологічних основ соціально-
психологічного тренінгу, знайомство з загальними теоретичними основами групової 
психологічної роботи, а також з різними видами тренінгових груп, підходами до 
вирішення різноманітних практичних завдань формування у майбутніх фахівців 
систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм 
адекватно і ефективно використовувати одержані психологічні знання в своїй 
професійній діяльності. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як психолого-
педагогічний супровід професійного самовизначення, психологічний тренінг 
викладача, тренінг професійного самоусвідомлення тощо.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність використовувати технології формування готовності 
майбутнього педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, 
продуктивної педагогічної діяльності; здатність застосовувати систему особистісно-
зорієнтованого навчання; з'ясовувати роль інноваційних процесів у подоланні кризи 
сучасної освіти; здатність використовувати елементи акторської майстерності у 
професійній діяльності; здатність розвивати та саморозвивати психолого-педагогічні 
якості.  

Програмні результати навчання: 
знати: внутрішні та зовнішні загрози і ризики діяльності підприємства; 

людський чинник у психології управління; методики корекції психічного стану 
людини; методики корекції психофізіологічного стану людини; організацію 
оптимальної психічної та фізичної діяльності; стилі керівництва колективом 
організації; мотиви діяльності; психологічні аспекти управління персоналом; 
психологію діяльності фахівців; оцінювання психологічного стану працівників; 
психологію особистої відповідальності. 

уміти: застосовувати методики корекції психічного стану людини; 
застосовувати методики корекції психофізіологічного стану людини; оцінювати 
результати особистої діяльності; самостійно розбиратися у постановці і вирішенні 
проблем професійного самовизначення та самореалізації людини; співвідносити 
часткові задачі, що виникли в практиці психологічного супроводу професійного 
вибору і професійного добору, самореалізації особистості з контекстом 
фундаментальних проблем психологічними науки 

володіти: навичками  збору інформації, процедурами тренінгу, експертизи; 
побудови гіпотези та адекватної інтерпретації результатів дослідження; навичками 
соціально-психологічного впливу; психологічними знаннями щодо змісту і структури 
майбутньої професійної діяльності, психологічних основ навчання й виховання 
майбутніх фахівців у ЗВО діагностичним інструментарієм щодо дослідження 
особливостей професійного навчання і професійного становлення майбутніх фахівців; 
технологією надання відповідної психологічної допомоги майбутнім фахівцям у 
процесі їх безпосередньої професійної підготовки й майбутньої діяльності, досвіду 
вивчення особистості.  

Основний категоріальний апарат навчальної дисципліни 
Професія, професійне становлення, професійний розвиток, психологічні 

особливості розвитку, активність, діяльність, становлення, планування, опанування, 
навички, вміння, мотиваційна сфера, потреби, мотиви, мотивація, спрямованість 
особистості, ціннісні орієнтації, диспозиції особистості, асоціальні мотиви, 
професійне самовизначення, вибір професії, майбутній фахівець, професіограма, 



психограма фахівця, професіоналізація, професіогенез особистості, професійне 
становлення, професійна кар’єра, навчально-виховний процес, успішна кар’єра, 
психологічні особливості, криза професійного становлення. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Психологія професійного самовизначення майбутніх фахівців. Визначення 

сутності поняття «професійного самовизначення» майбутнього фахівця. Психологічні 
проблеми вибору професії майбутнім фахівцем. Професіограма і психограма фахівця. 
Розвиток особистості в процесі професіоналізації: професіогенез особистості. Вікові 
особливості професійного становлення і розвитку особистості. Ґендерний аспект 
професійного самовизначення і становлення майбутніх фахівців у вищій школі. 
Характеристика професійного самовизначення особистості. Проблема вибору 
професії. Етапи вибору професії. Типові помилки при виборі професії. 
Профорієнтація як чинник успішного професійного самовизначення. Професіографія. 
Психологічна класифікація професій (За Є. Клімовим). Професіограма. Професійна 
орієнтація особистості (за Дж. Холандом). Психограма. Професійні здібності 
особистості.Теорія професійного самовизначення Д. Сьюпера. Варіанти професійного 
самовизначення (за М. Пряжніковим). Професійне самовизначення і життєвий шлях 
особистості (Т.Титаренко). Взаємозв’язок професійного і особистісного розвитку. 
Розвиток особистості в процесі професіоналізації: професіогенезі особистості. 
Професіоналізм як інтегративна характеристика зрілої особистості. Психологічні 
характеристики професіонала. Професіоналізм як результат професіогенезу. 
Позитивний і негативний професіогенез (за В. Гордієнко). Емоційне „вигорання” і 
професійні деформації особистості.  

Психологічні особливості та чинники професійного розвитку й кар’єри 
майбутніх фахівців. Професійна кар’єра суб’єктів навчально-виховного процесу у 
вищій школі: психологічний аспект. Критерії успішної кар’єри. Професійна кар’єра і 
професійне становлення особистості. Етапи професійної кар’єри. Вікові особливості 
професійного становлення і розвитку особистості. Чинники професійного розвитку 
викладачів вищої школи. Особистісні чинники (рівень педагогічних та управлінських 
здібностей, рівень домагань, особливості прийняття рішення, ціле покладання тощо). 
Мотиви вибору кар’єри: прагнення до влади, прагнення до успіху, мотив 
приналежності (Д. Мак-Клеланд). Мотивація особистісного і професійного 
вдосконалення і професійна кар’єра. Професійна Я-концепція як детермінанта 
професійного шляху особистості. Кар’єрні орієнтації (”якоря кар’єри") за Е. Шейном. 
Організаційні фактори (потреба організації в спеціалістах певного профілю і наукової 
кваліфікації, стиль керівництва, орієнтація керівництва на сприяння професійному 
зростанню працівників, тип організаційної культури, особливості соціально-
психологічного клімату у ЗВО тощо). Фактори взаємодії особистості і організації 
(очікування референтних осіб, збіг власних професійних цілей і цілей організації 
тощо). Фактори довкілля(престиж професії в суспільстві, соціально-культурне 
середовище, культурно-національні особливості сприймання даної професії і 
можливостей професійної кар’єри тощо). Ситуативні фактори (випадок, неочікувані 
зміни в організації, в складі працівників тощо). Роль вищої школи у запровадженні 
ґендерного підходу до підготовки майбутніх фахівців. Ґендерний аспект 
професійного самовизначення і становлення майбутніх фахівців у вищій школі. 
Специфічні проблеми професійного становлення фахівців ґендерної природи: “страх 
неуспіху” у чоловіків і "страх успіху" у жінок. Бар’єри професійного становлення 
жінок (необхідність встановлення балансу між сім’єю і роботою, підвищена 
відповідальність жінок при прийнятті кар’єрних рішень, ефект ”скляної стелі”, 
гендерні, соціокультурні стереотипи тощо). Суперечливий характер норм ”мужності" 



і вимог до особистості фахівця-чоловіка як чинник його професійного стресу. Роль 
вищої школи у запровадженні ґендерного підходу до підготовки майбутніх фахівців. 
Професійна кар’єра суб’єктів навчально-виховного процесу у вищій школі: 
психологічний аспект. Кар’єра як успішне просування в галузі суспільної, службової 
наукової та інших видах діяльності, як рід занять, професія, як свідомо обраний і 
реалізований людиною шлях посадового зростання тощо. Основні підходи до 
розуміння поняття “професійна кар’єра“: соціально-психологічний, управлінсько-
менеджерський, соціально-економічний напрямки (за Л. Карамушкою, А. 
Поплавською). Типи кар’єри (за рівнем стабільності): стабільна, звичайна, 
нестабільна, з множинними проблемами; за спрямуванням (зовнішня і внутрішня, 
вертикальна і горизонтальна); (за успішністю): успішна, проблемна, неуспішна. 
Критерії успішної кар’єри. Об’єктивні критерії як соціальний успіх, послідовність 
професійних позицій, які займає працівник в організації і у професії. Суб’єктивні 
критерії як ступінь задоволеності життєвою ситуацією, особливості сприйняття 
професійних успіхів, образу професійного життя та власної ролі в ньому. Зв’язок 
самооцінки успішності кар’єри з очікуваннями референтної групи та зовнішніми 
символами успіху (заробітна плата, престиж, визнання, імідж тощо). Професійна 
кар’єра і професійне становлення особистості. Етапи професійної кар’єри (за змістом, 
відповідно до індивідуальних кар’єрних орієнтацій та настановлень, залежно від 
статусу, потреб працівника). Триступенева модель розвитку кар’єри (за Д. Халлом). 
Стадії кар’єри (Д. Сьюпер). Стадії кар’єрного зростання (за К.Крамом). Підхід 
Е.Шейна до стадій професійної кар’єри. Особливості організаційного середовища 
(наявність можливостей для професійної кар’єри, число рівнів посадової ієрархії та 
кваліфікаційних статусів у даній професії, особливості управління) професійний та 
особистісний потенціал працівника як передумови виходу на кар’єрне плато.Вікові 
особливості професійного становлення і розвитку особистості. Психологічні 
особливості криз професійного становлення. Феноменологія криз становлення 
особистості. Кризи як фактор розвитку особистості. Кризи професійного становлення. 
Професійно обумовлені кризи як фактор особистісного і професійного розвитку. 
Типологія криз професійного становлення. Проблема усвідомлення змісту, чинників і 
засобів подолання професійних криз. Аналіз власних психологічних проблем вибору 
професії, професійних криз особистості та співставлення їх з власними 
особливостями професійного життя. Вікові особливості кар’єри (С. Паркінсон). 
Кар’єрне плато як період у професійному житті фахівця, впродовж якого відбувається 
поступове падіння і призупинення зовнішньої і внутрішньої динаміки професійного 
розвитку. Організаційне та особистісне плато. 

Психологічна діагностика особливостей професійного становлення 
майбутніх фахівців. Психологічна діагностика особливостей професійного 
становлення і розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу у вищій школі. Якісні 
методи дослідження особливостей професійної кар’єри (матричні, експертні 
характеристики, групові дискусії тощо). Кількісні методи (тестування, опитування, 
аналіз продуктів діяльності тощо). Проективні методи дослідження особливостей 
ставлення працівників освітніх організацій до професійної кар’єри. Методика 
незавершених речень. Визначення кар’єрних орієнтацій (методика Е. Шейна). Методи 
дослідження організаційних факторів, що зумовлюють професійне навчання і 
професійну кар’єру майбутніх фахівців. Застосування психодіагностичних методик 
для аналізу успішності навчально-виховного процесу і власної професійної 
діяльності. Визначити особливості кар’єрних орієнтацій за методикою Е. Шейна 
«Якоря кар’єри». Методологічні засади професійної діяльності та підготовки до неї 
(за Г.  Баллом). Психологічна діагностика особливостей професійного становлення і 



розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу у вищій школі. Якісні методи 
дослідження особливостей професійної кар’єри (матричні, експертні характеристики, 
групові дискусії тощо). Кількісні методи (тестування, опитування, аналіз продуктів 
діяльності тощо). Проективні методи дослідження особливостей ставлення 
працівників освітніх організацій до професійної кар’єри. Методика незавершених 
речень. Визначення кар’єрних орієнтацій (методика Е. Шейна). Дослідження 
індивідуальних особливостей особистості, пов’язаних з успішними професійним 
навчанням і мабутньою професійною кар’єрою. Визначення ґендерних особливостей 
працівників як чинників їх професійного становлення і професійної кар’єри. Методи 
дослідження організаційних факторів, що зумовлюють професійну кар’єру майбутніх 
фахівців.  

.Особливості професійного розвитку викладачів ЗВО. Зовнішні бар’єри 
професійного розвитку освітян: слабка диференціація посад і кваліфікаційних рангів, 
відсутність ротації в організаціях, складність об’єктивної оцінки результатів 
діяльності педагога, незадовільне матеріальне стимулювання професійної кар’єри 
тощо. Внутрішні бар’єри професійного розвитку викладачів вищої школи: 
недостатньо високий рівень розвитку мотивації особистісного і професійного 
вдосконалення; усвідомлення великої відповідальності за результати праці у 
поєднанні з підвищеним рівнем тривожності значної кількості педагогів; схильність 
до професійного  

18вигорання” та професійної деформації особистості тощо. Типи професійної 
кар’єри, характерні для викладачів вищої школи: еволюційний, стабільна, дволінійна, 
тимчасова тощо. Формування психологічної готовності до свідомого планування 
професійного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу у вищій школі.. 
Розвиток мотивів професійного і особистісного вдосконалення фахівців. Створення 
сприятливого для професійного становлення і розвитку організаційного середовища, 
формування сприятливого соціально-психологічного клімату, атмосфери творчості, 
справедлива оцінка праці, забезпечення можливості ”горизонтальної" кар’єри тощо. 
Попередження "старіння" професійних знань, умінь, навичок через організацію 
неперервного професійного навчання. Врахування ґендерних особливостей 
професійного становлення і розвитку суб’єктів навально-виховного процесу у вищій 
школі. Створення оптимальних умов для професійного самовизначення і розвитку 
чоловіків. Психологічна підтримка професійного самовизначення і розвитку жінок. 
Післядипломна педагогічна освіта і професійний розвиток викладачів вищої школи. 
Форми і методи формування психологічної готовності викладачів вищої школи до 
професійного в системі післядипломної педагогічної освіти. Інтерактивні методи в 
процесі психологічної підготовки викладачів ЗВО. Технологія психологічного 
забезпечення професійного розвитку викладачів ЗВО в умовах очно-дистанційної 
форми навчання. Методи активізації професійного і особистісного саморозвитку. 
Складання індивідуальної програми професійного саморозвитку викладачів вищої 
школи. Психотехнології підготовки до конструктивного подолання криз в 
професійному становленні і розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу у вищій 
школі. Основні поняття теми: політична реклама, PR, етика відносин 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


