
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ 

Мета курсу – формування сучасного уявлення про професіоналізм, динаміку 
професійного самовизначення особистості та вміння на практиці застосовувати 
рекомендації сучасної психології професійної діяльності та професійної кар’єри, 
сприяти на цій основі виробленню психологічної готовності до кваліфікованої 
фахової діяльності.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як тренінг 
професійного самоусвідомлення, педагогічний контроль в системі освіти, 
психологічний тренінг викладача 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-
орієнтованого навчання; здатність використовувати технології формування та 
розвитку особистості студента; з'ясовувати роль інноваційних процесів у подоланні 
кризи сучасної освіти; здатність розвивати та саморозвивати психолого-педагогічні 
якості. 

Програмні результати навчання: 
знати: психологічні характеристики особистості як суб’єкта професійної 

діяльності; стадії професійного становлення людини, їх психологічний супровід; 
психологічні особливості професійного самовизначення молоді на сучасному ринку 
праці; психологічні аспекти побудови професійної кар’єри; типові психологічні 
проблеми професійного самовизначення особистості. 

уміти: використовувати теоретичні знання та практичні навички із психології 
професійного самовизначення для аналізу й діагностики сформованості власних 
професійно спрямованих якостей; раціонально моделювати та здійснювати 
самоконтроль власної поведінки; керувати увагою та добирати прийоми активізації 
уяви студентів; регулювати міжособистісні стосунки.  

володіти: здатністю адаптації до нових ситуацій в професійному житті, до 
зміни наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, 
переоцінці накопиченого досвіду; навичками формування уявлення про місце людини 
в процесі професійної комунікації, а також про власну професійну позицію; 
психологічним аналізом ефективності професійної самореалізації особистості; 
навичками практично застосовувати рекомендації сучасної психологічної науки щодо 
підвищення ефективності професійного самовизначення, зростання та 
самоздійснення. 

Основний категоріальний апарат навчальної дисципліни 
Професійна діяльність, психологія професійної діяльності, психологія 

професій, професія, професіограма, психологічна профілактика, психологічне 
консультування, психологічна корекція, особистісно-орієнтована терапія, 
психологічна реабілітація, професія, професійне самовизначення, фахівець, суб’єкт 
професійної діяльності, професіоналізм, професійна позиція особистості, професійне 
становлення, професійний розвиток, адаптивна модель професійного розвитку, 
прогресивна модель професійного розвитку, стадія професіоналізації, стадія 
професійної майстерності, професійне самовираження, мотивація професійного 
вибору, мотивація професійної діяльності, професійна самореалізація, внутрішні та 
зовнішні ресурси фахового саморозвитку, криза професійного розвитку, професійна 
деструкція, професійна деформація, професійна акцентуація, професійна стагнація. 

 



Зміст навчальної дисципліни: 
Загальні питання психології професійної діяльності. Психологія 

професійної діяльності як наукова галузь. Сучасні тенденції розвитку, завдання та 
методи психології професій. Технології реалізації практичної спрямованості 
психології професійної діяльності. Прикладні області дії психології професій. 
Психологічні характеристики особистості як суб’єкта професійної діяльності. 
Поняття професії та самовизначення особистості у професійній сфері. Психологічні 
характеристики особистості як суб’єкта професійної діяльності. Професіоналізм: 
акмеологічний підхід. Індивідуальний стиль фахової діяльності особистості, чинники 
та вияви. Поняття професійної позиції суб’єкта,її чинники та функції. Професійна 
самооцінка фахівця. Стадії професійного становлення людини. Поняття про 
професійне становлення особистості. Суперечності як внутрішні детермінанти 
професійного становлення людини. Моделі та сценарії професійного становлення. 
Взаємодія індивідного, особистісного та професійного розвитку людини. Стадії 
професійного становлення людини та їх зміст.  

Психологія професійного самовизначення особистості. Психологія 
професійного самовизначення. Поняття професійного розвитку, його етапів. Теорії 
професійного розвитку особистості. Передумови професійного вибору юнацтва. 
Чинники та мотивація професійного вибору молоді. Типові труднощі та помилки 
професійного самовизначення юнацтва. Формування особистого професійного плану 
молодої людини. Рівні становлення мотивації професійної діяльності. Психологічний 
супровід професійного самовизначення. Мотивація професійного вибору та 
діяльності особистості.  

Психологічні аспекти побудови професійної кар’єри. Психологія фахової 
кар’єри. Професійна самореалізація особистості як аспект життєвого успіху. Поняття 
професійної кар’єри, її функції та типи. Вікові особливості планування кар’єри 
суб’єктом праці. Типові етапи кар’єрного розвитку особистості. Принципи та загальні 
технологічні аспекти побудови фахової кар’єри. Психологія адаптації початківця до 
професійної діяльності. Типові проблеми побудови особистістю професійної кар’єри. 
Професійний саморозвиток особистості. Поняття професійного саморозвитку, його 
функції та складові компоненти. Зміст зовнішніх та внутрішніх чинників 
професійного саморозвитку. Характеристика напрямів фахового саморозвитку. Умови 
та ресурси ефективного професійного саморозвитку особистості. Психологія розвитку 
резервних можливостей суб’єкта праці. Творчий потенціал суб’єкта професійної 
діяльності. 

Типові проблеми професійної самореалізації особистості. Кризи 
професійного розвитку особистості. Поняття про кризи професійного розвитку, їх 
функції та динаміка. Проблема релеватності переживання криз професійного 
розвитку. Поняття про нормативні та ненормативні кризи фахового розвитку. 
Стратегії переживання особистістю криз професійного розвитку. Характеристика 
типових криз професійного розвитку особистості. Наслідки переживання суб’єктом 
праці криз професійного розвитку. Психологічні вияви пригнічення професійної 
працездатності. Професійні деструкції та деформації. Вплив професійної діяльності 
на особистість фахівця: позитивні та негативні наслідки. Поняття професійних 
деструкцій, їх детермінація та вияви. Професійні деформації, їх рівні. Поняття 
професійної акцентуації та стагнації. Шляхи професійної реабілітації фахівця.  

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. 


