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1. Передмова 

Метою вивчення навчальної дисципліни 
«Психологія кар’єри» є: оволодіння всім спектром сучасних 

знань з проблеми успішної та ефективної професійної кар’єри 

працівника в усіх сферах професійної реалізації, з метою 

забезпечення оптимістичного кар’єрного зростання власного 

та працівників, розкриття психологічних особливостей 

здійснення професійної кар'єри у сучасних організаціях на 

основі вивчення теоретичних та практичних стратегій 

зарубіжного та вітчизняного досвіду. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- ознайомити студентів з основними теоретичними 

концепціями і векторами досліджень в напрямку психології 

кар'єри; 

- сформувати системне теоретичне та практичне розуміння 

професіоналізму в генезі,  його становлення та розвиток у 

віковій і індивідуальній динаміці, виокремити певні 

неоднозначні тенденції в професійному розвитку;  

- розглянути можливість та перспективи самотворення 

себе як успішного професіонала;  

- вміти побудувати консультативну роботу з підготовки до 

певних етапів працевлаштування, написання ефективного 

резюме, проходження співбесід тощо ; 

- вивчення рекомендацій по принципам, етапам і методам 

ефективного пошуку роботи. 

 

Предметом навчальної дисципліни є механізми та 

закономірності побудови успішної професійної кар’єри. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- особливості реалізації професійної кар’єри працівниками  

різних галузей діяльності;  
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- розуміти принципи та закономірності психології праці як 

галузі сучасного психологічної науки;  

- враховувати різні аспекти трудової професійної 

діяльності в сучасних соціокультурних умовах інформаційного 

суспільства;  

- зміcт і механізми професійного становлення особистості 

студента як майбутнього фахівця з вищою oсвітoю. 

уміти: 

- встановлювати відпoвідність людини сучасним вимогам 

професії і, в свою чергу, відповідність професії запитам 

людини; 

- виявляти потенційні професійні можливості особистості; 

- визначати типи і етапи ділової кар'єри; 

-застосовувaти модель індивідуального планування 

кар'єри; 

- вміти дати рекомендації щодо ефективної підготовки до 

відбіркових випробувань при влаштуванні на роботу; 

- використовувати систему методів та технік, за 

допомогою якої можна виявляти кар’єрні спрямування 

працівників в організації; 

- враховувaти індивідуальні аспекти здійснення 

професійної кар’єри працівниками. 

 

2. Методичні поради для роботи над дисципліною 

Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків: 

теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи. 

Напрямами самостійної роботи з вивчення курсу є: 

вивчення окремих тем та питань, підготовка і написання 

контрольної роботи, підготовка до семінарських занять. 

Для розуміння студентами змісту курсу, системи 

семінарських занять та самостійнoго вивчення, вимог до 

виконання самостійного вивчення, фoрми підсумкового 

контролю вказівки містять прoграму навчальної дисципліни, 

теми і плани семінарських занять, питання до  підсумкового 

контролю, рекомендовану (базoву, допoміжну) літературу, 
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інфoрмаційні ресурси. 

Для успішнoї підготовки до семінарського заняття розділ 

«Плани семінарських занять» містить тему, план, завдання для 

підготовки до семінарськoго заняття та літературу. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сучасні психологічні концепції кар’єри та її зміни 

в інформаційному та міжкультурному суспільстві. 

Гендерні аспекти сучасного розуміння феномену кар’єри. 

Успішна кар’єра 

Евoлюція уявлень прo кар’єру. Змістoвні теорії кар’єри. 

Процесуальні теорії. Змістовно-процесуальні вчення. Теoрії 

широкого пояснення. Конструктивістські теорії кар’єри. 

Теоретико-концептуальні засади психології кар’єри. Теорія 

професійного розвитку Д. Сьюпера. Концепція професійного 

вибору Дж. Голланда. Теорія компромісу і звуження 

альтернатив Л. Готфредсон. Системне припущення В. Паттона 

і М. Макмена. Соціально-когнітивна кар’єрна теорія Р. Лента, 

С. Брауна. Кар’єрна теорія Дж. Крумбольца. 

 

Тема 2. Теорія прийняття рішень у кар’єрі. Праця як 

феномен. Кризові характеристики кар’єри 

Сутність прийняття кар’єрних рішень. Принцип Парето як 

пігрунтя прийняття особистісних рішень в управлінні 

кар’єрою. Кар’єрні кризи та можливі шляхи їх уникнення і 

подолання. Види рішень, які приймаються в управлінні 

кар’єрою. Перспективи застосування та використання 

принципу Парето у реалізації кар’єри.  
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Тема 3. Праця як соціо-культурний феномен. Кризові 

явища кар’єри  

 Праця як феномен  культури. Види праці. Непередбачуваність 

у кар’єрі та сутність кар’єрних криз.  Типи та види кар’єрних 

криз та кризових явищ. Стратегії розуміння можливостей 

запобігання, уникнення та подолання наслідків кар’єрних 

криз. Можливості позитивного та творчого усунення наслідків 

кар’єрних криз. 

 

Тема 4. Аксіологічні та акмеологічні аспекти прикладної 

психології кар’єри  

 Значення та роль кар’єри в системі світоглядних цінностей 

сучасної людини. Психологія професіоналізму. Психологія 

профвідбору, профпридатності. Психологія стратегій 

кар’єрного успіху.  

 

Тема 5. Теорії управління кар’єрою 

Сутність та принципи управлінських стратегій побудови та 

здійснення кар’єри. Поняття про управління кар’єрнми 

стратегіями. Етапи кар’єри та характеристика кар’єрної 

спрямованості персоналу. Технологія підприємства з 

управління діловою кар’єрою. Сутність та ознаки  службово-

професійного просування. Процес управління кар’єрою на 

різних етапах її розгортання. Управління службово-

професійним просуванням персоналу на підприємстві. 

Поняття про управління кар’єрними стратегіями. Створення, 

планування, організація, реалізація та оцінка ефективності 

програми розвитку кар’єри. 
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Тема 6. Професійне консультування в організації  

Технології та методи сучасного кар’єрного менеджменту. 

Сутність та особливості кар’єрного самоменеджменту. 

Європейський досвід  у супроводженні реалізації кар’єри. 

Рекомендації щодо консультування з питань розвитку кар’єри. 

Способи реалізації рекомендацій кар’єрного 

самоменеджменту. 

Тема 7. Професійна компетентність та професійне 

особистісне зростання 

Поняття про професійну та ділову компетентність. Методи 

оцінки кар’єрної компетентності. Види компетентностей. 

Компоненти організаційно-психологічної технології 

супроводу кар’єри студентів та молодих спеціалістів. 

 

Тема 8. Методи та прийоми оцінки кар'єри 

Оцінка кар’єрного потенціалу. Критерії та фактори кар’єрного 

успіху. Діагностика кар’єрної компетентності. Оцінка 

розвитку кар’єри персоналу в різних галузях виробництва і 

послуг: в освіті, державній службі та промисловості, 

приватний сектор. Сутність та етапи кар’єрного коучингу. 

Критерії кар’єрного успіху. 

 

Тема 9.  Групові консультації в організації – кар’єра 

жінок, кар'єра людей з обмеженими можливостями, 

кар'єра молоді, кар'єра людей, які переживають конфлікт 

між роботою та сім'єю 

Принципи успішної побудови і реалізації кар’єри з 

урахуванням гендерних аспектів. Особливості кар'єри людей з 

обмеженими можливостями. Кар’єрне консультування людей, 
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які переживають конфлікт між роботою та сім'єю. 

Особливості чоловічої і жіночої кар’єрної стратегії. 

Особливості організаційно-психологічної технології 

супроводу кар’єри студентів та молодих спеціалістів. 

Підтримка людей, які переживають особистісний конфлікт 

між професійною самореалізацією та сім'єю. 

 

Тема 10. Психологічні особливості професійного 

вигорання 

Теоретичний аналіз явища емоційного вигорання в умовах 

інформаційного суспільства. Причини емоційного вигорання. 

Синдром емоційного вигорання. Особливості емоційного 

вигорання в різних сферах професійного світу. Шляхи 

запобігання та корекції емоційного вигорання. 

 

 

4. Плани семінарських занять  

 

Семінарське заняття № 1 

Тема: Феномен кар’єри в психології. Теорії кар’єри. 

План 
1. Еволюція крос-культурних уявлень про кар’єру.  

2. Психологічні теорії кар’єри.  

3. Широке і вузьке розуміння кар’єри. Типи кар’єри. 

4. Порівняльна характеристика розуміння теорій кар’єри. 

 

Завдання 

Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та 

підготувати виступи відповідно до плану семінарського 

заняття. Підготувати порівняльну таблицю до четвертого 

питання. 
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Рекомендована література 
1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология 

личности. М. : Наука, 2010. 335 с. 

2.  Вайнштейн Л. А., Гулис И. В. Психология управления : 

учеб. пособие. Минск : Вышейшая школа, 2018. 383 с. 

3.  Бодди Д., Пейтон Р. Основи менеджмента / пер. с англ. 

СПб. : «Питер», 1999. 816 с. 

4.   Гвишиани Д. М. Организация и управление. М. : Наука, 

1972. 

5. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Донелли Д. Х. мл. 

Организации: поведение, структура, процессы / Пер. с 

англ. 8-е изд. М. : Инфра - М, 2000. XXVI, 662 с. 

6.  Шнейдер, Л. Б., Акбиева З. С., Цариценцева О. П. 

Психология карьеры : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / 2-е изд. М. : Издательство 

Юрайт, 2018. 187 с. 

7. Онлайн-курс «Побудова кар’єри». URL: 

https://vumonline.ua/course/career-building/ (дата звернення 

01.09.2021). 

8. Мішина С. В. Управління діловою кар’єрою / Програма 

навчальної дисципліни. URL: 

file:///C:/Users/AsusE33/Desktop/Upravlinnya_dilovoyu_kary

eroyu.pdf 14 (дата звернення 01.09.2021). 

 

Семінарське заняття № 2 

 

Тема: Психологічні механізми кар’єри. Якості та 

особливості особистості у праці. 

План 

1. Усвідомлення мети та необхідності кар’єрного зростання 

сучасної людини. 

2. Психологічні механізми кар’єри.  

3. Якості та особливості особистості у праці: сучасні виклики 

інформаційного суспільства. 

 

https://vumonline.ua/course/career-building/
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Завдання 

Підготувати презентацію та обговорення результатів 

психологічного дослідження, проведеного студентами групи, 

на тему про шляхи та можливості успішної побудови кар’єри 

Опрацювавши рекомендовану літературу, 

законспектувати та підготувати  виступи відповідно до плану 

семінарського заняття. 

 

Рекомендована література 
1. Дмитриева М. А., Крылов А. А. и др. Психология труда и 

инженерная психология. Л., 2016.  

2. Елисеева Л. Я. Педагогика и психология планирования 

карьеры:учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2018. 187 с. 

3. Зеер, Э. Ф. Психология профессий : учебн. пособие для 

ВУЗов. М. : Академический проект, 2008. 336 с. 

4. Исмагилова А. С. Профессиональное консультирование : 

учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2011. 210 с.  

5. Климов Е. А. Психология профессионального 

самоопределения. М. : Академия, 2012. 304 с.  

6. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у 

професіях типу «людина-людина» / за ред. О. М. Кокуна. 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 266 с. 

7. Онлайн-курс «Побудова кар’єри». URL: 

https://vumonline.ua/course/career-building/ (дата звернення 

01.09.2021). 

 

Семінарське заняття № 3 

 

Тема: Стратегії побудови особистої кар’єри та успішної 

справи 

План 

1. Феномен особистої кар’єри у сучасному світі. Широке і 

вузьке розуміння кар’єри. Типи кар’єри. 

2. Стратегії побудови особистої кар’єри. 

https://vumonline.ua/course/career-building/
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3. Поняття професіогенезу. Основні етапи та періоди 

становлення особистості як суб’єкта праці. 

 

Завдання 

Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та 

підготувати  виступи відповідно до плану семінарського 

заняття. Моделювання стратегії побудови особистої кар’єри. 

 

 

Рекомендована література 
1. Дмитриева М. А., Крылов А. А. и др. Психология труда и 

инженерная психология. Л., 2016. 

2. Елисеева Л. Я. Педагогика и психология планирования 

карьеры:учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2018. 187 с. 

3. Зеер, Э. Ф. Психология профессий : учебн. пособие для 

ВУЗов. М. : Академический проект, 2008. 336 с. 

4. Исмагилова А. С. Профессиональное консультирование : 

учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2011. 210 с.  

5. Климов Е. А. Психология профессионального 

самоопределения. М. : Академия, 2012. 304 с.  

6. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у 

професіях типу «людина-людина» / за ред. О. М. Кокуна. 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 266 с. 

 

Семінарське заняття  № 4 

 

Тема: Сучасні стратегії успіху 

Обговорення проблеми розуміння понять та феноменів 

успішної людини та щасливої людини 

 

План 

1. Феномен успіху у сучасній психологічній літературі. 

2. Феномен щастя у сучасній психологічній літературі. 
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3. Розуміння феноменів успіху та щастя. 

 

Завдання 

Підготувати виступи-презентації про приклади 

сучасного розуміння понять та феноменів успішної людини та 

щасливої людини. 

 

Рекомендована література 

1.  Могилёвкин Е. А. Карьерный рост: 

диагностика,технология, тренинг : монография. СПб. : 

Изд-во Речь, 2007. 336 с.  

2.  Могилёвкин Е. А., Щербина М. В., Кленина А. Н., 

Бажин А. С. Карьера молодого специалиста: теория и 

практика управления. Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2010. 

24 с. 

3.  Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / О. В. Мельник та 

ін.; за ред. О. B. Мельника. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 

172 с. 

4.  Шнейдер, Л. Б., Акбиева З. С., Цариценцева О. П. 

Психология карьеры : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. 2-е изд. М. : Издательство 

Юрайт, 2018. 187 с.  

5. Онлайн-курс «Побудова кар’єри». URL: 

https://vumonline.ua/course/career-building/ (дата звернення 

01.09.2021). 

 

Семінарське заняття  № 5 

Тема: Аналіз та оцінка кар’єрного потенціалу. Діагностика 

кар’єрної компетентності. 

 

План 

1. Оцінка кар’єрного потенціалу.  

2. Критерії та фактори кар’єрного успіху.  

https://vumonline.ua/course/career-building/
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3. Діагностика кар’єрної компетентності. 

4. Оцінка розвитку кар’єри персоналу в різних галузях 

виробництва і послуг: в освіті, державній службі та 

промисловості, приватний сектор. 

 

Завдання 

Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та 

підготувати  виступи відповідно до плану семінарського 

заняття. Провести самодіагностику та самоаналіз  кар’єрної 

компетентності. 

 

 

Рекомендована література 
1. Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / О. В. Мельник та 

ін.; за ред. О. B. Мельника. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 

172 с. 

2. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у 

професіях типу «людина-людина» / за ред. О. М. Кокуна. 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 266 с.  

3. Психофізіологічні закономірності професійного 

самоздійснення особистості : монографія : кол. монографія / 

за ред. О. М. Кокуна. Київ : Педагогічна думка, 2015. 297 с. 

4. Формування готовності учнів ПТНЗ до вибору й реалізації 

професійної кар’єри : посібник / Д. О. Закатнов, В. Ф. Орлов, 

М. І. Вовковінський та ін.; за ред. Д. О. Закатнова. Київ : ІПТО 

НАПН України, 2015. 188 с.  

5. Освіта для кар'єри: на шляху до формування професійно 

мобільного фахівця / С. О. Даньшева, Ю. В. Журавльов, 

Д. Л. Череднік. Варшава : Diamond trading tour, 2015. 44 с. 

 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема: Структурний аналіз професійної кар'єри в організації 

 

План 
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1. Поняття про «зовнішню» та «внутрішню» структуру 

професійної кар'єри в організації.  

2. Вплив організаційної культури на процес здійснення 

професійної кар'єри.  

3. Типи організаційної культури та їх вплив на можливість 

кар’єрного росту.  

 

Завдання 

Опрацювавши рекомендовану літературу, 

законспектувати та підготувати виступи відповідно до плану 

семінарського заняття. 

 

Рекомендована література 

1. Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / О. В. Мельник та 

ін.; за ред. О. B. Мельника. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 

172 с. 

2. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у 

професіях типу «людина-людина» / за ред. О. М. Кокуна. 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 266 с.  

3. Психофізіологічні закономірності професійного 

самоздійснення особистості : монографія : кол. монографія / 

за ред. О. М. Кокуна. Київ : Педагогічна думка, 2015. 297 с. 

4. Формування готовності учнів ПТНЗ до вибору й реалізації 

професійної кар’єри : посібник / Д. О. Закатнов, В. Ф. Орлов, 

М. І. Вовковінський та ін.; за ред. Д. О. Закатнова. Київ : ІПТО 

НАПН України, 2015. 188 с.  

5. Освіта для кар'єри: на шляху до формування професійно 

мобільного фахівця / С. О. Даньшева, Ю. В. Журавльов, 

Д. Л. Череднік. Варшава : Diamond trading tour, 2015. 44 с. 

 

 

Семінарське заняття № 7 

 

Тема: Відповідність процесу здійснення професійної кар'єри  

типу організаційної структури 
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План 

1. Типи організаційних структур та їх загальна 

характеристика. Системи дистанційного навчання. 

2. Психологічний аналіз механічної та органічної 

організаційних систем.  

3. Можливість здійснення професійної кар'єри у різних за 

структурою типах організацій.  

 

Завдання 

Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та 

підготувати виступи відповідно до плану семінарського 

заняття.  Порівняти на конкретних прикладах можливість 

здійснення професійної кар'єри у різних за структурою типах 

організацій.  

 

 

Рекомендована література 

1. Березовська Л. І. Кар'єрні орієнтації сучасних студентів. 

Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 1. 

С. 105–113.  

2.  Максименко С. Д. Концепція саморозвитку особистості. 

Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць К-ПНУ 

імені Івана Огієнка, Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України. Камянець-Подільський, 

2016. Вип. 33. С. 7–23. 

3.  Сургунд Н. Особистісний вибір у контексті подолання 

криз професійного розвитку на основі професійної 

мобільності: синергетичний аспект. Педагогіка і 

психологія професійної освіти. 2016. № 4. С. 109–119. 

4.  Кокун О. М. Психологічно-професійні передумови 

професійного самоздійснення фахівців. Актуальні 

проблеми психології. 2015. Т. 6, Вип. 10. С. 39–49.  
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Семінарське заняття № 8 

Тема:  Професійна соціалізація працівника в організації 

 

План 

1. Поняття про професійну соціалізацію працівника в 

організації та її етапи розгортання.  

2. Співвідношення професійної кар'єри та професійної 

соціалізації.  

3. Роль і місце наставництва у процесі професійної 

соціалізації працівника. 

 

Завдання 

Опрацювавши рекомендовану літературу, 

законспектувати та підготувати виступи відповідно до плану 

семінарського заняття. Підготувати дискусію до другого 

питання. 

 

Рекомендована література 

1. Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / О. В. Мельник та 

ін.; за ред. О. B. Мельника. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 

172 с. 

2. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у 

професіях типу «людина-людина» / за ред. О. М. Кокуна. 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 266 с.  

3. Психофізіологічні закономірності професійного 

самоздійснення особистості : монографія : кол. монографія / 

за ред. О. М. Кокуна. Київ : Педагогічна думка, 2015. 297 с. 

4. Формування готовності учнів ПТНЗ до вибору й реалізації 

професійної кар’єри : посібник / Д. О. Закатнов, В. Ф. Орлов, 

М. І. Вовковінський та ін.; за ред. Д. О. Закатнова. Київ : ІПТО 

НАПН України, 2015. 188 с.  

5. Мішина С. В. Управління діловою кар’єрою / Програма 

навчальної дисципліни. URL: 
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file:///C:/Users/AsusE33/Desktop/Upravlinnya_dilovoyu_karyeroy

u.pdf 14 (дата звернення 01.09.2021). 

6. Гура Н. А. Організаційно-психологічні чинники розвитку і 

переривання кар’єри / Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. URL: 

file:///C:/Users/AsusE33/Desktop/%D0%94%D0%B8%D1%81%

D0%B5%D1%80%20%D0%9A 

%D0%90%D0%A0'%D0%84%D0%A0%D0%90/%D0%94%D0

%B8%D1%81%D0%B5%D1%80 

%D1%82%20%D0%9A%D0%90%D0%A0'%D0%84%D0%A0%

D0%90%202019.pdf (дата звернення 01.09.2021). 

7. Тихомандрицкая О. А., Рикель А. М. Социально-

психологические факторы успешности карьеры. 

Психологические исследования. 2010. № 2(10). URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2010n2-10/296- 

tikhomandritskaya10.html (дата звернення 01.09.2021). 

 

 

Семінарське заняття № 9. 

Тема: Психологія працездатності та професійний потенціал 

сучасного працівника 

 

План 

1. Продуктивність та працездатність: визначення понять.  

2. Дієздатність, працездатність та продуктивність професійної 

діяльності.  

3. Професійні деформації (вигорання, перевантаження, втома). 

4.  Психологія професійної придатності. 

  

Завдання 

Опрацювавши рекомендовану літературу, 

законспектувати та підготувати виступи відповідно до плану 

семінарського заняття. Підготувати приклади діагностик та 

корекції різних професійних деформацій. 
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Семінарське заняття № 10. 

Тема: Роль кар'єрних орієнтацій у структурі спрямованості 

особистості 

 

План 

1. Поняття про кар'єрні орієнтації.  

2. Місце кар'єрних орієнтацій у системі ціннісних орієнтацій.  

3. Два типи кар'єрних орієнтацій особистості: «постійні» та 

«рухливі».  

4. Співвідношення кар'єрних орієнтацій та потреб особистості. 

Рекомендована література 

1. Психологія особистості : навчальний посібник; за заг. ред. 

Є. М. Суліми. Ірпінь : Університет державної фіскальної 

служби України, 2021. 338 с. (Серія “На допомогу студенту 

УДФСУ”; т. 80). 

2. Психологія професійної безпеки: технології 

конструктивного самозбереження особистості : кол. моногр. / 

О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова та ін.; заг. ред. Ж. Вірної. 

Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 588 с.  

3. Педагогічні технології підготовки учнівської молоді до 

вибору й реалізації професійної кар’єри: метод. посіб. / 

Д. О. Закатнов, В. Ф. Орлов, Л. С. Злочевська та ін. Київ : 

ІПТО НАПН України, 2015. 221 с.  

4. Technologies of Intellect Development. http ://psytir.org.ua/  

5. Psychological journal:  

http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal  

6. Psihologìâ ì osobistìst (Online) Psychology and personality 

http://psychpersonality.inf.ua/  
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6. Завдання для самостійної роботи 
№  

з/п 

Назва теми К-сть 

год. 

1. Розвиток оcобистоcті в процесі профеcіоналізації. 

Утвoрення «кoманди» (колективу). Групoва 

динаміка. Кooперація, кoнфoрмізм, кoнкуренція. 

12 

2. Детермінація процеcу профеcійного cтановлення 

оcобиcтоcті. Оcобистісні характериcтики, що 

можуть заважати кар’єрному зроcту. Фактори, що 

впливають на оcобиcтісний та кар’єрний зріст. 

14 

3. 

 

Професійна та ділова соціалізація та 

самореалізація працівника в організації. Поняття 

про професійну соціалізацію працівника в 

організації та її етапи. Взаємозв’язок профеcійної 

кар'єри та профеcійної cоціалізації. Розв'язання 

завдань профеcійної cоціалізації у різних за 

змістом та cпрямованіcтю організаційних 

cтруктурах. Роль і місце наcтавництва у процесі 

професійної cоціалізації працівника. Статус 

постійного та тимчаcового члена організації та 

отримання відповідних перcпектив щодо 

кар’єрного зростання. 

14 

4. Психологія працездатності та професійний 

потенціал сучасного працівника. Продуктивніcть 

та працездатність: визначення понять. 

Дієздатність, працездатність та прoдуктивніcть 

прoфесійної діяльнoсті. 

8 

5. Психолoгічні чинники та їх вплив у процесі 

здійснення професійної кар’єри. Взаємодія 

особистості з організаційним середовищем: 

особливості сприйняття організаційної сутності, 

основних тенденцій організаційної ділової 

культури 

10 

6. Гендер та кар’єра. Oсoбливoсті жіночої і чоловічої 

професійної психології праці, що мають вплив на 

8 
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побудову і розгортання кар’єри.  Особливості та 

ознаки чоловічої і жіночої кар’єрної стратегії. 

7.  Кар’єрне консультування людей, які переживають 

міжособистісний конфлікт, а також конфлікт між 

роботою та сім'єю. Стрес у професії. Професійне 

вигорання:профілактика та подолання наслідків. 

14 

 Разом 80 

 

Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи вивчення дисципліни є 

складання письмового звіту за темами, вказаними  в таблиці. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у 

терміни, обумовлені студентом і викладачем. 

 

Сума балів за всі форми навчальної діяльності 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Для іспиту 

90 – 100 відмінно  

добре 

задовільно 

82 – 89 

74 – 81 

64 – 73 

60 – 63 

35 – 59 не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0 – 34 не зараховано з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

 

7. Питання до  підсумкового контролю 

 

1. Культурний та соціально-психологічний сенс феномену 

«кар’єра».  

2. Поняття кар’єрних орієнтацій як диспозиції найвищого 

рівня за В.А. Ядовим.  
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3. Теорія професійного самовизначення Д. С’юпера.  

4. Типи й рівні кар’єри.  

5. Основні мотиви вибору особистої кар’єри. 

6. Кар’єрні мотиви в працях А. Маслоу. 

7.  Групи чинників, які визначають формування кар’єри.  

8. Інваріант професіоналізму, який визначає кар’єрний успіх 

за М.В. Сафоновою.  

9. Основні стадії та етапи розгортання індивідуальної кар’єри. 

10. Етапи еволюції індивідуальної кар’єри за А.Н. Толстою.  

11. Типові моделі кар’єри за О.П. Єгоршиним («трамплін», 

«драбина», «змія», «роздоріжжя»).  

12. Розвиток кар’єри за С.І. Сотніковою (проблеми, 

перспективи, програми підтримки). 

13. Саморозвиток – безперервне самоуправління кар’єрою на 

підґрунті здібностей особистості за С.І. Сотніковою. 

14. Психофізіологічні й психологічні вимоги до професійної 

діяльності.  

15. Вимоги діяльності до особистісних якостей працівника. 

16. Метод узагальнення незалежних характеристик, 

розроблений  за К.К. Платоновим.  

17. Класифікація професій, запропонована за Є.А. Климовим. 

18. Виявлення професійних інтересів, які вказують на 

відповідні здібності.  

19. Окреслення уявлень про характер і особливості праці з 

обраної професії. 

20. Технологія оцінки кар’єрних спрямованостей Єдгара 

Шейна.  

21. Взаємовплив готовності до ризику зі cпрямованіcтю 

оcобистоcті на доcягнення мети або уникнення невдачі.  

22. Оцінювання надійноcті виконання діяльноcті працівником 

за даними теcтових випробувань за даними: cхильність до 

ризику (опитувальник RSK Г. Шуберта), спрямованість до 

успіху та тенденції до уникнення (опитувальники Т. Елерса).  
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23. Задоволеність результатами та процесом праці як 

інтегративний чинник, що відображає становище особистості 

у виробничому колективі. 

24. Первинне планування професійної кар’єри (на прикладі 

праці японських компаній).  

26. Попереднє планування певної особистісної ділової 

професійної кар’єри.  

27. Здібності сучасного управлінця. Основні підходи в 

феномені лідерства. 

29. Переважні відмінності між суттю понять «лідер» і 

«керівник».  

30. Управлінські обмеження або «недорозвинуті» задатки і 

здібності за Майклом Вудкоком та Девісом Френсісом.  

30. Соціально-психологічний та культурний контекст поняття 

«кар’єра». 

31. Явище кар’єрних спрямованостей як диспозиції 

найвищого рівня за В.А. Ядовим. 

32. Теорія професійного самовизначення Д. С’юпера.  

33. Типи й рівні кар’єри.  Мотивація вибору особистої ділової 

кар’єри. Мотивація кар’єри за В.П. Казмиренко.  

34. Кар’єрні мотиви в концепції А. Маслоу.  

35. Дві групи факторів, що спрямовують реалізацію кар’єри. 

36. Інваріант професіоналізму, котрий визначає кар’єрний 

успіх за М.В. Сафоновою.  

37. Головні періоди та етапи індивідуальної особистісної 

кар’єри.  

38. Етапи та періоди розвитку індивідуальної кар’єри за 

А.Н. Толстою.  

39. Розвиток основних періодів кар’єри за С.І. Сотніковою ( 

перспективи, можливості та програми підтримки).  

40. Саморозвиток та самореалізація як самоуправління 

кар’єрою на підставі аналізу здібностей особистості за 

С.І. Сотніковою. 

41. Психофізіологічні й психологічні особливості професійної 

діяльності.  
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42. Технології оцінювання діяльності, заснована на умовах 

застосування опитувальника  Отто Ліпмана, адаптована 

І. Шпільрейном. 

43. Вимоги професійної діяльності щодо особистісних 

індивідуальних якостей та характеристик працівника.  

44. Методика узагальнення самостійних характеристик, 

розроблений К.К. Платоновим. 

45. Класифікація професій, розроблена Є.А. Климовим. 

Сучасний підхід.  

46. Виявлення уявлень та особливостей про характер і вимог 

праці з обраної професії. 

 47. Зв’язок готовності до ризику зі спрямованістю 

особистості на досягнення мети або уникнення невдачі. 

 48. Оцінювання надійності виконання діяльності працівником 

за даними тестових випробувань за показниками: схильність 

до ризику  за опитувальником RSK Г.Шуберта, 

цілеспрямованість до успіху та тенденції до самозахисту за 

допомогою опитувальника Т.Елерса. 

49. Задоволеність працею як інтегративний показник, який 

відображає статус особистості у виробничому колективі.  

50. Загальне планування професійної кар’єри (на прикладі 

праці японських компаній).  

51. Планування успішної особистісної ділової кар’єри.  

52. Відмінності між управлінськми та лідерськими 

здібностями. Три основні тенденції в поясненні професійного 

лідерства. 

 53. Управлінські застереження або «недорозвинуті» здібності 

за Майклом Вудкоком та Девісом Френсісом.  

54. Оцінка власних особистісних обмежень. 

Працевлаштування.  

55. Аплікаційний лист. Порядок складання аплікаційного 

листа.  

56. Резюме. Стандартні та особливі техніки написання 

резюме. 

57. Типи та види інтерв’ю та співбесіди.  
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58. Підготовка до проведення інтерв’ю.  

59. Мистецтво професійної кар’єри за Сунь Цзи та Гарі 

Гіліарді.  

60. Головні принципи та прийоми управління часом за В.П. 

Шейновим. 

61. Покращення процесів мислення за В.П. Шейновим. 

Критичне мислення. 

62. Особливості  творчого мислення за В.П. Шейновим.  

63. Тренінг творчого інтелекту за В.П. Шейновим. 

64. Значення інтуіції у досягненні успіху. Особливості 

розвитку інтуїції за В.П.Шейновим. 

65. Як бути завжди в доброму настрої за В.П. Шейновим? Це 

можливо, на вашу думку? 

66. Як запобігати та протистояти стресам і депресії за 

В.П.Шейновим.  

67. Стратегії, які сприяють успіху за Джоном Робертом 

Паркінсоном.  

68. Планування стратегій спілкування за Джоном Робертом 

Паркінсоном.  

69. Фактори досягнення успіху за Джоном Робертом 

Паркінсоном. 

70. Основні прийоми спілкування з людьми за Дейлом 

Карнегі.  
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