




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
“Тренінг професійного самовизначення” є нормативною дисципліною циклу 

професійної психолого-педагогічної підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямом “Практична психологія”. 

Робочу навчальну програму укладено  згідно з  вимогами Європейської 

кредитно трансферно-накопичувальної системи організації  навчання. Програма 

визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу 

дисципліни “Тренінг професійного самовизначення”, необхідне методичне 

забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Дисципліна “Тренінг професійного самовизначення” вивчається на четвертому 

курсі.  

Мета  – розкрити практичні аспекти можливостей побудови професійного 

самовизначення спеціаліста в галузі психології,  види та форми роботи психолога-

практики,  сформувати практичні навики побудови плану професійного зростання та його 

реалізації.   

Завдання: 

 аналіз історико-культурного та наукового розвитку досліджень з побудови 

успішної кар’єри в галузі психологічних дисциплін; 

 ознайомлення з сучасними методиками та прийомами побудови плану 

професійного зростання; 

 орієнтування в основних принципах та  підходах щодо професійного росту 

психолога-практика; 

 вивчення, аналіз та узагальнення практики професійного зростання спеціаліста 

в галузі практичної психології. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- історію розвитку поглядів щодо можливостей впливу на професійний ріст 

спеціалістів в галузі професійної комунікації;   

-  загальні принципи тренінгової роботи психолога; 

- сучасні методи та методологію проведення професійного психологічного 

тренінгу.  

вміти:  

- проводити аналіз актуального стану та можливостей професійного зростання та 

побудови кар’єри спеціаліста психологічного профілю; 

- адекватно оцінювати відповідність  форм та методів в актуалізації професійного 

зростання професійного комунікатора; 

- застосовувати методики  професійної орієнтації та професійних здібностей спеціаліста в 

галузі практичної психології; 

- орієнтуватись на засвоєні  принципи роботи психолога під час психологічного 

супроводу інших людей в консультуванні щодо професійного зростання. 

- опрацьовувати наукову, науково-методичну літературу та інші інформаційні 

джерела за темою самореалізації та побудови професійного самовизначення.   

Обсяг курсу – 30 години, з яких: 14 години практичних занять, 14 годин – 

самостійна робота, 2 години – модульний контроль. 
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Протягом вивчення дисципліни використовуються методи, які базуються на 

дослідницькій основі, оцінюються виконання творчих завдань, доповіді та 

відповіді студентів на семінарських заняттях,  письмові тестові експрес-

опитування, індивідуальні практичні завдання, контрольні роботи. Завершується 

вивчення курсу заліком.  

 

 

 

I. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

професійний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

1 

Галузь знань 

0301 "Соціально-

політичні науки" 
 

Нормативна 

 Напрям підготовки  

6.030103   "Практична 

психологія" 

Модулів – 1 Спеціальність:  

 

_____________________ 

       

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –1 1-й 
 Семестр 

Загальна кількість 

годин –  60 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 1 

Освітньо-професійний 

рівень: 

Перший (бакалаврський) 

 - 

Практичні 

14 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

 14 год. 

Модульний контроль:  

2 год. 

Вид контролю:  

Залік 
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II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГА 
1 Мотивація як провідний  

чинник професійного успіху 
9 4  4 5  

2 Розвиток професійних  

комунікативних навичок 
16 6  6 4  

3 Професійна рефлексія та саморефлексія 9 4  4 5  

Модульний контроль 2      

 Разом 

 
60 14  14  2 

 

III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

ПСИХОЛОГА 

Практичне заняття 1. МОТИВАЦІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК 

ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ 

 Дослідження ціннісних орієнтацій та мотивації до професійного кар’єрного 

росту. Основні ціннісні та мотиваційні компоненти. Визнання загального та 

індивідуального. Прийняття актуального стану та ситуації. Плани та їх 

узгодження з потребами та мотивами.  

Основні поняття теми: ціннісні орієнтації, мотиви, потреби.  

 

Практичне заняття 2. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАТИВНИХ 

НАВИКІВ  

Комунікативна гра як один з провідних засобів розвитку професійних 

комунікативних навиків. Мотивація до вдосконалення комунікативного навику. 

Психологічні та акторські прийоми роботи з розвитком комунікативних навиків. 

Важливість створення приймаючої атмосфери в груповій роботі з 

комунікативними навиками.   

Основні поняття теми: комунікація, спілкування, професійні навики 
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Практичне заняття 3. ПРОФЕСІЙНА РЕФЛЕКСІЯ ТА САМОРЕФЛЕКСІЯ 

Роль  зворотного зв’язку в розвитку людини та професійній діяльності. 

Рефлексивність та її розвиток. Можливості формування навичок рефлексії. 

Дослідження форм рефлексії та форм зворотного зв’язку. Вербальний та 

невербальний зворотний зв’язок. Опосередкований зворотний зв’язок. Довгі та 

короткі петлі зворотного зв’язку. Роль рефлексії в самовдосконаленні та 

професійному рості. 

Основні поняття теми: Зворотний зв’язок. Професійна рефлексія. 

Самовдосконалення. 

                                                                                                              

V. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

 

Провідні чинники професійного кар’єрного розвитку психолога 

1. Проаналізувати основні чинники, які впливають на професійний розвиток та 

реалізацію кар’єрних можливостей. 

2. Провести теоретичне дослідження провідних чинників професійного кар'єрного 

росту психолога 

3. Провести теоретичне дослідження основних методів активізації мотивації 

людини до професійного та кар’єрного росту. 

 
VI. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни „Тренінг професійного 

самовизначення” оцінюються за Європейською кредитно трансферно-

накопичувальною системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

 Таблиця 6.1 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) та 

підсумкового контролю 

№ 

з/п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових балів 

1. Відвідування семінарських, практичних занять 10 

2. Семінарські та практичні заняття  30 

3. Модульна контрольна робота  30 

4. Самостійна робота 30 

Загальна сума балів за роботу в семестрі 100 

Підсумковий рейтинговий бал  100 

 

Кількість балів за роботу на практичних заняттях, під час виконання самостійної 

та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 
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 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

A 90 –100  

балів  

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з. можливими 

незначними недоліками  

B 82 – 89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75 – 81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69 – 74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності.  

E 60 – 68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35 – 59 

балів  
Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання.  

F 1 – 35  

балів  
Незадовільно з обов’язковим повторними 

вивчення курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни.  

 

VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  

• Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: опрацювання методик. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
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4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 

проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості. 

                                                                                                    
VIII. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Навчальні досягнення бакалаврантів із дисципліни "Тренінг професійного 

самовизначення" оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 

покладено принципи поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів застосовуються такі методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда. 

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; реферат. 

  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

                                                                        
IX. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Навчальні посібники. 

2. Робоча навчальна програма. 

3. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 

навчальних досягнень студентів. 

 

X. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Вентер К. Расшифрованная жизнь. – М.: Бином, 2015. – 448 с.  

2. Каммероу Дж., Баргер Н., Кирби Л. Ваш психологический тип и стиль работы. – 

М.: Изд-во Института Психотерапии, 2014 – 224 с. 

3. Кови Ш. Как достичь цели. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 137 с. 

4. Крогерус М., Чеппелер Р. Книга решений. 50 моделей стратегического 

мышления. – М.: Олимп – Бизнес, 2012 – 76 с. 

5. Лайкер Д. Талантливые сотрудники. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 153 с. 

6. Максвелл Дж. Или вы побеждаете, или вы учитесь. Минск: Попурри, 2014. – 

111 с. 

7.  Ридлер Б. Общаемся с легкостью, или Как находить общий язык с любым 

человеком. – СПб.: Весь, 2014. – 114 с. 

8. Трейси Б. Как управляют лучшие. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 102 с. 

 

Додаткова 

1. Абер М. Тренинг по книге Элизабет Гилберт. – М.: АСТ, 2014. – 61 с.  

2. Адизес И.К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого 

следует. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 169 с. 
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3. Бакнер М. Тренинг по системе Экхарта Толле. –  М.: АСТ, 2015. – 77 с. 

4. Клейтон М. Как говорить, чтобы вас слушали. – М.: Претекст, 2016. – 139 с. 

5.  Кондо М. Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в 

жизни. – М.: Издательство «Э», 2015. – 84 с. 

6. Кюблер-Росс Э. Живи сейчас. – М.:Эксмо, 2015. – 73 с. 

7. Леванова Е.А., Плешаков В.А., Соболева А.Н. Игра в тренинге. – СПб.: Питер, 

2013. – 248 с. 

8. Мосс. Д. Вырвись из матрицы! Выяви и устрани причины своих неудач. – М.: 

АСТ, 2015. – 74 с. 

9. Пил Н. Новое позитивное мышление. – Минск: Попурри, 2014. – 102 с. 
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