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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 3  
Семестр 5  
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль –  
Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни  є сприяння особистісному самопізнанню 

та саморозвитку студентів, їх самоактуалізації шляхом формування у 
студентів уявлень про особистісні ресурси і про професіоналізм, динаміку 
професійної самореалізації 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 як компонента особистісної самореалізації.  
. 

Завдання: 
 формування в студентів уявлень про особистісні ресурси та можливості їх 

реалізації в професійній сфері; 
 формування уявлень про психологію професій як про актуальну 

прикладну наукову галузь;  
 інтеграція та систематизація знань про особистісне і професійне  

самовизначення та самореалізацію особистості впродовж її життя;   
 опанування знань про психологію суб’єкта фахової діяльності та успішну 

побудову ним професійної кар’єри;  
 сприяння професійному самовизначенню та набуттю студентами 

професійної ідентичності через усвідомлення власних психологічних 
ресурсів та психологічних особливостей фахової діяльності та передумов 
її опанування.   

 
3. Результати навчання за дисципліною 
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Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія 

самопізнання та професійної самореалізації» у студентів формуються такі 
навчальні компетентності:  

 Здатність працювати в команді. 
 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні  технології. 
 Здатність навчатися та самонавчатися. 
 Здатність бути критичним і самокритичним. 
 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 Здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, 

навіть при вирішенні складних завдань. 
 Здатність діяти на основі етичних суджень.  

 
 Взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші погляди та індивідуальні 
особливості. 

 Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 
поставлених завдань. 

 Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 Складати та реалізовувати програму заходів особистісно-професійного 
розвитку фахівців. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 
 

Назва змістових модулів, тем У
сь
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о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Самопізнання як філософська та психологічна 
проблема 
Тема 1. Загальна характеристика 
самопізнання особистості. 
Способи і засоби самопізнання 

15 4 4    7 

Тема 2. Самопізнання в онтогенезі 13 4 2    7 
Модульний контроль 2  

Разом 30 8 6    14 
Змістовий модуль 2. Організація та психолого-педагогічний супровід 
самопізнання 
Тема 1. Здібності як об’єкт  
самопізнання 

11 2 2    7 

Тема 2. Самопізнання психічних 
властивостей особистості 

13 2 4    7 

Тема 3. Психолого-педагогічний 
супровід самопізнання 

4 2 2     

Модульний контроль 2  
Разом 30 6 8    14 

Змістовий модуль 3. Психологічні аспекти професійної самореалізації 
особистості 
Тема 1. Психологія професійної 
діяльності як наукова галузь 

4 2 2     

Тема 2. Стадії професійного 
становлення людини 

13 4 2    7 

Тема 3. Психологія фахової кар’єри 11 2 2    7 
Модульний контроль 2  

Разом 30 8 6    14 
Змістовий модуль 4. Типові проблеми самореалізації особистості у 
професійній діяльності 
Тема 1. Кризи професійного 
розвитку особистості 

11 2 2    7 

Тема 2. Професійні деструкції та 
деформації 

11 2 2    7 
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Тема 3. Професійне вигорання 
особистості 

6 2 4     

Модульний контроль 2       
Разом 30 6 8    14 

Усього 120 28 28    56 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  
Самопізнання як філософська та психологічна проблема 

 
Лекція 1-2. Загальна характеристика самопізнання особистості  

Поняття самопізнання. Значення самопізнання в житті людини. Сфери 
та галузі самопізнання. Свідомість та самопізнання.  

Способи, засобі, результати самопізнання. Історієгенез феномену 
самопізнання. Самопізнання в різних наукових течіях: у психосинтезі, у 
гештальттерапїі, релігійна концепція Стародавнього Сходу, суть вчення 
буддизму, у психоаналізі, в гуманістичній психології.  

Основні поняття теми: самопізнання, саморегуляція, свідомість, 
індивідуальність, особистість, пізнання, покликання, форма, образ, 
структура, психосинтез, самопідтримка. 
 
Семінар 1-2. Способи і засоби самопізнання . 

 
Лекція 3-4. Самопізнання в онтогенезі 

Суть самопізнання за різних етапах розвитку людини.  
Фізична особа - як тілесна організація людини. Соціальна особистість – 

як визнання в нас особистості з боку інших людей.  Духовна особистість – як 
повне об’єднання окремих станів свідомості.  

Основні поняття теми: самопізнання, свідомість, індивідуальність, 
особистість онтогенез, розвиток, становлення, фізична особа, соціальна 
особистість,  
 
 
Семінар 3. Самопізнання як підґрунтя успішної адаптації індивіда в соціумі.  

 
Змістовий модуль 2.  

Організація та психолого-педагогічний супровід самопізнання. 
 

Лекція 5. Визначення та усвідомлення здібностей як компонент 
самопізнання 

Сфера здібностей і можливостей - аналіз своїх здібностей у різних 
сферах. Пізнавальна сфера особистості - усвідомлення і розуміння 
функціонування психічних процесів.  

Основні поняття теми: здібності, можливості.  
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Семінар 4. Способи і засоби пізнання власних здібностей і можливостей. 

 
Лекція 6. Самопізнання психічних властивостей особистості 

Мотиваційно-ціннісна сфера особистості: самопізнання в собі власних 
спонукань. Емоційно-вольова сфера особистості: пізнання своїх емоційних 
станів. 

Особистісно-характерологічні особливості: якості особливості і 
властивості характеру.  

 Основні поняття теми: властивості характеру, стани свідомості.  
 

Семінар 5. Усвідомлення спонукальних мотивів активності як компонента 
власної сутності. 

 
Семінар 6 Характерологічні особливості в структурі особистості.  

.  
Лекція 7. Психолого-педагогічний супровід самопізнання 

Шляхи напрацювання вправ для самопізнання на різних етапах 
розвитку особистості. Зміст тренінгових програм. Свідомість і 
самосвідомість. Свідомість – здатність людини виділяти себе з навколишньої 
дійсності.  

Самосвідомість як можливість виділити своє фізичне Я Структура 
самосвідомості. Повнота-фрагментарність Я-концепції. Глибина-
поверховість знань про себе. Гармонійність - конфліктність Я-концепції. 
Адекватність-неадекватність уявлень про себе. Стійкість - динамічність Я-
концепції. Прийняття-неприйняття себе.  

Основні поняття теми: свідомість, самосвідомість, Я-концепції, 
гармонійність, конфліктність, глибина, адекватність, прийняття, стійкість, 
тренінг, вправи, супровід.  
  

Семінар 7. Особистісно-орієнтовані стратегії самопізнання. 
 
 

Змістовий модуль 3.  
Психологічні аспекти професійної самореалізації особистості  

 
Лекція 8. Психологія професійної діяльності як наукова галузь 
Психологія професійної діяльності як наукова галузь, її об’єкт, предмет 

і основні категорії. Поняття професії  та самореалізації 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.  
Основні поняття теми: професійна діяльність, психологія професій, 
професія, професійна самореалізація, фахівець, суб’єкт професійної 
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діяльності, професіоналізм, професіоналізм особистості, професіоналізм 
діяльності, індивідуальний стиль фахової діяльності, професійна позиція 
особистості.  

 
Семінар 8. Індивідуальний стиль професійної діяльності особистості. 

 
Лекція  9-10. 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.  

Основні поняття теми: 
професійне становлення, професійний розвиток, адаптивна модель 
професійного розвитку, прогресивна модель професійного розвитку, 
плавний, прискорений і стрибкоподібний сценарії професійного 
становлення, стадія оптації, стадія професійної підготовки, стадія 
професійної адаптації, стадія професіоналізації, стадія професійної 
майстерності 
 
 

Семінар 9. Психологія адаптації початківця до професійної діяльності.  
. 

 
Лекція 11. 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.  

Основні поняття теми: 
професійна самореалізація, фахова кар’єра, планування професійної кар’єри, 
кар’єрне просування, горизонтальний, вертикальний та діагональний типи 
кар’єри, конструктивне та деструктивне кар’єрне просування..  
 

Семінар 10. Типові проблеми побудови особистістю професійної кар’єри.  
 
 

 
Змістовий модуль 4.  

Типові проблеми самореалізації особистості у професійній діяльності  
 

Лекція 12. Кризи професійного розвитку особистості 
Поняття про кризи професійного розвитку, їх функції та динаміка. 

Проблема релеватності переживання криз професійного розвитку. 
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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.  
Основні поняття теми: криза професійного розвитку, докритична, критична 
та посткритична фази, нормативна та ненормативна кризи фахового 
розвитку, конструктивна, індиферентна та деструктивна стратегії 
переживання кризи професійного розвитку, криза професійних експектацій, 
криза професійного зростання, криза фахової кар’єри, криза професійної 
самоактуалізації, криза втрати професійної діяльності. 

 
Семінар 11. Професійний саморозвиток особистості. 

 
Лекція 13. 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.  

Основні поняття теми: 
професійна деструкція, професійна деформація, загальнофахова 

деформація, спеціальна професійна деформація, професійно-типологічна 
деформація, індивідуалізована фахова деформація, професійна 
акцентуація, професійна стагнація.  
 

Семінар 12. Психологія розвитку резервних можливостей суб’єкта праці. 
 

Лекція 14. Професійне вигорання особистості 
Поняття професійного вигорання особистості, його психологічні та 

поведінкові ознаки. Чинники професійного вигорання  та характеристики 
схильних до нього фахівців. Динаміка професійного вигорання та його 
наслідки для організму та психіки особистості. Профілактика та корекція 
професійного вигорання суб’єкта праці.  

Основні поняття теми: 
професійне вигорання, емоційна виснаженість, дегуманізація, 

деперсоналізація, професійний цинізм, гіпервідповідальність, перфекціонізм. 
 
Семінар 13. Професійне вигорання особистості.  
Семінар 14. Професійне самовизначення незайнятого населення.



 
6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 4 4 3 3 
Відвідування семінарських 
занять 

1 3 3 4 4 3 3 4 4 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40 3 30 4 40 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом  72  82  72  82 

Максимальна кількість балів: 308 
Розрахунок коефіцієнта: 308: 100=3,08 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1 

Самопізнання як філософська та психологічна проблема 
 

Тема 1. Загальна характеристика самопізнання особистості – 7 год. 
Скласти порівняльну таблицю самопізнання в філософських системах 

Заходу і Сходу, визначивши мету, форми організації процесу самопізнання, 
методи, результати. 

o Інформаційне наповнення колонок – 2 бали. 
o Порівняння цільово-результативних та організаційно-методичних 

прийомів – 2 бали. 
o Аргументований висновок студента щодо принципу самопізнання, 

який йому більше підходить – 1 бал. 
Разом – 5 балів 
Тема 2. Самопізнання в онтогенезі – 7 год 
Скласти таблицю «Етапи мого самопізнання» і проаналізувати які 

методи використовувались на різних етапах та їх ефективність  
o Опис вікових етапів і ситуацій, що підштовхнули до самопізнання 

– 1-2 бали 
o Аналіз отриманих результатів та їх впливу на подальше життя – 1-

2 бали. 
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o Аргументований висновок щодо рівня знань про себе на данному 
етапі. – 1 бал.  

Разом – 5 балів.  
 

Змістовий модуль 2 
Організація та психолого-педагогічний супровід самопізнання  

 
Тема 3-5. Організація процесу самопізнання – 14 год. 

Розробити програму власного самопізнання на сучасному етапі 
визначивши мету, методи самопізнання, часові параметри і контрольні 
показники.  

o Чітке визначення і обґрунтування мети – 1 бал. 
o Вибір методів самопізнання та їх оптимальність – 2 бали 
o Фіксація та первинна обробка отриманих результатів – 2 бали 

Разом – 5 балів.  
Виконати творчу роботу «Мій шлях самопізнання», з’ясувавши 

об’єктивність отриманих результатів та їх вплив на особистість. 
o Визначення рівня власних здібностей в контексті цільової 

установки – 2 бали. 
o З’ясування особистісних ресурсів і перешкод у досягнення мети – 

2 бали. 
o Аналіз власного стану в результаті самопізнання – 1 бал.  

Разом – 5 балів.  
 

Змістовий модуль 3 
Психологічні аспекти професійної самореалізації особистості  

 
Тема 2. Стадії професійного становлення особистості – 7 год. 

Проаналізувати історію власного професійного самовизначення за 
критеріями чинників, суб’єктів впливу, формування професійних намірів і 
планів та успішності їх втілення   

o Аналіз факторів, що вплинули на вибір професії – залежно від 
ступеня розкриття теми – 1-3 бали. 

o Визначення адекватності професійних намірів та етапів їх втілення  
– 1-2 бали. 

Разом – 5 балів. 
 

Тема 3. Психологія фахової кар’єри  – 7 год.  
Створити «Дорожню карту професійного розвитку», розробивши 

основні напрями власного професійного саморозвитку в контексті побудови 
професійної кар’єри та ресурси їх втілення – 5 балів 

o Визначення напрямків професійного саморозвитку з зазначенням 
часових параметрів – 2 бали 
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o Проаналізувати наявні та потенційні ресурси для професійного 
саморозвитку – 2 бали. 

o Визначити пріоритетність та поетапність кроків саморозвитку – 1 
бал. 

Разом – 5 балів 
 

Змістовий модуль 4 
Типові проблеми самореалізації особистості у професійній 

діяльності 
Тема 2. Професійні деструкції та деформації – 7 год. 

Створити асоціативне гроно за темою – 5 балів. 
o Зафіксувати образи-асоціації з теми – 2 бали 
o Розшифрувати психологічний зміст асоціацій  – 2 бали. 
o Візуалізувати результати роботи у вигляді схеми – 1 бал. 

Разом – 5 балів 
 
 
Тема 3. Професійне вигорання особистості – 7 год.  

Укласти картограму професійного вигорання особистості  
o Визначення хронологічних рамок етапів – 1 бал. 
o З’ясування причин професійного вигорання – 1 бал. 
o Визначення проявів професійного вигорання – 1 бал. 
o Визначення заходів запобігання і корекції – 2 бали 

Разом – 5 балів 
 
Критерії оцінювання самостійної роботи 
 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи 
залежить від дотримання таких критеріїв: 

 
- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  
- повний обсяг їх виконання1б;  
- якість виконання навчальних завдань 2 б;  
- творчий підхід у виконанні завдань1б.

9.  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі.  
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Таблиця 6.3.1 
Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 
кількість балів 

Перший (визначення якості 
володіння базовими поняттями) 

тести  15 

Другий (виявлення здатності до 
аналізу, синтезу, конкретизації й 
узагальнення змісту навчальної 
дисципліни) 

запитання, що 
передбачає  
розгорнуту 
відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності 
до застосування знань на практиці) 

психологічна 
задача 

6 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 
 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія самопізнання і професійної  самореалізації» для студентів всіх 
спеціальностей  

Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  
 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Назва 
модуля 

Самопізнання як 
філософська та психологічна 

проблема 

Організація та психолого-
педагогічний супровід 

самопізнання 

Психологічні аспекти 
професійної 

самореалізації особистості 

Типові проблеми 
самореалізації особистості у 

професійній діяльності 
Кіль-сть балів 
за модуль   

72  бали 82 бали 72  бали 82 бали 

 
Теми лекцій 
 
 
 

1-2. Загальна характеристика 
самопізнання особистості (2 
б.) 
3-4. Самопізнання в онтогенезі 
(2 б..) 
 
 

5. Визначення та усвідомлення 
здібностей як компонент 
самопізнання (1 б.) 
6. Самопізнання психічних 
властивостей особистості (1 б.) 

7. Психолого-педагогічний 
супровід самопізнання (1 б.) 

8. Психологія професійної 
діяльності як наукова 
галузь (1 б.) 
9-10. Стадії професійного 
становлення людини (2 б.) 

11. Психологія фахової 
кар’єри (1 б.) 

12. Кризи професійного 
розвитку особистості (1 б) 
13. Професійні деструкції та 
деформації (1 б.) 

14. Професійне вигорання 
особистості (1 б.) 

Кількість 
балів 

4 бали 3 бали 4 бали 3 бали 

 
Теми 
семінарів 
 
 

1-2. Способи і засоби 
самопізнання   (22 б.) 
3. Самопізнання як підґрунтя 
успішної адаптації індивіда в 
соціумі. (11 б.) 

 

4. Способи і засоби пізнання 
власних здібностей і 
можливостей (11 б.) 
5. Усвідомлення спонукальних 
мотивів активності як компо-
нента власної сутності (11 б.) 
6. Характерологічні особливості 
в структурі особистості.(11) 

7. Особистісно-орієнтовані 
стратегії самопізнання (11 б.) 

8. Індивідуальний стиль 
професійної діяльності 
особистості (11 б.) 
9. Психологія адаптації 
початківця до професійної 
діяльності (11 б.) 
10. Типові проблеми 
побудови особистістю 
професійної кар’єри (11 б.) 

 

11. Професійний саморозвиток 
особистості (11 б.) 
12. Психологія розвитку 
резервних можливостей 
суб’єкта праці (11 б.) 
13. Професійне вигорання 
особистості (11 б.) 
14. Професійне 
самовизначення незайнятого 
населення (11 б) 
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Кількість 
балів 

33 бали 44 бали 33 бали 44 бали 

Самостійна 
робота  

1. Скласти порівняльну 
таблицю самопізнання в 
філософських системах Заходу 
і Сходу – 5 балів 
 
2. Скласти таблицю «Етапи 
мого самопізнання» - 5 балів 

 
 

1. Розробити програму власного 
самопізнання на сучасному етапі 
– 5 балів 
 
2. Скласти таблицю «Етапи мого 
самопізнання» - 5 балів 
 

1. Проаналізувати історію 
власного професійного 
самовизначення за 
критеріями чинників, 
суб’єктів впливу, 
формування професійних 
намірів і планів та успіш-
ності їх втілення  – 5 балів.  
2. Розробити основні 
напрями власного профе-
сійного саморозвитку в 
контексті побудови профе-
сійної кар’єри та ресурси їх 
втілення – 5 балів 

1.Створити асоціативне гроно 
за темою Професійні 
деструкції та деформації – 5 
балів. 
 
2.Укласти картограму 
професійного вигорання 
особистості  – 5 балів.  

 
 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 
– 25 балів 

Модульна контрольна робота – 
25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна робота 
– 25 балів 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 308  
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3,08 

Підсумковий 
контроль 

Залік  
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16 
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