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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 5-6  
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 
Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з існуючими   

психологічними підходами до проблем професійного іміджу та  кар'єри для 
розвитку у них дослідницької позиції щодо цих феноменів, а також 
формування практичних навичок самопрезентації та здатності 
використовувати  інноваційні методи досягнення професійного успіху. 

Завдання курсу: 
1. Ознайомити слухачів з підходами до проблеми професійного іміджу 

та  кар'єри у різних психологічних концепціях.  
2. Проаналізувати особливості формування позитивного професійного 

іміджу. 
3. Розкрити технологію успішного кар’єрного зростання. 
4. Висвітлити специфіку типових проблем кар’єрного становлення. 
5. Сприяти формуванню у молодого покоління  навичок успішної  

самопрезентації та успішного кар’єрного здійснення. 
3. Результати навчання за дисципліною 
Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія                

міжстатевих відносин» у студентів формуються такі навчальні 
компетентності:  

 здатність  систематизувати і узагальнювати психологічну 
інформацію щодо питань професійного іміджу і  кар’єри; 

 вміння формувати план кар'єри  та вибудовувати траєкторію 
власної освітньої діяльності в рамках його реалізації; 

 навички ефективної самопрезентації і самоорганізації  в 
процесі професійного зростання. 
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 здатність визначати особисті і професійні цілі, шляхи їх 
реалізації, співвідносити свої індивідуальні особливості з вимогами 
професії. 

    
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план  

 
Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Психологічні аспекти професійного іміджу 

Тема 1. Основні види іміджу та їх 
соціально-психологічна характеристика  

4 2  2     

Тема 2. Психологічні складові іміджу 
професії 

16    2    14 

Тема 3. Імідж і етикет ділової людини  2  2     
Тема 4. Професійний імідж. Зовнішній 
вигляд  

2  2     

Тема 5. Роль іміджу у діловому 
спілкуванні 

2  2     

Тема 6. Професійний імідж керівника 2  2     
Модульний контроль 2       
                                                 Разом 30 2 12     14 

Змістовий модуль 2. Особливості формування професійного іміджу 
Тема 7. Психологічне підґрунтя створення 
професійного іміджу 

18  2 2    14 

Тема 8. Етапи формування професійного 
іміджу молодого фахівця 

2   2      

Тема 9. Етапи та правила створення 
позитивного  корпоративного іміджу    

2   2     

Тема 10-11 Технологія та механізми 
побудови іміджу 

4  4     

Тема 12. Використання психотехнік у 
формуванні іміджу 

2  2     

Модульний контроль 2       
Разом 30 2 12    14 

Змістовий модуль 3. Психологія професійної кар’єри 
Тема 13-14.  Загальна характеристика 
професійної кар’єри, типології кар’єр 

6 2 4      
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Тема 15-16. Етапи кар’єрного розвитку та 
вікові особливості планування кар’єри 

4   4     

Тема 17. Гендерні особливості побудови 
карєри  

2  2     

Тема 18. Феномен регресу кар’єри 16  2    14 
Модульний контроль 2  

Разом 30 2 12    14 
 

Змістовий модуль 4. Технологія успішного кар’єрного зростання  
Тема 19. Принципи та загальні 
технологічні аспекти побудови фахової 
кар’єри 

18 2 2    14 

Тема 20. Соціальні та організаційні 
чинники кар’єри 

2  2     

Тема 21-22.   Індивідуально-особистісні 
чинники успішного кар’єрного здійснення  

4  4     

Тема 23. Активні методи управління  
кар’єрою  

2  2     

Тема 24. Типові проблеми кар’єрного 
зростання 

2  2     

Модульний контроль 2       
Разом 30 2 12    14 

Підготовка та проходження контрольних 
заходів 

  

Усього 120 8 48    56 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
  

Змістовий модуль 1.  
Психологічні аспекти професійного іміджу  

Лекція 1. Основні види іміджу та їх соціально-психологічна 
характеристика (2 год) 

Імідж як спосіб адаптації в суспільстві. Типи іміджу: дзеркальний, 
потоковий, бажаний, корпоративний, множинний, позитивний, негативний. 
Імідж і особистість. Поняття групового іміджу та особливості його 
функціонування. Психологія іміджу в політиці. Психологія іміджу в діловій 
сфері. Професійний імідж як ключ  до кар’єрного зростання. 

Основні поняття: імідж, професійний імідж, корпоративний імідж. 

Семінар 1. Основні види іміджу та їх соціально-психологічна 
характеристика. 

Семінар 2. Психологічні складові  іміджу професії. 
Семінар 3. Імідж і етикет ділової людини-професіонала. 
Семінар 4. Професійний імідж. Зовнішній вигляд.  
Семінар 5. Роль іміджу у діловому спілкуванні. 
Семінар 6. Професійний імідж керівника.  
 



6 
 

Змістовий модуль 2. 
Особливості формування професійного іміджу 

Лекція 2. Створення індивідуального іміджу  (2 год) 
Цільова установка створення індивідуального іміджу. Індивідуалізація, 

як вияв особистісного та професійного зростання. Риси, які цінуються в 
особистості та професіоналі. Статево-віковий та освітньо-професійний 
фактори у створенні індивідуального іміджу. 

Основні поняття: індивідуальний імідж, габітарний імідж, кінетичний 
імідж.   
Семінар 7. Психологічне підґрунтя створення індивідуального іміджу. 
Семінар 8. Етапи формування професійного іміджу молодого фахівця. 
Семінар 9. Етапи та правила створення позитивного  корпоративного іміджу.    
Семінар 10-11 Технологія та механізми побудови іміджу. 
Семінар 12. Використання психотехнік у формуванні іміджу. 

 
Змістовий модуль 3. 

Психологія професійної кар’єри 
Лекція 3.  Загальна характеристика професійної кар’єри, типології 

кар’єр  
Поняття професійної кар’єри, її функції та типи. Тематика посадового 

просування в концепціях кар'єри. Тематика професійного розвитку в 
концепціях кар'єри. Акмеологічний аспект суб'єктивно-особистісного 
розвитку в концепціях кар'єри. Динамічна та статична сторона концепції 
кар'єри. Критерії успішності кар’єри. Вікові особливості планування кар’єри 
суб’єктом праці. Типові етапи кар’єрного розвитку особистості. Регрес 
кар’єри. 

Основні поняття: фахова кар’єра, вертикальний та діагональний типи 
кар’єри, періоди кар’єри, регрес кар’єри. 

Семінар 13-14.  Загальна характеристика професійної кар’єри, 
типології кар’єр. 

Семінар 15-16. Етапи кар’єрного розвитку та вікові особливості 
планування кар’єри. 

Семінар 17. Гендерні особливості побудови кар’єри.  
Семінар 18. Феномен регресу кар’єри. 

 
Змістовий модуль 4.  

Технологія успішного кар’єрного зростання  
Лекція 4. Принципи та загальні технологічні аспекти побудови 

фахової кар’єри  
 Соціальні та організаційні чинники кар’єри Принципи та загальні 

технологічні аспекти побудови фахової кар’єри. Індивідуально-особистісні 
чинники успішного кар’єрного здійснення. Ціннісні і кар’єрні орієнтації.  
Роль комплексних особистісних конструктів  в кар’єрних процесах.   

Типові проблеми кар’єрного зростання. Методи управління кар’єрою.  
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Основні поняття: кар’єрне зростання, мотивація кар’єри, само 
ефективність, кар’єрні орієнтації. 

Семінар 19. Принципи та загальні технологічні аспекти побудови 
фахової кар’єри. 

Семінар 20. Соціальні та організаційні чинники кар’єри. 
Семінар 21-22.   Індивідуально-особистісні чинники успішного 

кар’єрного здійснення.  
Семінар 23. Активні методи управління  кар’єрою. 
Семінар 24. Типові проблеми кар’єрного зростання.  
 

5. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 

М
ак
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 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 
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кі

ст
ь 
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лі
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Відвідування семінарських 
занять 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 

Робота на семінарському занятті 10 6 60 6 60 6 60 6 60 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом  97  97  97  97 

Максимальна кількість балів: 388 
Розрахунок коефіцієнта: 388: 100=3, 88 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1. 

Психологічні аспекти професійного іміджу  
Тема 2.   Психологічні складові  професійного іміджу. – 14 год. 
1. Дослідити імідж професії (за власним вибором, наприклад, імідж 

професії психолога: особливості  іміджу, міфи про психолога, професійні 
вимоги до психологів, результати емпіричного дослідження іміджу)   
визначити ступінь ефективності іміджу, відповідно до проаналізованої мети 
його створення, сформулювати рекомендації щодо покращення 
проаналізованого іміджу. Оформити у вигляді самостійної творчої роботи 

 
Змістовий модуль 2. 

Особливості формування професійного іміджу 
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Тема 7. Психологічне підґрунтя створення індивідуального             
іміджу. – 14 год. 

1. Часто роботодавці шукають співробітників за допомогою  онлайн-
платформ. Ознайомтеся з поняттям «Персональний бренд».  Опишіть як має 
виглядати ваш персональний бренд (хто ви, що робить вас надійним, які є 
маркери успіху, як ви доводите свій статус професіонала, зберіть список 
своїх досягнень і матеріали, визначте цілі бренду,підберіть матеріали, фото, 
які вас представляють (врахуйте застереження від того, що руйнуює ваш 
образ).   Оформити професійний бренд у вигляді буклету. 

  
Змістовий модуль 3. 

Психологія професійної кар’єри 
Тема 18. Феномен регресу кар’єри. – 14 год. 
1) Проаналізувати біографії видатних людей (за вибором студента), які 

втратили інтерес до професійної кар’єри. Висунути гіпотези чинників, які 
зумовили це явище. 2) Проаналізувати явище  «дауншифтинг». Оформити у 
вигляді презентації.   

Змістовий модуль 4.  
Технологія успішного кар’єрного зростання 

Тема 19. Принципи та загальні технологічні аспекти побудови фахової 
кар’єри. – 14 год. 

1.  Провести емпіричне дослідження розуміння людьми  поняття 
«успішна кар’єра». Проаналізувати існуючі критерії успішної кар'єри з точки 
зору їх поширеності в сучасному українському  суспільстві.   Оформити як 
самостійну творчу роботу. 

 
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.

 Таблиця 6.2.1 

Карта самостійної роботи студента 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали Термін  
виконання  

Змістовий модуль 1. 
Психологічні аспекти професійного іміджу 

Тема 2. Психологічні складові іміджу 
професії – 14 год. 

Семінар, модульний 
контроль 

5 До семінару  
2 

Змістовий модуль 2. 
Особливості формування професійного іміджу 

Тема 7. Психологічне підґрунтя створення 
індивідуального іміджу.– 14 год. 

Семінар, модульний 
контроль 

5 До семінару  
7 



9 
 

9.  

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 
Модульний контроль проводиться у вигляді контрольної роботи, яка 

містить 2 запитання, що потребують письмової відповіді. Максимальну 
кількість балів, яку студент може отримати за відповідь на одне запитання – 
10 (критерії оцінювання письмових відповідей студента на запитання подано 
у табл. 6.3.1). Окрім того модульна контрольна робота містить 5 тестових 
завдань. За кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Максимальна 
оцінка за виконання однієї модульної роботи – 25 балів.  

 
Таблиця 6.3.1  

Критерії та шкала оцінювання відповідей студента на запитання 
модульної контрольної роботи 

 
Критерії оцінки 

Макс. бал  
Рівень відповідності виконаного завдання критеріям 

та оцінка рівня 
Повнота 
розкриття 
питання 

3 б 
 
 
  

Питання 
розкрито  у 
повному обсязі, 
без помилок 
 
 
3 б 
 

Питання 
розкрито  у 
повному 
обсязі, 
але упущені 
окремі деталі 
2 б 
 

Питання 
розкрито 
не в 
повному обсязі, 
мають місце 
помилки 
1-0 б 
 

Науковість, 
обґрунтованість, 
логічність 

  
 
 

3 б 

відповідність 
теоретичним 
положенням, 
обґрунтованість 
позиції, 
матеріал 
подається у 
логічній 
послідовності 
3 б  

 

логіка викладу 
присутня, 
однак не 
вистачає 
ілюстрації 
отриманих 
узагальнень, 
або ж їх 

обґрунтування 
2 б 

 

відсутня 
чітка 
логіка викладу, 
студент не 
структурує 
матеріал, аналіз 
не відповідає 
теоретичним 
положенням 
1-0 б 

Змістовий модуль 3. 
  Психологія професійної кар’єри 

Тема 18.  Феномен регресу кар’єри – 14 год. Семінар, модульний 
контроль 

5 До семінару  
18 

Змістовий модуль 4.  
Технологія успішного кар’єрного зростання 

Тема 19.   Принципи та загальні технологічні 
аспекти побудови фахової кар’єри. – 14 год. 

Семінар, модульний 
контроль 

5 До семінару 
19   

Разом: 56 год.           Разом:  20 балів 
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Вміння 
формулювати 
висновки 

 
 
 

2б 

висновки 
логічні, 
аргументовані, 
повні 
 
 
 
 
2 б 
 

висновки 
аргументовані, 
однак, 
узагальнення 
не зовсім 
відповідають 
теоретичним 
положенням 
1 б 
 

виклад 
матеріалу без 
узагальнень 
 
 
 
 
0 б 
 

Творчий   підхід 
у розкритті 
питання 

         
 
 

2 б 

Своє авторське 
бачення 
розкриття 
проблеми, 
вміння 
застосувати 
знання в 
практичній 
діяльності 
2 б 
 

прояви 
елементів 
творчості, 
застосування 
знань в 
практичній 
діяльності 
є дещо 
розпливчатим. 
1 б 
 

відсутнє своє 
бачення 
вирішення 
проблеми, 
студент діє за 
заданою 
схемою 
 
 
0 б 
 

 
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 

 
 
7. Навчально-методична картка дисципліни 
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Навчально-методична картка дисципліни «Психологія професійного іміджу і побудови кар’єри» для студентів всіх 
спеціальностей 

  
Разом: 120 год., лекції –8 год., семінарські заняття – 48 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  

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

Психологічні аспекти 
професійного іміджу  

Особливості формування 
професійного іміджу 

Психологія професійної 
кар’єри 

Технологія успішного 
кар’єрного зростання 

Кіль-сть 
балів за 
модуль   

97  балів 97 балів 97  балів 97 балів 

 
Теми лекцій 
 
 
 

1. Основні види іміджу та їх 
соціально-психологічна 
характеристика 
  
1 бал 

2. Створення індивідуального 
іміджу   
 
 
1 бал 

3.  Загальна 
характеристика 
професійної кар’єри, 
типології кар’єр 
1 бал  

4. Принципи та загальні 
технологічні аспекти побудови 
фахової кар’єри  
 
1 бал 

 
Теми 
семінарів 
 
 

1. Основні види іміджу та їх 
соціально-психологічна 
характеристика. 
2. Психологічні складові  
іміджу професії. 
3. Імідж і етикет ділової 
людини. 
4. Професійний імідж. 
Зовнішній вигляд.  
5. Роль іміджу у діловому 
спілкуванні. 
6. Професійний імідж 
керівника 

66 бали 
 

7. Психологічне підґрунтя 
створення індивідуального іміджу. 
8. Етапи формування 
професійного іміджу молодого 
фахівця. 
9. Етапи та правила створення 
позитивного  корпоративного 
іміджу.    
10-11. Технологія та механізми 
побудови іміджу. 
12. Використання психотехнік у 
формуванні іміджу. 
 
66 бали 

 13-14.  Загальна 
характеристика 
професійної кар’єри, 
типології кар’єр 
15-16. Етапи кар’єрного 
розвитку та вікові 
особливості планування 
кар’єр 
17. Гендерні особливості 
побудови кар’єри.  
18. Феномен регресу 
кар’єри. 

 
66 бали 

19. Принципи та загальні 
технологічні аспекти побудови 
фахової кар’єри. 
20. Соціальні та організаційні 
чинники кар’єри. 
21-22.   Індивідуально-
особистісні чинники успішного 
кар’єрного здійснення.  
23. Активні методи управління  
кар’єрою. 
24. Типові проблеми кар’єрного 
зростання.  
 
66 бали 
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Самостійна 
робота  

Виконання сам. завдань до 
модуля  (див. 6.2.)  
5 балів 

Виконання сам. завдань до модуля 
(див. 6.2.)  
 5 балів 

Виконання сам. завдань до 
модуля (див. 6.2.)   
5 балів 

Виконання сам. завдань до модуля 
(див. 6.2.)  
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 – 388  
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3, 88 

Підсумковий 
контроль 

Залік  
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8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 
1. Акмеологія з основами психології кар’єри: Навчально-методичний 

посібник / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; Укл. О.М. Коваленко та 
ін. – Чернівці: Рута, 2004. – 83с.  

2. Палеха Ю. І. Іміджологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. – 324 с. 

3. Хавкіна Л. М. Іміджелогія : навчально-методичний   посібник для 
студентів зі спеціальності «Журналістика» / Л. М. Хавкіна. – Х. : ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2013. – 64 с. 

Додаткова література: 
4. Карамушка Т.В. Професійна кар’єра особистості: сутність та 

чинники успішного здійснення / Т. В. Карамушка // Актуальні проблеми 
психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 
Т. 1: Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія 
/ за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: А.С.К., 2012. – Вип. 34. – 
С. 28-38. 

5. Кузин Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, 
политика / Ф. А. Кузин. – М. : Ось-89, 2002. – 512 с. 

6. Могилевкин Е.А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг 
/ Е.А.Могилевкин.  – СПб.: Речь, 2007 

7. Морган Г. Имиджи организации: Восемь моделей организационного 
развития: пер. с англ. / Г. Морган. – М.: Вершина, 2006. –414с.   

8. Панасюк А.Ю. Имидж: энцикл. слов /  А.Ю. Панасюк - М.: РИПОЛ 
классик, 2007. – 767с.  

9. Додаткові ресурси  
1. Панасюк А. Ю. Имидж: определение центрального понятия 

имиджелогии [Электронный ресурс] / А. Ю. Панасюк. – Режим доступа : 
http://academim.org/art/pan1_2.html 

2. Монахов Г. Слагаемые имиджа [Электронный ресурс] / Г. Монахов. 
– Режим доступа : http://www.monakhov.com.ua/_22.11.2006_imidzh.html 

3. Карьерные ловушки и иллюзии: немного практики. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru// karernye_lovushki_praktika. 

 
 
 

http://academim.org/art/pan1_2.html
http://www.monakhov.com.ua/_22.11.2006_imidzh.html
http://www.elitarium.ru/

