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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 2/60 

Курс 3  

Семестр 5  

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль –  

Самостійна робота 28  

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 іміджу та психології професійної діяльності 

та професійної кар’єри та сприяти на цій основі виробленню адекватного 

професійного іміджу як одного із складників побудови успішної професійної 

кар’єри. 

Завдання: 

 формування в студентів уявлень про особистісні ресурси та можливості їх 

презентації та реалізації в професійній сфері в процесі побудови власної 

професійної кар’єри; 

 формування уявлень про психологію іміджу та про психологію професій 

як про актуальні прикладні наукові галузі; 

 інтеграція та систематизація знань про особистісне і професійне  

самовизначення, самопрезентацію 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.   
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3. Результати навчання за дисципліною 

 

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

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Психологія персонального професійного іміджу 

Тема 1. Поняття іміджу і його види 13 2 4    7 

Тема 2. Технології створення 

персонального професійного 

іміджу. 

15 - 8    7 

Модульний контроль 2  

Разом 30 2 12    14 

Змістовий модуль 2. Психологія професійної кар’єри  

Тема 1. Професійний розвиток як 

процес набуття професіоналізму 

11 2 2    7 

Тема 2. Побудова професійної 

кар’єри. 

13  6     

Тема 3. Проблеми професійного і 

кар’єрного розвитку. 

4  4    7 

Модульний контроль 2  

Разом 30 6 12    14 

Усього 120 28 28    56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Психологія персонального професійного іміджу 

 

Лекція  №1. Поняття про імідж. Створення індивідуального іміджу: 

особистісний і професійний аспект (2 год) 

Поняття іміджу. Види іміджу: предметний, груповий, корпоратив-

ний та індивідуальний. 

Цільова установка створення індивідуального іміджу. Індивідуаліза-

ція, як вияв особистісного та професійного зростання. Риси, які цінуються в 

особистості та професіоналі. Статево-віковий та освітньо-професійний 

фактори у створенні індивідуального іміджу. 
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Фізичні дані, як підґрунтя формування індивідуального іміджу. 

Врахування особистісних рис. Інтелектуальна та професійна складова 

формування іміджу.  

Середовищний імідж: середовище в якому існує суб’єкт та речі які 

його оточують. Статусний та індивідуальний характер речей. 

Габітарний імідж: костюм, макіяж, зачіска, прикраси. 

Кінетичний імідж, як манера триматися і рухатися. 

Вербальний імідж. 

 

Основні поняття теми: 

імідж, символи, категоризація, прообраз іміджу, аудиторія іміджу, 

предметний імідж, корпоративний імідж, індивідуальний імідж, 

габітарний імідж, кінетичний імідж, вербальний імідж. 

 

Семінар 1. Поняття про імідж  (2 год.). 

Семінар 2. Персональний імідж (2 год.). 

Семінар 3. Професійна складова персонального іміджу. (2 год.) 

Семінар 4. Створення професійного іміджу. (2 год.) 

Семінар 5. Професійний імідж початківця. (2 год.) 

Семінар 6. Професійний імідж в побудові кар’єри. (2 год.) 

 

 

Змістовий модуль 2.  

Психологія професійної кар’єри . 

 

Лекція 2. Стадії професійного становлення людини. Психологія фахової 

кар’єри (2 год.) 

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.  

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: 

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 
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майстерності, 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 7. Психологія адаптації початківця до професійної діяльності (2 

год.). 

Семінар 8. Типові проблеми побудови особистістю професійної кар’єри (2 

год.). 

Семінар 9. Індивідуальний стиль професійної діяльності особистості. (2 год.) 

Семінар 10. Професійний саморозвиток особистості. (2 год.) 

Семінар 11. Психологія розвитку резервних можливостей суб’єкта праці. (2 

год.) 

Семінар 12. Професійне вигорання особистості. (2 год.) 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 

М
ак
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м
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а 
к
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б
ал

ів
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а 
о
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и
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и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

к
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м
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а 
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ів
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ь
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іс
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о
д
и
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ь 

м
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а 
  

к
іл

ь
к
іс
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ів

 

Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 
Відвідування семінарських 

занять 
1 6 6 6 6 

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

самостійної роботи 
5 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом  102  102 

Максимальна кількість балів: 204 

Розрахунок коефіцієнта: 204: 100=2,04 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1 

Психологія персонального професійного іміджу 

 

Тема 1. Поняття іміджу і його види – 7 год. 
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Скласти порівняльну таблицю «Види іміджу», визначивши коло 

прообразів іміджу, мету створення, форми презентації, методи збереження. 

o Інформаційне наповнення колонок – 2 бали. 

o Порівняння спільних рис та відмінностей – 2 бали. 

o Аргументований висновок студента щодо суті іміджу. – 1 бал. 

Разом – 5 балів 

 

Тема 2. Технології створення персонального професійного іміджу – 7 

год. 

Скласти «Дорожню карту» «Етапи створення персонального іміджу», 

виділивши основні етапи, зазначивши їх мету, конкретні заходи та 

проаналізувати їх ефективність  

o Опис етапів створення іміджу відповідно до мети – 1-2 бали 

o Аналіз заходів та їх оптимальності – 1-2 бали. 

o Аргументований висновок щодо ефективності створеного 

(спроектованого) іміджу. – 1 бал.  

Разом – 5 балів.  

 

Змістовий модуль 2 

Психологія професійної кар’єри 

 

Тема 1. Професійний розвиток як процес набуття професіоналізму – 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 

o Проаналізувати наявні та потенційні ресурси для професійного 

саморозвитку – 2 бали. 

o Визначити пріоритетність та поетапність кроків саморозвитку – 1 

бал. 

Разом – 5 балів 

 

Тема 3. Проблеми професійного і кар’єрного розвитку – 7 год. 

 

Створити «Дорожню карту фахової кар’єри», визначивши основні етапи 

власного професійного саморозвитку в контексті побудови професійної 

кар’єри та ресурси їх втілення – 5 балів 

o Визначення напрямків професійного саморозвитку та етапів 

кар’єрного зростання з зазначенням часових параметрів – 1-2 бали 

o Проаналізувати суть і прояви бар’єрів професійного саморозвитку 

і кар’єрного зростання – 1-2 бали. 
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o Визначити індивідуальні ресурси запобігання професійній та 

кар’єрній стагнації – 1 бал. 

Разом – 5 балів 
9.  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі.  

 

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 професійного іміджу та побудови кар’єри  для студентів всіх 

спеціальностей  
Разом: 60 год., лекції – 4 год., семінарські заняття – 24 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 28 год.  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля Психологія персонального професійного іміджу Психологія професійної кар’єри . 

Кіль-сть балів за 

модуль   
102  бали 102 бали 

Теми лекцій 

 
1. Поняття про імідж. Створення індивідуально-

го іміджу: особистісний і професійний аспект (1 

бал.) 

2. Стадії професійного становлення людини. Психологія фахової кар’єри (1 

бал..) 

Кількість балів 1 бал 1 бал 

Теми семінарів 

 

1. Поняття про імідж  (11 балів.). 

2. Персональний імідж (11 балів.). 

3. Професійна складова персонального іміджу 

(11 балів.). 

4. Створення професійного іміджу. (11 балів.). 

5. Професійний імідж початківця. (11 балів.) 

6. Професійний імідж в побудові кар’єри. (11 

балів.) 

7. Психологія адаптації початківця до професійної діяльності (11 балів.). 

8. Типові проблеми побудови особистістю професійної кар’єри (11 

балів.). 

9. Індивідуальний стиль професійної діяльності особистості. (11 балів.) 

10. Професійний саморозвиток особистості. (11 балів.) 

11. Психологія розвитку резервних можливостей суб’єкта праці. (11 балів.) 

12. Професійне вигорання особистості. (11 балів.) 

Кількість балів 66 балів 66 балів 

Самостійна 

робота 

1. Скласти порівняльну таблицю «Види іміджу» 

– 5 балів 

2. Скласти «Дорожню карту» «Етапи створення 

персонального іміджу» - 5 балів 

1. Створити «Дорожню карту професійного розвитку»– 5 балів 

 

2. Створити «Дорожню карту фахової кар’єри» - 5 балів 

Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота – 25 балів Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 204  

Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 2,04 

Підсумковий 

контроль 

Залік 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Ковальчук А.С. Основы имиджологии и делового общения / [5 изд.]. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 282 с. 

2. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: 
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