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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  основна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 5/150 

Курс 4  

Семестр 7  

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів 5  

Обсяг годин, в тому числі: 150  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю екзамен  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – розуміння та усвідомлення студентами 

значущості знань і вмінь проектування особистісно-орієнтованої професійної 

кар’єри в індивідуальному життєвому просторі та глобалізованому світі, 

реалізація якої забезпечує особистісне та професійне самовизначення, як 

необхідної умови обов’язкового досягнення особистого життєвого успіху, 

спрямованого на забезпечення власної життєвого стабільності, внутрішньої і 

зовнішньої державної безпеки. 

 

Завдання курсу: 

 систематизувати глибинні (аналітико-синтетичні) знання, які презентують 

1) наукові концепції (парадигми), завдяки яким визначаються теоретико-

методологічні і теоретико-практичні засади професійного проектування, 

2) критичний аналіз наявних різнопланових професійних проектів та 

передбачення напрямків їх ефективної реалізації у професійному повсякденні, 

3) комплекс наукових теоретико-практичних уявлень про феномен «кар’єра» як 

інтелектуальний потенціал для перспективного проектування індивідуальної 

професійної  кар’єри (на прикладі окремої професії);  

 виокремити актуальні напрямки проектування професійної кар’єри, що 

забезпечують Людині її волевиявлення, розкриття та задоволення творчого 

запиту в умовах нинішніх соціальних викликів і загроз; 
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 виокремити базовий різноплановий (монографії, підручники, посібники, статті 

тощо) динамічний тематичний інформаційний масив (з домінуванням наукових 

і навчально-методичних першоджерел за останні п’ять календарних років, а 

також першоджерел, які уособлюють «класику психологічної науки»; 

 визначити після завершення викладання навчального курсу основні пошукові 

тенденції у розумінні пізнавальних пріоритетів його структурно-

функціонального змісту з перспективою вдосконалення наявної логістики, 

поглиблення інформаційної бази та методики викладання. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Унаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Проектування 

професійної кар’єри» у студентів формуються такі навчальні 

компетентності:  

 Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей.  

 Здатність працювати в команді. 

 Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. 

 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 до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від 

їх походження та особливостей культури, і поваги до різноманітності. 

 Здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть 

при вирішенні складних завдань. 

 Здатність діяти на основі етичних суджень.  

 Здатність діяти з соціальною відповідальністю та  громадянською. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Таблиця 4.1  

Тематичний план 

Назва змістових модулів, 

тем 

У
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Розподіл годин між видами 
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Змістовий модуль 1. «Проектування професійної кар’єри» у системі 

наукового та галузевого психологічного знання (теоретико-
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методологічний аспект) 

Тема 1. Пізнавальні 

пріоритети навчальної 

дисципліни «Проектування 

професійної кар’єри» 

14 2 4 2   6 

Тема 2. Кар’єра у 

життєвому шляху 

особистості 

20 4 2 2   12 

Тема 3. Методологія 

професійного проектування 

20 4 2 4   10 

Модульний контроль 4  

Разом 58 10 8 8   28 

Змістовий модуль 2. «Проектування професійної кар’єри» і потенціал 

професійного самовизначення (теоретико-практичний аспект) 

Тема 4. Консультативні 

аспекти у проектуванні 

професійної кар’єри  

22 4 4 4   10 

Тема 5. Організаційно-

практичні аспекти 

професійного зростання 

36 6 4 8   18 

Модульний контроль 4  

Разом 62 10 8 12   28 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

30  

Усього 150 20 16 20   56 
 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

 «Проектування професійної кар’єри» у системі наукового та галузевого 

психологічного знання (теоретико-методологічний аспект) 

Лекція 1. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Проектування 

професійної кар’єри» 

Актуалізація проблеми проектування професійної кар’єри в 

індивідуальному життєвому просторі та глобалізованому світі. Предмет 

навчальної дисципліни «Проектування професійної кар’єри». Проблематика і 

завдання навчальної дисципліни «Проектування професійної кар’єри». 

Основні поняття теми: глобалізація, кар’єра, проектування, 

професійний вибір. 

Семінар 1. Історико-психологічне знання і проектування професійної 

кар’єри. 
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Семінар 2. Предмет, проблематика і завдання навчальної дисципліни 

«Проектування професійної кар’єри». 

Практичне заняття 1. Основні життєві смисли професійної діяльності 

(автономія, функціональна компетентність, безпека і стабільність, управлінська 

компетентність, підприємницька креативність, потреба у першості, стиль 

життя, матеріальний добробут, забезпечення здорових умов для оптимальної 

праці). 

 

Лекція 2. «Кар’єра» як професійний феномен 

Пізнавальні смисли феномена «кар’єра». Типологія кар’єри 

(спеціалізована, неспеціалізована, горизонтальна, вертикальна, ступінчата, 

прихована або доцентрова). Загальнолюдські та професійні якості у 

професійному зростанні. Повсякденні суспільні стереотипи про кар’єру.  

Основні поняття теми: загальнолюдські якості, професійні якості, 

типологія кар’єри.  

 

Лекція 3. Кар’єра як професійний феномен (продовження) 

Властивості професійної кар’єри. Адекватний вибір професії як основна 

передумова успішної кар’єри (детермінанти, світоглядна спрямованість, 

соціальна мода, реальні та міфічні професійні перспективи). Інформаційна 

взаємодія у функціональній системі «Людина – кар’єра».  

Основні поняття теми: загальнолюдські якості, професійні якості, 

типологія кар’єри.  

Семінар 3. Феномен «кар’єри» у календарній хронології історичного 

часу. 

Практичне заняття 2. Психологічна готовність до праці (структурно-

функціональна модель професійної кар’єри як виразник узагальнених 

теоретико-практичних досягнень наукових шкіл). 

 

Лекція 4. Концептуальні смисли у професійному проектуванні  

Психодинамічна модель вибору кар’єри (У. Мозер, Е. Бордін, А. Маслоу). 

Теорія походження професійних інтересів, або особистісна теорія вибору 

кар’єри (А. Роу), теорії розвитку (Е. Шпрангер, Е. Гінцберг, У. Джейд, 

Д. Сьюпер). Структура професійного проектування. 

Основні поняття теми: психодинамічна модель вибору кар’єри, теорія 

походження професійних інтересів, професійне проектування. 

 

Лекція 5. Концептуальні смисли у професійному проектуванні 

(продовження) 
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Особистість як творець своєї кар’єри у системі рушійної професійної 

мотивації. Вихідні фактори у проектуванні кар’єри (біологічні, соціально-

економічні, особистісні). Кар’єра і класифікація професій (А. Роу, А. Маслоу). 

Авторські моделі професійної кар’єри (Т. Казанцева, А. Єгошин, 

А. Понєдєлков, Є. Комаров, І. Лотова, Д.Сьюпер).  

Основні поняття теми: психодинамічна модель вибору кар’єри, теорія 

походження професійних інтересів, професійне проектування. 

Семінар 4. Теоретико-методологічні основи проектування професійної 

кар’єри. 

Практичне заняття 3. Психологічна готовність до праці (структурно-

функціональна модель професійної кар’єри як виразник узагальнених 

теоретико-практичних досягнень наукових шкіл (продовження). 

Практичне заняття 4. Людина як творець індивідуального професійного 

життєвого шляху у ситуації сприятливих та несприятливих соціальних 

викликів. 

 

Змістовий модуль 2. 

«Проектування професійної кар’єри» і потенціал професійного 

самовизначення (теоретико-практичний аспект) 

Лекція 1. Типові труднощі у проектуванні професійної кар’єри та 

його впровадженні в індивідуальному життєвому шляху 

Професійне зростання та професійні настанови (типологія фахових 

уявлень). Динаміка професійного зростання. Спеціальні принципи кар’єри та 

моделі кар’єрної поведінки. Життєвий феномен «задоволеність кар’єрою». 

Основні поняття теми: «задоволеність кар’єрою», принципи кар’єри, 

професійне зростання, професійні настанови.   

Семінар 5. Особистісні та соціальні бар’єри у проектуванні професійної 

кар’єри. 

Практичне заняття 5. Ризики для кар’єрного зростання. 

 

Лекція 6. Типові труднощі у проектуванні професійної кар’єри та 

його впровадженні в індивідуальному життєвому шляху (продовження) 

Узагальнені та вікові стадії професійного зростання.  Фактори «кар’єро-

орієнтованого розвитку» (Іріс К.  Баррет)..Професійна самосвідомість як 

життєвий феномен: авторські наукові уявлення (структура, рівні, стадії). 

Основні поняття теми: «задоволеність кар’єрою», принципи кар’єри, 

професійне зростання, професійні настанови.   

Семінар 6. Професійна кар’єра і професійний успіх. 

Практичне заняття 6. Професійна самопрезентація (проект). 
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Лекція 7. Базові особистісні, професійні та системно-утворюючі 

характеристики у проектуванні професійної кар’єри 

Професійна «Я концепція» (узагальнені наукові уявлення). Комплексні 

професійні орієнтації (Д. Голланд). Критерії кар’єрних орієнтацій. Стадії 

особистісно-орієнтованої кар’єри. Кар’єрні досягнення та особисто-

професійний розвиток. Об’єктивні та професійні критерії кар’єрного зростання. 

Кар’єрні орієнтації та професійна самоактулізація.  

Основні поняття теми: особистісна зорієнтованість, професійні 

орієнтації, професійна само актуалізація, Я-концепція.  

Семінар 7 Порівняльна рейтингова характеристика системно-

утворюючих характеристик у проектуванні професійної кар’єри. 

 

Лекція 8. Людина як виразник трудового ресурсу та загального 

людського капіталу 

Принципи кар’єрного зростання в соціальних інститутах. Стилі 

управління. Амбівалентність в управлінні. Специфічні, або своєрідні, 

показники, які визначають смисли проектування професійної кар’єри. 

Практичні стратегії з організації успішної кар’єри. 

Основні поняття теми: амбівалентність, практичні стратегії, стилі 

управління. 

Семінар 8. Порівняльна рейтингова характеристика системно-

утворюючих характеристик у проектуванні професійної кар’єри (продовження). 

Практичне заняття 7. Принципи індивідуальної кар’єрної стратегії. 

 

Лекція 9. Прагматичні умови розвитку індивідуальної кар’єри 

Основна прагматична проблематика у професійному проектуванні. 

Прагматичні основи індивідуального професійного стилю. Професійний 

інтелект і життєвий успіх. Форми психологічної підтримки проектування 

професійної кар’єри (проблемні ситуації, проблемні завдання типу «Що нам 

перешкоджає?», поведінкові стратегії, презентаційні індивідуальні професійні 

програми). Типові запитання роботодавцям у процесі працевлаштування. 

Основні поняття теми: поведінкова стратегія, прагматизм, презентаційні 

індивідуальні програми. 

Практичне заняття 8. Індивідуальний професійний стиль та імідж. 

Етапи формування професійного іміджу. 

Практичне заняття 9. Роль психолога у проектуванні професійної 

кар’єри нового співробітника. 

Практичне заняття 10. Професійний імідж (структурно-функціональна 

модель). 
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6. Контроль навчальних досягнень 

Таблиця 6.1 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 5  5  5 5 

Відвідування 

семінарських занять 

1 4 4 4 4 

Відвідування 

практичних занять 

1 4 4 6 6 

Робота на семінарському 

занятті 

10 4 40 4 40 

Робота на практичному 

занятті 

10 4 40 6 60 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 3 15 2 10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - 0 0 0 0 

Разом 25 133 28 150 

Максимальна кількість балів: за всіма видами робіт – 283 

Розрахунок коефіцієнта (екзамен): 283 : 60=4,7 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1.  

«Проектування професійної кар’єри» у системі наукового та галузевого 

психологічного знання (теоретико-методологічний аспект) 

Тема 1. Пізнавальні пріоритети навчальної дисципліни «Проектування 

професійної кар’єри». 

Проблема: «Переживання криз професіоналізації у професійному 

зростанні». 

Письмове завдання: описати будь-яку кризу професійного зростання 

(детермінанти, зміст, технології виходу з кризової ситуації).   

Тема 2. Кар’єра у життєвому шляху особистості. 
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Проблема: «Психологічні особливості людини як необхідна умова 

системи організації її поведінки». 

Письмове завдання: систематизувати інформацію про типологію 

кар’єри та її функціональний зміст. 

Тема 3. Методологія професійного проектування. 

Проблема: «Типові помилки у виборі професії». 

Письмове завдання: систематизувати типові помилки у виборі професії та 

вказати їхні провідні причини. 

 

Змістовий модуль 2. 

«Проектування професійної кар’єри» і потенціал професійного 

самовизначення (теоретико-практичний аспект) 

Тема 4. Консультативні аспекти у проектуванні професійної кар’єри.  

Проблема: «Фази розвитку професіоналів». 

Письмове завдання: систематизувати провідні мотиваційні 

детермінанти, які сприяють становленню професіонала (10 пунктів).  

Тема 5. Організаційно-практичні аспекти професійного зростання 

Проблема: «Принцип ротації та «подвійної драбини»;. «Принцип балансу 

та рівноваги у досягненні професійного успіху та соціально-значущої мети» 

Письмове завдання: здійснити смислову характеристику означених 

принципів з акцентуацією функціонального призначення. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студента: 

1) своєчасність виконання роботи – 1 бал; 

2) правильність виконання роботи (повна – 2 бали, часткова – 1 бал); 

3) обсяг виконаного завдання (достатній – 2 бали, обмежений – 1 бал).  

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються у 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) 

запитання, що 

передбачає 

стислу відповідь  

15 

Другий (виявлення здатності до 

аналізу, синтезу, конкретизації 

запитання, що 

передбачає  

4 
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й узагальнення змісту 

навчальної дисципліни) 

розгорнуту 

відповідь 

Третій (встановлення 

спроможності до застосування 

знань на практиці) 

практичне 

завдання  

6 

 

6.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену. 

 

Таблиця 6.4.1 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені  

 

6.5.Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю: 

 

1. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Проектування професійної 

кар’єри».  

інг, Д. Хант, Р. Осборн). 10. Теоретико-методологічн 

2. Актуалізація проблеми проектування професійної кар’єри в індивід уальному 

життєвому просторі та глобалізованому світі.  

3. Основні соціальні проблеми у проектуванні професійної кар’єри.  

4. Пізнавальні життєві смисли, типологія, властивості феномена «кар’єра» 

(спеціалізована, неспеціалізована, горизонтальна, вертикальна, ступінчата, 

прихована або доцентрова).  

5. Загальнолюдські та професійні якості у професійному зростанні. 

6. Теоретико-методологічні засади проектування професійної кар’єри 

(психодинамічна модель вибору кар’єри. – У. Мозер, Е. Бордін, А. Маслоу). 

7. Теоретико-методологічні засади проектування професійної кар’єри (теорії 

розвитку. – Е. Шпрангер, Е. Гінцберг, У. Джейд).  

8. Теоретико-методологічні засади проектування професійної кар’єри (теорія 

вибору кар’єри. – Дж. Голланд).  

Критерії оцінювання  Максимальна 

кількість балів  

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне 

питання білету 

15 

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне 

питання білету 

15 

Правильність та аргументованість розв’язування 

психологічної задачі  

10 

Разом 40 балів 
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9. Теоретико-методологічні засади проектування професійної кар’єри (теорії 

особистісних рис. – П. Ламб  

10. Засади проектування професійної кар’єри (теорії мотивації кар’єри. – Д. 

Віттер, Д. Макклеланд).  

11. Теорія професійної кар’єри Д. Сьюпера.  

12. Вихідні фактори у проектуванні кар’єри (біологічні, соціально-економічні, 

особистісні).  

13. Кар’єра і класифікація професій (А. Роу, А. Маслоу).  

14 Авторські моделі професійної кар’єри (Т. Казанцева, А. Єгошин, 

А. Понєдєлков, Є. Комаров, І. Лотова).  

15. Концепція професійної кар’єри С.Н. Паркінсона.  

16. Структурно-функціональні моделі професійної кар’єри (суб’єктна, 

розвивальна, модель реалістичного розвитку, творча, індивідуально-

орієнтована, пасивна рефлексивна, фіксована).  

17. Особистість як творець своєї кар’єри у системі рушійної професійної 

мотивації.  

18. Вплив вікового цензу та професійної кваліфікації на кар’єрне зростання.  

19. Кризи професійного розвиту (Е.Ф. Зеєр).  

20. Типові труднощі у проектуванні професійної кар’єри.  

21. Професійне зростання та професійні настанови (типологія фахових 

уявлень).  

22. Спеціальні принципи кар’єри та моделі кар’єрної поведінки.  

23. Життєвий феномен «задоволеність кар’єрою».  

24. Динаміка професійного зростання.  

25. Вікові стадії професійного зростання (Б.Лівехуд, Є.О. Климов, А.К. 

Маркова).  

26. Взаємозв’язок кар’єрних досягнень та особистісного професійного 

розвитку.  

27. Фактори «кар’єро-орієнтованого розвитку» (Іріс К.  Баррет).  

28. Професійна самосвідомість як життєвий феномен: авторські наукові 

уявлення (структура, рівні, стадії).  

29. Ідентифікація факторів властивостей людини як необхідна умова системи 

організації поведінки (Г. Айзенк).  

30. Базові особистісні якості, професійні якості, системо-утворюючі 

характеристики.  

31. Прагматизм у проектуванні кар’єри.  

32. Критерії кар’єрних орієнтацій.  

33. Стадії особистісно-орієнтованої кар’єри. 

 34. Кар’єрні досягнення та особисто-професійний розвиток.  

35. Кар’єрні орієнтації та професійна самоактулізація.  
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36. Принципи кар’єрного зростання в соціальних інститутах.  

37. Людина як виразник трудового ресурсу та загального людського капіталу у 

проектуванні професійної кар’єри.  

38. Індивідуальні стилі у проектуванні професійної кар’єри та покрокове 

професійне зростання.  

39. Смислові показники проектування професійної кар’єри.  

40. Ризики для кар’єрного  зростання.  

41. Методи і форми проектування кар’єрного розвитку.  

42 Суб’єктивні умови реалізації кар’єрних планів в умовах планів конкретних 

організацій (соціальних інститутів).  

43. Прагматична кар’єрна мотивація.  

44. Лідерство і керівництво у кар’єрному проектуванні. 

 45. Індивідуальний професійний стиль та імідж. 

46. Кінцеві цілі та фактори професійного зростання.  

47. Обов’язки працівників у професійному розвитку.  

48. Типологічні характеристики у професійному зростанні (самооцінка, рівень 

домагань, локус контролю).  

49. Принципи ротації та «подвійної драбини»,.балансу та рівноваги у 

досягненні професійного успіху.  

50. Стратегія працевлаштування.  

51. Умови розвитку індивідуальної кар’єри.  

52. Основна прагматична проблематика у професійному проектуванні. 

53. Прагматичні та методичні основи індивідуального професійного стилю. 

54. Принципи індивідуальної кар’єрної стратегії.  

55. Індивідуальні професійні типи (реалістичний, дослідницький, артистичний, 

соціальний, підприємницький, виконавчий).  

56. Форми психологічної підтримки проектування професійної кар’єри.  

 

6.6. Шкала відповідності оцінок (критерії оцінювання) 

Таблиця 6.6.1 

Шкала відповідності оцінок (критерії оцінювання) 

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 «Проектування професійної кар’єри» 

для студентів спеціальності 053 Психологія 
Разом: 150 год., лекції –20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 20 год. модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва модуля «Проектування професійної кар’єри» у системі 

наукового та галузевого психологічного знання 

(теоретико-методологічний аспект) 

«Проектування професійної кар’єри» і потенціал професійного 

самовизначення (теоретико-практичний аспект) 

 

Кількість балів за 

модуль   

133  150 

 

Теми  

лекцій 

 

 

 

1. Предмет і завдання навчальної дисципліни 

«Проектування професійної кар’єри»  (1 бал). 

2. Кар’єра» як професійний феномен  (1 бал). 

3. Кар’єра як професійний феномен (продовження) 

(1 бал). 

4. Концептуальні смисли у професійному проектуванні  

(1 бал). 

5. Концептуальні смисли у професійному проектуванні 

(продовження) (1 бал). 

1. Типові труднощі у проектуванні професійної кар’єри та його впровадженні 

в індивідуальному життєвому шляху (1 бал). 

2. Типові труднощі у проектуванні професійної кар’єри та його впровадженні 

в індивідуальному життєвому шляху (продовження  (1 бал). 

3. Базові особистісні, професійні та системно-утворюючі характеристики у 

проектуванні професійної кар’єри (1 бал). 

4. Людина як виразник трудового ресурсу та загального людського капіталу 

(1 бал). 

5. Прагматичні умови розвитку індивідуальної кар’єри (1 бал). 

Кількість балів 5 5  

 

Теми семінарів 

 

 

1. Історико-психологічне знання і проектування 

професійної кар’єри  (11 балів). 

2. Предмет, проблематика і завдання навчальної 

дисципліни «Проектування професійної кар’єри (11 

балів).  

3. Феномен «кар’єри» у календарній хронології 

історичного часу (11 балів). 

4. Теоретико-методологічні основи проектування 

професійної кар’єри  (11 балів). 

1.  Особистісні та соціальні бар’єри у проектуванні професійної кар’єри (11 

балів) (11 балів). 

2. Професійна кар’єра і професійний успіх (11 балів) 

3 Порівняльна рейтингова характеристика системно-утворюючих 

характеристик у проектуванні професійної кар’єри (11 балів). 

4. Порівняльна рейтингова характеристика системно-утворюючих 

характеристик у проектуванні професійної кар’єри (продовження (11 балів) 

Кількість балів 44 44 
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Теми  

практичних робіт 

1. Основні життєві смисли професійної діяльності 

(автономія, функціональна компетентність, безпека і 

стабільність, управлінська компетентність, 

підприємницька креативність, потреба у першості, 

стиль життя, матеріальний добробут, забезпечення 

здорових умов для оптимальної праці) (11 балів). 

2. Психологічна готовність до праці (структурно-

функціональна модель професійної кар’єри як виразник 

узагальнених теоретико-практичних досягнень 

наукових шкіл) (11 балів). 

3. Психологічна готовність до праці (структурно-

функціональна модель професійної кар’єри як виразник 

узагальнених теоретико-практичних досягнень 

наукових шкіл) (11 балів). 

4. Людина як творець індивідуального 

професійного життєвого шляху у ситуації 

сприятливих та несприятливих соціальних 

викликів (11 балів). 

1. Ризики для кар’єрного зростання (11 балів). 

2. Професійна самопрезентація (проект) (11 балів). 

3. Принципи індивідуальної кар’єрної стратегії (11 балів). 

4. Індивідуальний професійний стиль та імідж. Етапи формування 

професійного іміджу (11 балів). 

5. Роль психолога у проектуванні професійної кар’єри нового співробітника 

(11 балів). 

6. Професійний імідж (структурно-функціональна модель (11 балів). 

Кількість балів 44 66 

Самостійна робота  Тема 1. Пізнавальні пріоритети навчальної дисципліни 

«Проектування професійної кар’єри» (5 балів). 

Проблема: «Переживання криз 

професіоналізації у професійному зростанні». 

Письмове завдання: описати будь-яку кризу 

професійного зростання (детермінанти, зміст, 

технології виходу з кризової ситуації).   

Тема 2. Кар’єра у життєвому шляху особистості 

(5 балів). 

Проблема: «Психологічні особливості людини 

як необхідна умова системи організації її поведінки». 

Тема 4. Консультативні аспекти у проектуванні професійної кар’єри (5 балів).  

Проблема: «Фази розвитку професіоналів». 

Письмове завдання: систематизувати провідні мотиваційні 

детермінанти, які сприяють становленню професіонала (10 пунктів).  

Тема 5. Організаційно-практичні аспекти професійного зростання (5 балів). 

Проблема: «Принцип ротації та «подвійної драбини»; «Принцип 

балансу та рівноваги у досягненні професійного успіху та соціально-значущої 

мети». 

Письмове завдання: здійснити смислову характеристику означених 

принципів з акцентуацією функціонального призначення) 
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Письмове завдання: систематизувати 

інформацію про типологію кар’єри та її 

функціональний зміст. 

Тема 3. Методологія професійного проектування (5 балів). 

Проблема: «Типові помилки у виборі професії». 

Письмове завдання: систематизувати типові 

помилки у виборі професії та вказати їхні провідні причини . 

Кількість балів 15 10 балів 

Види поточного 

контролю 

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

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 283. 

Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 4,7 

Підсумковий контроль Екзамен - 40 балів 
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