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I. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
професійний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

Денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 
2

Галузь знань
0301 "Соціально-
політичні науки" Нормативна

Напрям підготовки 
6.030103   "Практична

психологія"  
Модулів – 2

Спеціальність:   

_____________________
      

Рік підготовки
Змістових модулів –2 4-й -й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 
_Можливості творчої 
самореалізації для 
психолога-
професіонала_______
                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість 
годин –  72

8-й -й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 2

Освітньо-професійнийй
рівень:

Перший (бакалаврський)

 - -
Практичні, семінарські
28 год. год.

Лабораторні
- -

Самостійна робота
40  год. год.

Вид контролю: 
залік
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Тренінг  професійної  кар’єри”  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  кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які

повинен  опанувати  студент  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної

характеристики,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни

“Тренінг професійної кар’єри”, необхідне методичне забезпечення, складові

та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Дисципліна  “Тренінг  професійної  кар’єри” вивчається  на  четвертому

курсі. 

Мета   – розкрити  практичні  аспекти  можливостей  побудови  професійної

кар’єри 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;  
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-  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 професійної кар’єри.  

Обсяг курсу – 72 годин, з яких 24 годин практичних занять, 4 години

семінарських занять, 4 години індивідуальної роботи, 4 години підсумкового

модульного контролю та 36 години відводиться на самостійну роботу.

Протягом  вивчення  дисципліни  оцінюються  доповіді  та  відповіді

студентів  на семінарських заняттях,   письмові  тестові  експрес-опитування,

індивідуальні практичні завдання, контрольні роботи. Завершується вивчення

курсу заліком. 
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II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви
змістових

модулів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

Усього у тому числі усього у тому числі
с п лаб. інд. с.

р.
л п лаб. інд. с.

р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Змістовий модуль 1. Провідні чинники професійного кар’єрного розвитку
психолога

Тема 1.
Мотивація як

провідний
чинник

професійного
успіху 

12 2 4 6

Тема 2. 
Розвиток

професійних
комунікативних

навиків

10 4 6

Тема 3.
Професійна
рефлексія та

саморефлексія

12 2 4 6

Разом за 
змістовим 
модулем 2

34 4 12 18

Змістовий модуль 2. Практика активізації мотивації професійного
кар’єрного росту

Тема 4.
Психодіагностика

чинників
професійного

кар’єрного росту

10 4 6

Тема 5.
Проективні

методи в
самоаналізі та

груповій роботі

10 4 6

Тема 6.
Застосування

опосередкованих
засобів роботи з

мотивацією

10 4 6

Разом за
змістовим
модулем 2

30 12 20
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ІНДЗ 8 - - - - - -
Усього годин 72 4 24 36

III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ

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. 

Семінар 1.

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

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.
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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.

Семінар 2.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ПРАКТИКА АКТИВІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО

КАР’ЄРНОГО РОСТУ 

Практичне заняття 4. ПСИХОДІАГНОСТИКА ЧИННИКІВ

ПРОФЕСІЙНОГО КАР’ЄРНОГО РОСТУ

Психодіагностичне  дослідження  чинників,  які  є  провідними  в

професійному  зростанні.   Конгруентність  в  кар’єрному  рості.  Мотивація

творчого зростання.  Елементи,  які  впливають на  досягнення  професійного

успіху.  Набування  професійної  компетентності,  баланс   особистісного  та

професійного росту. Кризи та їх роль в професійному розвитку. 

Основні  поняття теми: психодіагностика,  особистісний ріст, професійна

кар’єра. 

Практичне заняття 5. ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИКИ В САМОАНАЛІЗІ ТА

ГРУПОВІЙ РОБОТІ 

Можливості  опосередкованої  проективної  роботи  на  тренінгу

професійної кар’єри. Робота з колажем. Робота з маскою. Опосередкованість

як чинник поглибленої взаємодії з внутрішнєю мотивацією й потребами. Роль

групи в актуалізації опосередкованої роботи з проективними методиками.

Основні поняття теми: проективні методики. колаж, маска.
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Практичне  заняття  6.  ЗАСТОСУВАННЯ  ОПОСЕРЕДКОВАНИХ

ЗАСОБІВ РОБОТИ З МОТИВАЦІЄЮ

Роль опосередкованих засобів роботи з мотивацією. Вплив мотивуючих

історій,  розповідей  та  прикладів.  Групове  дослідження  ідентифікаційного

процесу. Референтність та її роль як мотивуючого чинника. Конформність та

нон-конформність. Чутливі періоди, дні прийняття рішень.

Основні  поняття  теми:  опосередкованість,  мотивуюча  розповідь,

референтність, чутливі періоди.

IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Семінар 1. Мотивація як провідний чинник професійного успіху (2 год.)

План

1. Роль ціннісних орієнтацій та мотивації в професійному зростанні.

2. Основні ціннісні та мотиваційні компоненти. Визнання загального та

індивідуального. 

3. Прийняття актуального стану та ситуації. 

4. Плани та їх узгодження з потребами та мотивами.

Рекомендована література

1. Мильман В.Э. Мотивация творчества и роста – М.: Б.и., 2005. – 165

с.

2. Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни. - М: Мысль, 2001.-299

с.

3.Каммероу  Дж.,  Баргер  Н.,  Кирби  Л.  Ваш  психологический  тип  и

стиль работы. – М.: Изд-во Института Психотерапии. – 224 с.

4.  Роджерс К. Творчество как усиление себя //Вопросы психологии. -

1990. - № 3. 

Семінар 2. Професійна рефлексія та саморефлексія (2 год.)
План
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 1.  Поняття  зворотного  зв’язку  та  його  ролі  в  розвитку  людини  та

професійній діяльності. 

2. Рефлексивність та її розвиток. Формування навичок рефлексії. 

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

та невербальний зворотний зв’язок. 

                                     Рекомендована література

1.  Десслер  Г.  Управление  карьерой  //  Управление  персоналом.  -  М.:

«Издательство БИНОМ», 2001. - С.226 - 241.

2. Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж.М. Техники групповой

психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.

3.  Кулагин  Б.В.  Основы  профессиональной  психодиагностики.  –  Л.:

Медицина, 1984. – 216 с.

4. Фопель К. Уверенное управление. Тренинг, коучинг, саморазвитие. –

М.: Генезис, 2004. – 122 с.

                                                                                                             
V. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Провідні чинники професійного кар’єрного розвитку психолога

1. Проаналізувати основні чинники, які впливають на професійний розвиток 

та реалізацію кар’єрних можливостей, зробити їх класифікацію.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Практика активізації мотивації професійного кар’єрного росту 

1. Провести теоретичне дослідження  зв’язку мотивації професійного 

кар’єрного росту, самооцінки людини та її творчого потенціалу

2. Провести теоретичне дослідження основних методів активізації мотивації

людини до професійного та кар’єрного росту.
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VI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної

індивідуальної  діяльності  студента,  результати  якої  використовуються  у  процесі

вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне  навчально-дослідне  завдання  (ІНДЗ) з  курсу  "Тренінг

професійної кар’єри" – це вид науково-дослідної роботи бакалавранта, яка містить

результати  дослідницького  пошуку,  відображає  певний  рівень  його  навчальної

компетентності.

Мета  ІНДЗ:  самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,

систематизація,  узагальнення,  закріплення  та  практичне  застосування  знань  із

навчального  курсу,  удосконалення  навичок  самостійної  навчально-пізнавальної

діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під

час  лекційних  та  практичних  занять  і  охоплює  декілька  тем  або  весь  зміст

навчального курсу. 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 

 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу; 

 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем;

 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні тенденції

у розвитку короткотривалої психотерапії; 

 Теоретико-методологічне дослідження у вигляді реферату.

Орієнтовна  структура  ІНДЗ –  теоретико-методологічного  дослідження  у

вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список

використаних джерел. 
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Таблиця 6.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-теоретичне дослідження у вигляді реферату)

№ 
п/п

Критерії оцінювання роботи Максимальна
кількість балів

за кожним
критерієм

1. Складання плану, чіткість і послідовність викладу 

матеріалу
3

2. Обґрунтоване розкриття змісту, форм та методів роботи від 1 до 20
3. Творчий підхід до виконання ІНДЗ 3
4. Якість оформлення роботи 4

Таблиця 6.2

Шкала оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

Рівень виконання Кількість балів, що
відповідає рівню

Оцінка за традиційною
системою

Високий 30 Відмінно
Достатній 20 Добре 
Середній 15 Задовільно
Низький 0 Незадовільно

Бакалаврант може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів. 

VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ

Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  „Тренінг  професійної

кар’єри”  оцінюються  за модульно-рейтинговою  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.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового

оцінювання  здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної  карти,  де

зазначено  види  контролю.  Систему  рейтингових  балів  для  різних  видів
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контролю  та  порядок  їх  переведення  у  національну  (4-бальну)  та

європейську (ECTS) шкалу подано у  наступній таблиці. 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)

контролю

  

№

 

п/п

Вид діяльності

Кількість

рейтингових

балів

1. Практичні заняття 66
2. Семінарські заняття 22
3. Модульні контрольні роботи (1, 2) 50
4. Самостійна робота 30
5. Індивідуальне  навчально-дослідне

завдання

30

Підсумковий рейтинговий бал 198
Коефіцієнт 1,98

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних та

семінарських,  заняттях,  виконання  самостійної  роботи,  індивідуальну  роботу,

модульну контрольну роботу.

Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Модульний  контроль  знань  студентів  здійснюється  після  завершення

вивчення навчального  матеріалу модуля.

У  таблиці   представлено  розподіл  балів,  що  присвоюються  студентам

упродовж вивчення дисципліни «Тренінг професійної кар’єри».

Розподіл балів, що присвоюються магістрантам

 МОДУЛІ ІНДЗ Разом
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Модул

ьні

контро

льні

роботи

ЗМ 1,

ЗМ 2

Змістовий

модуль 1

(практичні заняття,

семінари, самостійна

робота)

Змістовий

модуль 2

(практичні заняття,

самостійна робота)

70 48 30 50 198

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;

 якість виконання навчальних завдань;

 самостійність виконання;

 творчий підхід у виконанні завдань;

 ініціативність у навчальній діяльності.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку

90-100 відмінно  

Зараховано

82-89
добре 

75-81
69-74

задовільно 
60-68

35-59
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з

можливістю повторного

складання
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1-34

незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

не зараховано з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

VIII. 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.

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.

                                                                                                   
IX. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Навчальні  досягнення  бакалаврантів  із  дисципліни  "Тренінг  професійної

кар’єри"  оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої

покладено  принципи  поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.
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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.

                                                                       
X. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Навчальні посібники.

2. Робоча навчальна програма.

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

оцінювання навчальних досягнень студентів.
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XI. Навчально-методична карта дисципліни “Тренінг професійної кар’єри”
 семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 24 год., індивідуальна робота – 4 год.,  самостійна робота – 36 год.,

модульний контроль – 4 год.
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль IІ
Назва

модуля
Провідні чинники професійного кар’єрного розвитку

психолога
Практика активізації мотивації професійного

кар’єрного росту
Заняття 1 2 3 4 5 6

Теми 
практичних

занять
(10+1 бали за

2 год.) М
от

ив
ац

ія
 я

к
пр

ов
ід

ни
й 

чи
нн

ик
пр

оф
ес

ій
но

го
 у

сп
іх

у
(4
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. т
ут

 і 
да

лі
)

Ро
зв

ит
ок

 п
ро

ф
ес

ій
ни

х
ко

м
ун

ік
ат

ив
ни

х
на

ви
кі

в

П
ро

ф
ес

ій
на

 р
еф

ле
кс

ія
та

 с
ам

ор
еф

ле
кс

ія

П
си

хо
ді

аг
но

ст
ик

а
чи

нн
ик

ів
пр

оф
ес

ій
но

го
ка

р’
єр

но
го

 р
ос

ту

П
ро

ек
ти

вн
і м

ет
од

и 
в

са
м

оа
на

лі
зі

 т
а 

гр
уп

ов
ій

ро
бо

ті

За
ст

ос
ув

ан
ня

оп
ос

ер
ед

ко
ва

ни
х

за
со

бі
в 

ро
бо

ти
 з

м
от

ив
ац

іє
ю

Теми
семінарських

занять
(10+1 бали) 

М
от

ив
ац

ія
 я

к 
пр

ов
ід

ни
й

чи
нн

ик
 п

ро
ф

ес
ій

но
го

 у
сп

іх
у

Х

П
ро

ф
ес

ій
на

 р
еф

ле
кс

ія
 т

а
са

м
ор

еф
ле

кс
ія

Х Х Х

Сам. робота,
реферати

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів

ІНДЗ 30 балів
Мод.контроль Експрес-контроль, модульна контрольна робота 1 (25 балів) Експрес-контроль, модульна контрольна  робота  2 (25 балів)

Коефіціент 198:100 = 1,98
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