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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань
0301 «Соціально-
політичні науки» нормативна

Напрями підготовки 
6.030103 «Практична

психологія»
Модулів –  2

Спеціальність:
_____________________

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 1-й –
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: аналітична 
робота.

Семестр 

Загальна кількість 
годин – год.

1-й –
Лекції

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

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

бакалавр

– –
Практичні, семінарські
28 год. –

Лабораторні
– –

Самостійна робота
год. –

Індивідуальні завдання: 
4 год.

Вид контролю: 
залік –
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальна  дисципліна  «Тренінг  професійного  самовизначення»  є
складовою частиною програми підготовки фахівців – практичних психологів.
Це перший тренінг в опануванні студентами майбутньої професії. 

Мета дисципліни  –  допомогти  студентам  відрефлексувати  образ
професіонала в обраній спеціальності, визначити можливі шляхи  досягнення
професіоналізму  під  час  навчання  в  Університеті,  сприяти  усвідомленню
важливості  планування життєдіяльності  як запоруки успішного професійного
самовизначення  та  становлення.  Тренінг  також  допомагає  побудувати
студентську  групу  на  підґрунті  командних  підходів,  сприяє  адаптації
першокурсників до системи навчання у вищому навчальному закладі.

Завдання:
1. в процесі  спільної практичної роботи допомогти студентам усвідомити

ідеальний образ майбутнього професіонала – практичного психолога;
2. визначити  можливі  шляхи  та  перешкоди  професійного  становлення

практичного психолога;  
3. показати  необхідність  прогнозування  та  планування  життєдіяльності

людини;
4. сприяти формуванню навичок постановки цілей, подолання перешкод на

шляху досягнення мети;
5. сприяти складанню програми особистісного становлення як професіонала

на  підґрунті  усвідомлення  індивідуальних  та  групових  цінностей
студентів;

6. ознайомити  з  корпоративною  культурою  Університету,  з  правилами
навчального закладу та вимогами до навчання, тобто сприяти успішності
первинної адаптації;

7. сприяти  формуванню  вмінь  співпраці  в  команді,  обґрунтування
важливості особистого внеску у зміцнення групи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
1. характеристику  професії  «практичний  психолог»,  специфічні

особливості професійної діяльності практичного психолога;
2. вимоги до професійної компетентності практичного психолога;
3. форми організації психологічного навчання; 
4. техніки постановки цілей, аналізу ресурсів;
5. шляхи та перешкоди професійного становлення практичного психолога;
6. елементи  корпоративної  культури  Університету,  правила  навчального

закладу та вимоги до навчання.
вміти:
1. визначати шляхи становлення практичного психолога як професіонала;
2. формулювати  цілі,  аналізувати  наявні  ресурси,  планувати  власну

життєдіяльність;
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3. складати  програму  особистісного  становлення  як  майбутнього
професіонала-психолога;

4. взаємодіяти, приймати рішення в команді, надавати зворотній зв’язок.

Зміст програми спрямований на формування адекватного уявлення про
предмет  і  завдання  тренінгу  професійного  самовизначення.  Програмою
передбачено закріплення і поглиблення знань, відпрацювання відповідних вмінь
та навичок, чому сприяють кожна окремо взята вправа та логіка розгортання
тренінгової програми загалом. 

Вивчення курсу повинно доповнюватися самостійною роботою студентів
щодо ознайомлення з основними науковими працями.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,
становить  год., із них 4 год. – семінарські заняття, 24 год. – практичні заняття, 4
год. – індивідуальна робота, 4 год.  – модульний контроль,  год.  – самостійна
робота.

Вивчення  студентами  навчальної  дисципліни  «Тренінг  професійного
самовизначення» завершується заліком (ПМК).

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Професіоналізм: визначення та проблеми.
До змістовного модулю включено вправи, що спрямовані на усвідомлення

поняття професіоналізму взагалі та професіоналізму практичного психолога.
Тема 1. Усвідомлення поняття професіоналізму в різних його проявах.

        Тема 2. Місце професії «практичний психолог» в структурі професійної
діяльності людей.

        Тема 3. Формування реалістичних уявлень про професію психолога.
       

Змістовий  модуль  2.  Можливості  набуття  професіоналізму
практичного психолога 

До змістового модулю входять вправи на усвідомлення індивідуальних та
колективних  цінностей,  складання  програми  особистісного  становлення  як
професіонала, засад спільної діяльності студентської навчальної групи. 

Тема 1. Корпоративна культура Університету.
Тема 2. Вправи на усвідомлення шляхів набуття професіоналізму.
Тема 3. Техніки постановки цілей та планування життєдіяльності. 
Тема  4.  Психологічні  особливості  студентської  групи.  Вправи  на

взаємодію та взаєморозуміння в команді.
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма

усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р.

1 2 3 4 5 6 7
Тема 1. Усвідомлення поняття 
професіоналізму в різних його 
проявах

 4

Тема 2. Місце професії 
«практичний психолог» в 
структурі професійної діяльності 
людей

4

Тема 3. Формування реалістичних 
уявлень про професію психолога

4 1

Разом за змістовим модулем 1 12 1
Тема 1. Корпоративна культура 
Університету

2

Тема 2. Вправи на усвідомлення 
шляхів набуття професіоналізму

6

Тема 3. Техніки постановки цілей
та планування життєдіяльності

4 1

Тема 4. Психологічні особливості 
студентської групи. 

4

Разом за змістовим модулем 2 16 1
Усього годин - 28 - 2

ІНДЗ 2
Усього годин - 28 - 4

5. Семінарські та практичні заняття

Змістовий модуль 1. Професіоналізм: визначення та проблеми.
Тема 1. Усвідомлення поняття професіоналізму в різних його проявах.

Семінарське заняття №1. 
1. Психологічний зміст праці як виду діяльності людини.
2. Визначення поняття «професія».
3. Типи професій (за Є.О. Клімовим). 
4. Особливості соціономічного типу професій.
5. Професійне самовизначення та становлення в професії.
Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 6].

Семінарське заняття №2.
1. Характеристика понять «професіоналізм» та «професіонал».
2. Професійна  компетентність  практичного  психолога:  професійно

важливі знання, уміння, навички, особистісні якості.
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3. Студент-психолог як суб’єкт учбово-професійної діяльності.
Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 6].

Тема  2.  Місце  професії  «практичний  психолог»  в  структурі  професійної
діяльності людей.

Практичне заняття №1,2.
Вправи  та  завдання  спрямовані  на  аналіз:  основних  сфер  діяльності

практичних  психологів;  взаємодії  практичного  психолога  з  суміжними
спеціалістами.

Тема 3. Формування реалістичних уявлень про професію психолога.
Практичне заняття №3,4.

Вправи  та  завдання  спрямовані  на  аналіз:  міфів  про  психологів  та
психологію;   різниці  між  науковою  та  «життєвою»  психологією;  основних
напрямів  діяльності  практичного  психолога;  форм  практичної  психологічної
роботи; психологічного тренінгу як методу практичної психології.

Змістовий  модуль  2.    Можливості  набуття  професіоналізму  практичного
психолога   
Тема 1. Корпоративна культура Університету.

Практичне заняття №5.
Вправи  та  завдання  спрямовані  на  аналіз:  місії,  візії  та  цінностей

Київського університету імені Бориса Грінченка, їх співвідношення з професією
«практичний психолог».

Тема 2. Вправи на усвідомлення шляхів набуття професіоналізму.
Практичне заняття №6,7,8.
Вправи та завдання спрямовані на аналіз: шляхів набуття професіоналізму

практичного психолога; організації учбово-професійної діяльності студентів у
процесі навчання у ВУЗі; можливостей та ресурсів самореалізації у ВУЗі.

Тема 3. Техніки постановки цілей та планування життєдіяльності. 
Практичне заняття №9,10.
Вправи  та  завдання  спрямовані  на  аналіз:  технології  постановки  цілей

СМАРТ; формулювання власних цілей та плану професійного становлення під
час навчання у ВУЗі.

 Тема 4. Психологічні особливості студентської групи. 
Практичне заняття №11.
Вправи та завдання спрямовані на розуміння важливості ролі студентської

групи  для  професійного  становлення;  налагодження  взаємодії  та
взаєморозуміння студентів в групі.

6. Самостійна робота
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№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Проаналізувати поняття «психолог», «соціально-
психологічний тренінг», «професійне самовизначення»

2 Проаналізувати професійні компетенції практичного 
психолога
Разом 

7. Індивідуальні 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
професійного самовизначення» – 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   практична  робота  у  межах навчальної  програми
курсу,  яка  виконується  на  основі  знань,  умінь  та  навичок,  отриманих  під  час
практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 
 Аналітична робота: сформулювати цілі професійного становлення за

критеріями  СМАРТ,  орієнтуючись  на  професійні  компетенції  практичного
психолога. 
           Максимальну кількість балів (30 балів) за виконання ІНДЗ студент отримує
при  поставлених  п’яти  та  більше  цілях  при  дотриманні  всіх  п’яти  критеріїв
СМАРТ. Всі цілі мають стосуватися професійного становлення та розкривати не
менше трьох професійно важливих компетенцій. 

8. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 
• Словесні:  міні-лекція  із  застосуванням  комп'ютерних

інформаційних  технологій  (PowerPoint –  Презентація),  дискусія,  метод
«мозковий штурм».

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За логікою передачі  і  сприймання навчальної  інформації:  індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
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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
(метод цікавих аналогій тощо).

                                         
9. Методи контролю

Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Тренінг  професійного
самовизначення»  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.

У  процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  бакалаврантів
застосовуються такі методи:

 методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне
опитування, співбесіда;

 методи  самоконтролю: уміння  самостійно  оцінювати  свої  знання,
самоаналіз.

Контроль успішності  студентів з урахуванням поточного і  підсумкового
оцінювання  здійснюється  відповідно  до  розподілу  балів,  які  отримують
студенти  (п.  12).  Система  рейтингових  балів  у  національну  (4-бальну)  та
європейську (ECTS) шкалу. 

                                                                       
10. Розподіл балів, які отримують студенти

 №
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових

балів
1. Відвідування семінарських, практичних  занять 14х1=14
2. Практичні заняття 14х5=70
3. Модульна контрольна робота 2х25=25
4. Індивідуальна навчально-дослідна робота 1х30=30

Загальна сума балів за роботу в семестрі 139
Коефіцієнт перерахунку   139:100=1,39 100

Підсумковий рейтинговий бал (залік) 100
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 - 100

зараховано
82 - 89
75 - 81
69 - 74
60 - 68
35 - 59 не зараховано з можливістю повторного складання

1 - 34
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням

дисципліни

11. Рекомендована література

Базова

1. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию
«психолог»:   Учебное  пособие  /  Под ред.  И.Б.  Гриншпуна.-  М.:  «МОДЭК»,
2004. - 464 с.

2.  Карандашев  В.Н.  Введение  в  профессию.  М.  Изд-во:  Высшее
профессиональное образование, 2009. - 512 с.

3.  Климов  Е.А.  Психология  профессионала.  М.:  Изд-во  «Институт
практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. - 400 с.

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-
на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996. - 512 с.

5. Некоторые аспекты адаптации юношей и девушек в новой социальной
группе.  Методические  рекомендации  /  Покладова  В.В.  –  Шморгунова  Л.Д.,
Луганск: ЛОЦССМ, 1998. – 32 с.

Допоміжна

6.  Локалова  Н.  П.  Психология.  Введение  в  профессию.  Изд-во:  Питер,
2010. - 176 стр.

7. Маленова А. Ю.  Введение в профессию в схемах и таблицах:  Учебно-
методическое пособие.  Омск:  Изд-во ОмГУ, - 2004. – 44с.

8. Покладова В.В. Актуальні проблеми практичної підготовки соціальних
педагогів у системі вищої освіти // Національна освіта:  провідні тенденції та
перспективи  (до  140-річчя  від  дня  народження  Б.Д.Грінченка):  Матеріали
всеукраїнської науково-практичної конференції/ Редкол.: Н.М.Бібік та ін. – К.:
КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2004. – 191 с., с.159-161.

9. Слободянюк І.А., Покладова В.В. Інноваційні підходи до формування
змісту  освіти  соціальних  педагогів  та  практичних  психологів  //  Соціально-
психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери
(Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції) – Мелітополь, 2007.
– 171 с., с.144-147. 
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10.  Слободянюк  И.А.,  Похмелкина  Г.Ф.  Опыт  профессиональной
переориентации в процессе подготовки практических психологов // Актуальные
проблемы психологической  службы:  теорія  и  практика:  Сборник  материалов
международной конференции. 1 – Одесса, 1992. – С. 100-102.

11.  Стратегія  реформування  освіти  в  Україні:  Рекомендації  з  освітньої
політики. – К.: «КІ.С.» 2003. – 296 с.   
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