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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3 кредитів /90 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 
Денна форма: лекції (14 год.), практичні (16 год), самостійна 

робота (60 год.), індивідуальні завдання (60 год.) 

Заочна форма:  лекції (2 год.), практичні (4 год), самостійна 

робота (84 год.), індивідуальні завдання (84 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Прослуховуючи цей курс, Ви 

погодились виконувати положення принципів академічної 

доброчесності:  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного 

та підсумкового контролю результатів навчання; 

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право; 

– надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності. 

Порушення академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат, фабрикація, обман, списування, 

хабарництво. 

Відвідування занять. Здобувач вищої освіти зобов’язаний: 

– регулярне відвідування заняття (лекційні, семінарські, 

практичні). 

– у випадку захворювання чи можливої відсутності з 

іншої поважної причини повідомити викладача та старосту 

групи. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Кожен студент має право на неформальну освіту. При 

наявності у здобувача сертифіката чи диплома, що 

підтверджує його участь певній програмі може бути 

зараховано як виконання ІНДЗ (участь у конференціях, 

круглих столах, семінарах, онлайн-курси, участь у проєктах і 

т.п.) 

Що будемо вивчати?  Навчальна дисципліна «Психологія професійної кар’єри» 

знайомить здобувачів вищої освіти зі специфікою здійснення 

професійної кар’єри працівниками в різних галузях; мати 

уявлення про психологію праці як галузь знання, галузь 
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науки; усвідомити специфіку і значущість трудової 

професійної діяльності в сучасних соціокультурних умовах; 

зміст і механізми професійного становлення особистості 

здобувача як майбутнього фахівця з вищої освіти; уміти 

встановлювати відповідність людини вимогам професії і 

відповідність професії запитам людини; виявляти потенційні 

професійні можливості людини; визначити типи і етапи 

ділової кар’єри; застосовувати модель індивідуального 

планування кар’єри; вміти дати рекомендації щодо 

ефективної підготовки до відбіркових випробувань при 

влаштуванні на роботу; використовувати систему методів, за 

допомогою якої можна виявляти кар’єрні спрямування 

працівників в організації; виявляти гендерні аспекти 

здійснення професійної кар’єри працівниками. 

Чому це треба вивчати?  Метою вивчення дисципліни «Психологія професійної 

кар’єри» є оволодіння всім спектром знань з питань 

професійної кар’єри працівника в організаційній структурі 

для того, щоб забезпечити кар’єрне зростання працівників та 

відповідно ефективність діяльності організації, а, також, 

розкриття психологічних особливостей здійснення 

професійної кар’єри у сучасних організаціях на основі 

вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду. 

Яких результатів можна 

досягнути?  
ПРН 1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз 

професійно важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Сформувати, вдосконалити такі soft skills: 

– комунікативні навички; 

– уміння працювати в команді; 

– уміння аргументувати свою думку; 

– уміння брати на себе відповідальність; 

– здатність порозумітись; 

– уміння знаходити мету; 

– стресостійкість; 

– позитивне мислення; 

– вміння керувати емоціями; 

– вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі; 

– володіти емпатією. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК 1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки 

та/або практики. 

ФК 6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

ФК 10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні 

методи психологічної допомоги клієнтам у складних 

життєвих ситуаціях. 

ФК 11. Здатність здійснювати моніторинг, оцінку 

ефективності виконання індивідуальної програми реабілітації 

осіб з інвалідністю. 



 

 

 

Розробник                                                                                               Людмила МОРОЗ 

Зміст дисципліни Психологія професійної кар’єри. Психологічний аналіз 

професійної кар’єри в організації. Етапи здійснення 

професійної кар’єри в організації. Планування кар’єри. 

Технології, які використовуються при плануванні кар’єри. 

Вплив психологічних чинників на процес здійснення 

професійної кар’єри. Роль кар’єрних орієнтацій у здійсненні 

професійної кар’єри. Розвиток кар’єри. 

Гендерні аспекти розвитку кар’єри. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, тем самостійної 

роботи, індивідуальних завдань. 

Міждисциплінарні зв’язки Ділова іноземна мова, Психологія життєвої кризи. 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний контроль, теми 

для самостійного опрацювання. 

Підсумковий контроль Залік 


