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1. Опис кредитного модуля 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Загальні показники 
Характеристика кредитного 

модуля 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

Назва дисципліни, до 

якої належить кредитний 

модуль 

Психологія 

професіоналізму 

 

Форма навчання 

очна 
 

Спеціальність 

053 Психологія 
(шифр і назва) 

Кількість кредитів ЕСТS 

 

2 

Статус кредитного модуля 

вибіркова складова 

Кількість розділів 

 

2 

Цикл, до якого належить 

кредитний модуль 

професійної підготовки 

 

Індивідуальне завдання 

 
Реферат 

 

Рік підготовки  2 

Семестр    4 

Ступінь вищої освіти 

 

доктор філософії 

 

Загальна кількість годин 
 

60 

Лекції 

16 год. 

Семінарські заняття 

14 год.. 

Тижневих годин: 
 
Аудиторних – 3,3 
 
СР – 3,3 

Самостійна робота 
30 год.  

Вид та форма семестрового 

контролю 

                 Залік 

Здобуття аспірантами освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за 

спеціальністю 053 Психологія передбачає наявність у них знань і сформованість 

умінь проводити та впроваджувати результати власних науково-пошукових 

досліджень з урахуванням психологічних закономірностей набуття людиною 

професіоналізму, у тому числі й у освітньо-науковій сфері, що, у свою чергу, і 

зумовлює необхідність опанування навчальної дисципліни «Психологія 

професіоналізму» 

Психологія професіоналізму – галузь наукової психології, яка вивчає 

чинники, умови та закономірності набуття людиною професіоналізму в її роботі, 

особистісні зміни, що супроводжують цей процес, психологічні критерії та рівні 

професіоналізму. 

Предметом навчальної дисципліни «Психологія професіоналізму» є 

психологічні чинники, умови та закономірності набуття людиною професіоналізму. 

Міждисциплінарні зв’язки. «Психологія дорослої людини», «Актуальні 

проблеми психології особистості», «Психологія професійної кар’єри науково-

педагогічного працівника». 
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2. Мета та завдання кредитного модуля 

 
Мета навчальної дисципліни: розвиток уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми (ЗК3), здатності саморозвиватися і самовдосконалюватися 

протягом життя, оцінювати рівень власної фахової компетенції та підвищувати 

професійну кваліфікацію (СК9), здатності здійснювати освітню діяльність у сфері 

психології та на межі предметних галузей (СК11). 

Програмні результати навчання: 

1. Навчитись працювати над власним розвитком та вдосконаленням, 

визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення 

професійної кваліфікації (ПР9), зокрема: 

 розвинути здатність до самоосвіти, самовдосконалення, саморефлексії та 

моніторингу дослідницької діяльності;  

 розвинути здатність самостійно і критично мислити, аналізувати, синтезувати і 

зіставляти різні точки зору, виявляти власну позицію, науково її обґрунтовувати;  

 навчитись визначати основні етапи становлення суб'єкта праці і формування 

професіонала; 

 опанувати загальні принципи та заходи організаційно-психологічної роботи;  

 навчитись самостійно обирати та застосовувати методи психологічного вивчення 

праці;  

 навчитись самостійно планувати та застосовувати заходи практичної психологічної 

роботи з  персоналом; 

 розвинути здатність до рефлексії професійної діяльності;  

 навчитись попереджувати та виправляти небажані варіанти професійного розвитку 

особистості; 

 набути вміння визначати ефективні стилі професійної діяльності в залежності від 

індивідуальних особливостей. 

2. Навчитись здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел на основі сучасних методологій наукової 

діяльності (ПР1), зокрема: 

 навчитись оперувати категоріальним апаратом психології професіоналізму; 

 засвоїти історичну зумовленість виникнення і розвитку психологічних уявлень про 

професіоналізм; 

 розвинути вміння до аналізу та визначення особистісних та професійних якостей, 

необхідних для успішного виконання роботи на певному трудовому посту; 

 розвинути здатність до ефективного здійснення літературного пошуку, 

бібліографічного огляду та аналізу наукових джерел; 

 розвинути здатність обґрунтовувати науковий апарат дослідження, формулювати 

гіпотезу та планувати дослідницьку роботу. 

3. Навчитись виокремлювати та систематизувати значущі проблеми 

(соціальні, наукові, культурні, етичні та інші), чинники та тенденції 

функціонування й розвитку особистості, груп і організацій на різних рівнях 

психологічного дослідження (ПР2), зокрема:. 

 засвоїти основні підходи та методи досліджень психології професіоналізму; 

 засвоїти структуру, зміст та особливості професійної діяльності;  

 розвинути здатність аналізувати трудову діяльність;  

 навчитись складати професіограми, у тому числі й аналітичні;  
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 розвинути здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані 

ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми; виділяти протиріччя і невирішені 

раніше проблеми. 

 

3. Структура кредитного модуля 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
 

Всього 
у тому числі 

Лекції 
Семінарські 

 

СР 

 заняття 

1 2 3 4 5 

6 Розділ 1. Загальні питання професіоналізму 

 Тема 1.1. Основні поняття психології професійної діяльності 

 

8 2 4 2 

Тема 1.2. Сучасні умови та особливості професійної діяльності 

 

6 2 - 4 

Тема 1.3. Розвиток професіонала та проблеми професійного 

становлення 

8 2 4 2 

Тема 1.4. Професійна діяльність та адаптація професіонала 6 2 - 4 

Контрольні заходи  не передбачено 

Разом за розділом 1 28 8 8 12 

Розділ 2. Професіонал як суб’єкт професійної діяльності 

Тема 2.1. Професійна придатність професіонала 8 2 4 2 

Тема 2.2. Професійний відбір персоналу 
8 2 2 2 

Тема 2.3. Робота з персоналом 6 2 - 6 

Тема 2.4. Мотивація праці професіонала 
6 2 - 4 

Контрольні заходи не передбачено 

- 

- 

15 

Разом за розділом 2 28 8 6 14 

Залікова контрольна робота 4 - - 4 

Всього годин 

 

60 16 14 30 
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4. Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, 

посилання на літературу та завдання на СР) 

1 

 

 

 

Тема 1.1. Основні поняття психології професійної діяльності 

Лекція 1. Основні поняття психології професійної діяльності 

Професія і пов'язані з нею поняття. Розподіл основних робочих функцій між 

суб'єктами праці. «Золоте правило» професіоналізму. Класифікація професій. Складові 

професійної діяльності 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 3, 8, 10, 12. 

Додаткова: 5, 10, 12. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Що таке професія?  

2. Якими є основні характеристики професії? 

3. Що таке кваліфікація і які її види існують? 

4. Якими є основні ергатичні функції? 

5. У чому полягає типовий розподіл основних робочих функцій між 

суб'єктами праці? 

6. Яким є «золоте правило» професіоналізму?  

7. На яких підставах виділяють основні складові професійної діяльності? 

2 

Тема 1.2. Сучасні умови та особливості професійної діяльності 

Лекція 2. Сучасні умови та особливості професійної діяльності 

Зміна умов праці в умовах сьогодення. Професійний стрес. Екстремальні, 

надекстремальні і особливі умови діяльності. Психологія безпеки. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 6, 8, 12. 

Додаткова: 4, 5, 10, 12.  

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Чим зумовлена зміна умов праці в зв'язку з активним застосуванням 

техніки? 

2. Які основні тенденції зміни умов праці в умовах сьогодення? 

3. Що являє собою професійний стрес і вплив яких факторів до нього 

призводить? 

4. Чим відрізняються екстремальні, надекстремальні і особливі умови 

діяльності? 

5. Які основні завдання психології безпеки?  

3 

Тема 1.3. Розвиток професіонала та проблеми професійного становлення 

Лекція 3. Розвиток професіонала та проблеми професійного становлення 

Основні етапи та характеристики розвитку професіонала. Розвиток професійної 

самосвідомості. Психологія професійного самоздійснення. Кризи професійного 

становлення. Професійні деструкції. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 2, 5, 9, 11. 

Додаткова: 1, 3, 6, 7, 9.  

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Які можна виділи етапи професійного становлення? 

2. Що являє собою професійна самосвідомість і які чинники можуть 

справляти вплив на її формування? 

3. Якою є структура професійного самоздійснення 
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4. Які можна виділити кризи, пов’язані  із професійним становленням 

особистості? 

5. Якими є основні чинники криз професійного становлення? 

6. Що являють собою професійні деструкції і які основні тенденції і рівні 

їх розвитку?  

7. Які існують основні шляхи професійної реабілітації?  

4 

Тема 1.4. Професійна діяльність та адаптація професіонала 

Лекція 4. Професійна діяльність та адаптація професіонала 

Загальні питання адаптації людини. Професійна адаптація. Індивідуальний 

стиль діяльності.  Акмеологія і професійна адаптація. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 2, 6, 12. 

Додаткова: 4, 7, 12.  

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Що являє собою адаптація людини і які компоненти до неї входять? 

2. Які фактори впливають на успішність адаптації? 

3. Що являє собою професійна адаптація? 

4. У чому полягає індивідуальний стиль діяльності і як відбувається його 

формування.   

5. Як завдання  вирішує акмеологія. 

6. Якими є основні ознаки та етапи професійної адаптації. 

5 

Тема 2.1. Професійна придатність професіонала 

Лекція 5. Професійна придатність професіонала 

Професійна придатність. Професіограма і психограма. Професійно важливі 

якості. Професіоналізм. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 1, 7, 8, 12. 

Додаткова: 3, 11. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Що являє собою професійна придатність? 

2. Які існують етапи формування професійної придатності? 

3. Що являють собою професіограма і психограма? 

4. Які вимоги до них ставляться? 

5. Що включає у себе поняття професійно важливих якостей? 

6. У чому полягає сутність поняття професіоналізм? 

7. Які існують види професійної компетентності? 

6 

Тема 2.2. Професійний відбір персоналу 

Лекція 6. Професійний відбір персоналу 

Поняття, зміст та підходи до професійного відбору. Особливості професійного 

відбору в різних системах. Етапи професійного відбору. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 7, 8, 10. 

Додаткова: 11. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Що являє собою професійний відбір ? 

2. Які умови його ефективності? 

3. У чому полягають особливості профвідбору в різних системах? 

4. У чому полягають особливості профвідбору в системі типу «людина-людина»? 

5. Які основні етапи профвідбору у конкретній організації?  

7 Тема 2.3. Робота з персоналом 
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Лекція 7. Робота з персоналом 

Основні поняття та підходи до роботи з персоналом. Етапи роботи з 

персоналом. Новітні підходи до кадрового менеджменту. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 4, 10, 12. 

Додаткова: 2, 8. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Які основні поняття розкривають різні аспекти роботи з персоналом? 

2. У чому полягають основні етапи роботи з персоналом і підбору 

персоналу? 

3. Що являє собою кадрова політика в широкому і вузькому значенні? 

4. Які існують основні типи кадрової політики? 

5. У чому полягають ключові ролі і напрямки роботи менеджера з 

персоналу?  

6. Якими є новітні підходи до кадрового менеджменту? 

8 

Тема 2.4. Мотивація праці професіонала 

Лекція 8. Мотивація праці професіонала 

Загальні основи мотивації професійної діяльності. Задоволеність працею і 

мотивація. Класичні та новітні підходи до управління мотивацією праці професіонала.  

Л і т е р а т у р а 

Основна: 3, 4, 12. 

Додаткова: 7, 8. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Яке значення має мотивація для здійснення діяльності? 

2. Який зв’язок існує між задоволеністю працею і мотивацією? 

3. Як можна керувати мотивацією праці на основі використання заохочень і 

покарань? 

4. В чому полягають класичні підходи до управління мотивацією праці 

професіонала? 

5. В чому полягають новітні підходи до управління мотивацією праці 

професіонала? 

 

5. Семінарські заняття 

Основними завданнями циклу семінарських занять є розвиток у аспірантів уміння 

працювати з науковою літературою, готувати виступи, формулювати та відстоювати свою 

позицію, брати активну участь у дискусії; проводити критичний аналіз та оцінку наукових 

ідей та концепцій. 

 

№ 

з/п 

Назва теми та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, 

посилання на літературу та завдання на СР) 

1 

Тема 1.1. Основні поняття психології професійної діяльності 

Семінарське заняття 1. Основні поняття психології професійної діяльності 

Мета: Поширити та поглибити знання аспірантів про психологію професійної 

діяльності 

Питання для обговорення:  

1. Професія та її основні характеристики. 

2. Поняття спеціальності та кваліфікації. 

3. Трудові функції та функції засобів праці.. 

4. Ергатичні функції. 

5. Розподіл основних робочих функцій між суб'єктами праці.. 

6. «Золоте правило» професіоналізму. 
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7. Класифікація професій. 

8. Проблема престижних та не престижних професій. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 3, 8, 10, 12. 

Додаткова: 5, 10, 12. 

2 

Тема 1.3. Розвиток професіонала та проблеми професійного становлення 

Семінарське заняття 2. Розвиток професіонала та проблеми професійного 

становлення 

Мета: Поширити та закріпити знання аспірантів закономірностей розвитку 

професіонала та проблем професійного становлення 

Питання для обговорення:  

1. Основні етапи та характеристики розвитку професіонала.  

2. Періодизація професійного становлення за Є.О. Климовим. 

3. Періодизація професійного становлення за Е.Ф. Зєєром. 

4. Розвиток професійної самосвідомості. 

5. Кризи професійного становлення 

6. Чинники криз професійного становлення. 

7. Професійні деформації. 

8. Класифікація професійних деформацій. 

9. Профілактика та корекція професійних деформацій. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 2, 5, 9, 11. 

Додаткова: 1, 3, 6, 7, 9. 

3 

Тема 2.1. Професійна придатність професіонала 

Семінарське заняття 3. Професійна придатність професіонала 

Мета: Поширити та поглибити знання аспірантів про комплекс питань, 

пов’язаних з професійною придатністю професіонала. 

Питання для обговорення:  

1. Професійна придатність. 

2. Формування професійної придатності. 

3. Біологічні та соціальні передумови професійної придатності.. 

4. Професіограма.  

5. Психограма. 

6. Професійно важливі якості. 

7. Професіоналізм.  

8. Професійна компетентність. 

9. Психологічна компетентність 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 1, 7, 8, 12. 

Додаткова: 3, 11. 

4 

Тема 2.2. Професійний відбір персоналу 

Семінарське заняття 4. Професійний відбір персоналу 

Мета: Систематизувати та закріпити знання аспірантів щодо наукових засад 
професійного відбору персоналу 

Питання для обговорення:  

1. Поняття професійного відбору. 

2. Види професійного відбору. 

3. Зміст "природного" професійного відбору 

4. Умови ефективності професійного відбору. 

5. Особливості профвідбору в різних системах. 

6. Вимоги до фахівців, які займаються профвідбором. 

7. Етапи профвідбору в організації. 

8. Помилки профвідбору. 
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Л і т е р а т у р а 

Основна: 7, 8, 10. 

Додаткова: 11.  

 

6.Лабораторні заняття 

Не передбачено 

 

7.Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми, що виноситься на додаткове самостійне 

опрацювання 

Кількість 

годин СР 

1 Тема 1.2. Сучасні умови та особливості професійної 

діяльності 

Зміна умов праці в умовах сьогодення. Професійний стрес. 

Екстремальні, надекстремальні і особливі умови діяльності. 

Психологія безпеки. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 6, 8, 12. 

Додаткова: 4, 5, 10, 12.  

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

1. Подумайте і опишіть , що б ви хотіли поліпшити (і як) у своїх 

особистісних якостях, щоб відповідати сучасним вимогам 

професійної діяльності? 

2. Підберіть декілька прикладів відомих вам (із життєвого 

досвіду, літературі, інших джерел) представників вашої 

професії, успішних у своїй справі, хоча й різних за своїми 

особистісними якостями (тобто, різних, але рівноцінних). 

Зробіть припущення, за рахунок яких особистісних якостей чи 

прийомів роботи ці люди є успішними на своєму місці. 

3. Подумайте і опишіть чи не призведуть комп’ютерізація, 

автоматизація процесів праці до того, що всі види праці 

стануть “кнопконатискательними”, однаковими? І чи не 

відпаде необхідність у виборі професії “до душі”? 

4 

2 Тема 1.4. Професійна діяльність та адаптація 

професіонала 

Загальні питання адаптації людини. Професійна адаптація. 

Індивідуальний стиль діяльності.  Акмеологія і професійна 

адаптація. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

1. Проаналізуйте, за якими зовнішніми проявами можна дізнатись 

про зміни у психіці людини (наприклад, про зміни її думок, 

поглядів, ставлення до чого-небудь, поінформованості)? 

2. Подумайте, як можна відрізнити тимчасові, зворотні зміни 

психіки людини, з одного боку, і стійкі – з іншого? 

3. Проаналізуйте, які можуть бути небажані і неприпустимі 

варіанти професійного розвитку, їх попередження (профілактика) 

і виправлення (корекція)? 

4 

3 Тема 2.3. Робота з персоналом 

Основні поняття та підходи до роботи з персоналом. Етапи 

роботи з персоналом. Новітні підходи до кадрового менеджменту. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 4, 10, 12. 

4 
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Додаткова: 2, 8. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

1. Подумайте і опишіть, як на вашу думку можна допомогти 

людям, що опинилися на небажаному шляху професійного 

розвитку? І чи не буде така допомога зазіханням на свободу їх 

особистості? 

2. Подумайте і опишіть, які можуть бути стилі діяльності у роботі 

за вашим чи будь-яким фахом? 

3. Уявіть, що ви працюєте менеджером з персоналу у приватній 

установі і вам потрібно відібрати на одну з відповідальних посад 

одного працівника із 12 претендентів. На яку інформацію ви би 

спирались при такому виборі і як би побудували інтерв’ю з 

претендентами? 

4 Тема 2.4. Мотивація праці професіонала 

Загальні основи мотивації професійної діяльності. 

Задоволеність працею і мотивація. Класичні та новітні підходи до 

управління мотивацією праці професіонала.  

Л і т е р а т у р а 

Основна: 3, 4, 12. 

Додаткова: 7, 8. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

1. Уявіть, що ви працюєте менеджером з персоналу у приватній 

установі і помітили, що у одному з підрозділів установи назріває 

серйозний конфлікт між керівником підрозділу і його підлеглими. 

Ваші дії? 

2. Уявіть, що ви працюєте менеджером з персоналу у приватній 

установі і побачили, що працівники одного з підрозділів 

працюють недостатньо ефективно, очевидно виявляючи 

недостатню мотивацію до своєї діяльності. При цьому, з різних 

причин звільняти їх недоцільно. Якими могли би бути ваші дії, 

спрямовані на підвищення мотивації цих працівників? 

4 

 

7. Індивідуальні завдання 
Мета індивідуальних завдань – сприяти поглибленню і розширенню теоретичних 

знань аспірантів з окремих тем навчальної дисципліни; отримати досвід самостійної 

роботи з навчальною та науковою літературою. 

Індивідуальним завданням з кредитного модуля «Психологія професіоналізму» є 

реферат.  

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування аспірантами 

основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, 

вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.  

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної психологічної 

проблеми, сучасної наукової літератури, а також оволодіння навичками логічного аналізу 

та узагальнення матеріалу, його системного викладу. 

Тема реферату обирається аспірантом самостійно впродовж двох тижнів з початку 

семестру, виходячи із запропонованого переліку (Додаток А). Окрім запропонованих, 

аспіранти можуть самостійно обирати тему реферату, обов’язково погоджуючи її з 

викладачем. У навчальній групі теми рефератів не повинні повторюватись. 

Аспіранти подають реферат на кафедру психології і педагогіки разом із 

роздрукованим списком навчальної групи за два тижні до заліку.  

Вимоги до змісту та оформлення реферату 
Загальний обсяг реферату 12-15 сторінок друкованого тексту українською мовою 

формату А4 тексту у редакторі Word 
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Стандарти: кегель – 14pt, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 

абзацний відступ – 1,25 см, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 

1,5 см. 

Реферат обов’язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі 

реквізити: назва інституту. Далі розміщується тема реферату, відомості про автора, місце 

й рік виконання реферату.  

 

Титульний аркуш реферату має такі реквізити: 

 

                                     Розташовуються зверху в центрі  

 

Національна академія педагогічних наук України 

Інститут психології імені Г.С. Костюка 

 

 

 

 

           Далі посередині аркуша  

 

Реферат з дисципліни «Методологія наукових досліджень» 

на тему «_________________________________________» 

                                                                                                                                                           

                                                

 

 

Нижче праворуч: прізвище, ім’я, по батькові аспіранта 

 та викладача, який викладає навчальну дисципліну. 

 

 

Знизу по центру: Київ – рік 

 

Структурно реферат повинен містити: зміст, вступ, основну частину (3-4 питання), 

висновки та список використаних джерел.  

У вступі потрібно обґрунтувати теоретичну та практичну актуальність теми. В 

основній частині реферату необхідно глибоко та стисло розкрити поставлені питання; 

зазначати порядковими номерами посилання на використані літературні джерела (сайти). 

У висновках (1-2 сторінки), крім узагальнень, бажано викласти власний погляд на 

проблему. Список використаних джерел оформлюється за вимогами  ДСТУ 8302:2015, з 

якими можна ознайомитись за посиланням: 

https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf 

 

8. Контрольні роботи 
 

НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ 

 

9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 
 

Для оцінювання успішності аспірантів застосовується рейтингова система (РСО). 

РСО враховує: 

- результати роботи аспірантів на лекціях; 

- результати роботи аспірантів на семінарських заняттях; 

- якість написання реферату; 

- результати написання екзаменаційної контрольної роботи. 

https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf
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Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Робота аспірантів на лекційних заняттях 

Ваговий бал – 3.  

Максимальна кількість балів за роботу на лекційних заняттях дорівнює 

3 бали × 8 л. з. = 24 бали. 

Оцінювання роботи кожного аспіранта здійснюється на кожному лекційному 

занятті за двома показниками – присутністю і активністю: 

а) присутність       1 бал × 8 л. з. = 8 балів. 
Критерії оцінювання:  

1 – присутність на лекційному занятті;  

0 – відсутність на лекційному занятті.  

б) активність         2 бали × 8 л. з. = 16 балів. 
Критерії оцінювання:  

2 – висока активність, яка свідчить про спрямованість на ґрунтовне засвоєння 

матеріалу; 

1 – середня активність, що свідчить про спрямованість на формальне засвоєння 

матеріалу; 

0 – низька активність, яка свідчить про ухиляння від засвоєння матеріалу. 

2. Робота аспірантів на семінарських заняттях 

Ваговий бал – 6.  

Максимальна кількість балів на всіх семінарських заняттях дорівнює 

4 бали × 7 с.з. = 28 балів. 

Оцінювання роботи кожного аспіранта здійснюється на кожному семінарському 

занятті за трьома показниками – підготовленістю, активністю та присутністю: 

а) підготовленість       2 бали  × 7 с. з. = 14 балів. 

Критерії оцінювання:  

6-7 балів – повна, чітка, викладена в певній логічній послідовності відповідь на 

всі поставлені питання, що свідчить про глибоке розуміння суті питання, ознайомлення 

аспіранта не лише з матеріалом лекцій, але й з підручником та додатковою літературою; 

висловлення аспірантом власної позиції щодо дискусійних проблем, якщо такі 

порушуються у питанні; 

4-5 балів – не зовсім повна або не достатньо чітка відповідь на всі поставлені 

питання, що свідчить про правильне розуміння суті питання, ознайомлення аспіранта з 

матеріалом лекцій та підручника; незначні неточності у відповідях; 

2-3 бали – відсутність відповіді на певні питання, або неправильна відповідь на 

них, що свідчить про поверхове ознайомлення аспіранта з навчальним матеріалом або 

значні похибки у відповідях; 

1 бал – неправильна відповідь, що свідчить про незнання матеріалу, але намагання 

аспіранта висловити власне розуміння суті поставленого питання; 

0 балів – відсутність відповіді. 

б) активність               1 бал × 7 с. з. = 7 балів. 

Критерії оцінювання:  

2 – висока активність, що свідчить про ґрунтовну обізнаність з матеріалу та 

спрямованість на його опрацювання; 

1 – достатня активність, що свідчить про обізнаність з матеріалу та спрямованість 

на його опрацювання; 

0 – низька активність, що свідчить про неволодіння матеріалом та ухилення від 

участі у семінарському занятті.  

в) присутність             1 бал × 7 с. з. = 7 балів. 

Критерії оцінювання:  

1 – присутність на семінарському занятті;  

0 – відсутність на семінарському занятті.  

За особливі досягнення в роботі на семінарському занятті двом кращим аспірантам 
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може бути нараховано заохочувальні бали (+ 1 бал). 

3. Реферат 

Ваговий бал – 8. 

Критерії оцінювання: 

7-8 балів – творчий підхід до розкриття проблеми;  

5-6 балів – глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція; 

3-4 балів – обґрунтоване розкриття проблеми з певними недоліками; 

1-2 балів – реферат компілятивного рівня, або тему розкрито неповно; 

0 балів – незадовільно, тему не розкрито, реферат не зарахований. 

За кожний тиждень із запізненням поданням реферату нараховуються штрафні 

бали (– 2 бали, але загалом не більш ніж – 6 балів). Наявність позитивних оцінок, 

отриманих аспірантом за реферат, є необхідною умовою його допуску до екзамену. 
 

Отже, сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:  
 

RС = 3×8 + 4×7 + 8 = 60 балів. 

4. Екзаменаційна контрольна робота 

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 40% від R, а саме, 40 балів. 

RE = 40 балів.  

Необхідною умовою допуску до екзамену є рейтинг (Rс) не менше 50% від RС, 

тобто 30 балів.  

Екзамен проводиться в письмовій формі. Час екзаменаційної контрольної роботи – 

120 хвилин. Контрольне завдання містить 3 питання за тематичними розділами 

кредитного модулю. 

Приклад:  

Варіант № 1 

1. Поняття та зміст категорії діяльності. 

2. Індивідуальний стиль діяльності.  

3. Особистісно-професійні якості психолога-консультанта. 

Варіант № 2 

1. Трудовий пост і його складові.. 

2. Поняття професійної придатності. 

3. Особистісно-професійні якості психолога-науковця. 

Варіант № 3 

1. Професія і пов'язані з нею поняття. 

2. Акмеологія і професійна адаптація. 

3. Особистісно-професійні якості менеджера. 

Критерії оцінювання: 

35-40 балів – повна, чітка, викладена в логічній послідовності відповідь на всі 

поставлені питання, що свідчить про глибоке розуміння суті питання, ознайомлення 

аспіранта не лише з матеріалом лекцій, але й з підручником та додатковою літературою; 

висловлення аспірантом власної позиції щодо дискусійних проблем, якщо такі 

порушуються у питанні; 

25-34 балів – відповідь на всі поставлені питання, але не зовсім повна або не 

достатньо чітка, що свідчить про правильне розуміння суті питання, ознайомлення 

аспіранта з матеріалом лекцій та підручника; певні неточності у відповіді; 

15-24 балів – достатньо поверхова відповідь на всі поставлені питання; суттєві 

помилки у відповіді; відсутність відповіді на одне питання при правильній, в цілому, 

відповіді на інші; 

5-14 балів – правильна відповідь лише на одне питання при відсутності відповідей 

на інші або при неправильних відповідях на них; 

0-4 балів – неправильна відповідь на поставлені питання, що свідчить про незнання 

відповідного навчального матеріалу, але намагання висловити власне розуміння суті 

поставленого питання; відсутність відповіді. 
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Розрахунок шкали (R) рейтингу 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:  

RC = 8×3 + 7×4 + 8 = 60 балів. 

Рейтингова шкала з дисципліни складає  

RD = RC + RE = 60 + 40 = 100 балів. 

Для отримання аспірантом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) за 

результатами роботи в семестрі його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з 

таблицею 1. 

     

Таблиця 1. 

Рейтингові бали за 

100-бальною шкалою  
(RD = RС) 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А 

82-89 
Добре 

В 

74-81 С 

67-73 Задовільно 

(зараховано) 

D 

60-66 Е 

35-59 Незадовільно 

(не зараховано) 

FX 

1-34 F 

 

10. Методичні рекомендації 
 

Вивчення курсу «Психологія професіоналізму» передбачає засвоєння 

аспірантами системи психологічних знань, основних понять за темами, 

ознайомлення з навчально-методичними матеріалами. 

За кожною темою наводяться посилання на список основної та додаткової 

літератури, що не виключає можливості аспірантів самостійно по узгодженню з 

викладачем розширити цей список. Така робота по підбору релевантних наукових 

джерел може виявитись особливо корисною при підготовці аспіранта до залікової 

контрольної роботи. 

Головною метою лекцій є мотивація і організація роботи аспірантів з 

навчальним матеріалом у міжсесійний період. Лекції проводяться з використанням 

мультимедійних презентацій (за наявності умов в аудиторії).  

Проведення семінарських занять має бути практико орієнтованим. 

Головними завданнями семінарських занять є розвиток у аспірантів уміння 

працювати з науковою на навчальною літературою з психології, готувати доповіді, 

формулювати та відстоювати власну позицію, приймати активну участь у 

тематичній дискусії. Основним завданням написання реферату є підтвердження 

рівня опанування аспірантами основних положень з обраної тематики, 

демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити 

узагальнення та самостійні висновки.  

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної 

психологічної проблеми, сучасної наукової літератури, а також оволодіння 

навичками логічного аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу. 

Форма семестрового контролю – залік. Час залікової контрольної роботи – 90 

хвилин. Контрольне завдання містить 3 питання за тематичними розділами 

кредитного модулю. 
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11. Рекомендована література 
11.1. Основна  

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. – М.: ПЕР СЭ, 

2001. – 512 с. 

2. Деркач А. А., Селезнева Е. В.  Акмеология в вопросах и ответах: Учебн. 

пособие. – М.: МПСИ, Воронеж: НПО МОДЭК, 2007. – 248 с.  

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебн. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. - 336 с.  

4. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: 

Гардарики, 2003. – 582 с.  

5. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Моно-

графія. – К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2012. – 200 с. 

6. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с  

7. Маклаков А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. 

Теория и практика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – 480 с.  

8. Малхазов О.Р. Психологія праці: Навчальний посібник. / О.Р. Малхазов. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2009. – 180 с. 

9. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформа-

ций личности: Учебное пособие. – М.: НОУ ВПО Московский психолого–

социальный институт, 2008. – 304 с. 

10. Психология труда: Учеб. для вузов / Под ред. А.В. Карпова - М. Владос-

пересс, 2005. - 352 с. 

11. Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры профессионального развития 

личности. Практико-ориентированная монография. – М.: Московский психолого-

социальный институт, 2005. – 252 с. 

12. Толочек В. А. Современная психология труда: Учебн. пособие. - СПб.: 

Питер, 2005. - 479 с. 

11.2. Додаткова 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: Учебн. пособие. – 2–е 

изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.  

2. Карамушка Л.М., Дзюба Т.М. Психологія управління конфліктами в 

організації (на матеріалі діяльності освітніх організацій). – К. : Науковий світ, 2009. 

– 268 c. 

3. Климов Е.А. Пути в профессионализм: Учеб. пособие. - М.: Флинта, 2003. - 

320 с. 

4. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психо-

фізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. - К.: Міленіум, 2004. - 

265 с. 

5. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. - К.: КНЕУ, 

2003. - 367 с. 

6. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: "Знание", 1996. - 308 с.  

7. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства. - 3-е изд. – М.: Академия, 2005. - 480 с. 

8. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія 

[Електронний ресурс] / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко [та ін.] ; 

за ред. Л.М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. – Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/10087/ 

http://lib.iitta.gov.ua/10087/
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9. Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості 

: монографія [Електронний ресурс] / О.М. Кокун, В.В. Клименко, О.М. Корніяка, 

О.Р. Малхазов [та ін.] ; за ред. О.М. Кокуна. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 297 с. 

– Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10038/ 

10. Рибалка В.В. Психологія праці особистості: Навчально-методичний 

посібник. – К.-Кременчук: ПП Щербатих, 2006. – 76 с. 

11. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 

профессиограммы. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. 

12. Семиченко В.А. Психология деятельности: Модульный курс для препо-

давателей и студентов. – К. : Издатель А.Н. Эшке, 2002. – 247 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/10038/
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Додаток А 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

1. Тренінги в роботі практичного психолога організації.  

2. Значення трудової діяльності для розвитку людини. 

3. Чинники вибору професії. 

4. Оцінювання кваліфікації працівника. 

5. Ефективний розподіл робочих функцій в організації. 

6. Компоненти професійної діяльності. 

7. Програма професійної діяльності. 

8. Способи прийняття рішень у професійній діяльності 

9. Психологічний аналіз нових спеціальностей, які виникли внаслідок 

розвитку техніки. 

10. Зміна умов праці та професійний стрес. 

11. Екстремальні умови діяльності у “не екстремальних” професіях. 

12. Стан людини та ефективність діяльності. 

13. Періоди працездатності. 

14. Фактори втоми у професійній діяльності. 

15. Розвиток професійної самосвідомості у сучасному суспільстві. 

16. Кризи професійного становлення у різних професіях. 

17. Професійні деструкції у … (назва професії на вибір). 

18. Адаптація до праці і її успішність. 

19. Індивідуальний стиль у діяльності … (назва професії на вибір). 

20. Акмеологія як наукова дисципліна. 

21. Професійна придатність у … (назва професії на вибір). 

22. Професійно важливі якості … (назва професії на вибір). 

23. Професіоналізм і оплата праці. 

24. Професійний відбір у … (назва професії на вибір). 

25. Помилки професійного відбору. 

26. Професійний відбір у практичній роботі психолога. 

27. Підготовка менеджера з персоналу. 

28. Функції менеджера з персоналу у сучасній організації. 

29. Сучасний кадровий менеджмент. 

30. Задоволеність працею та її ефективність. 

31. Практичне управління мотивацією праці. 

32. Врахування фактору мотивації в роботі практичного психолога. 
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Додаток Б 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Поняття та зміст категорії діяльності. 

2. Трудовий пост і його складові.. 

3. Професія і пов'язані з нею поняття. 

4. Ергатичні функції.. 

5. Розподіл основних робочих функцій між суб'єктами праці.. 

6. «Золоте правило» професіоналізму. 

7. Класифікація професій. 

8. Складові професійної діяльності. 

9. Зміна умов праці в зв'язку з активним застосуванням техніки. 

10. Зміна умов праці в умовах сьогодення. 

11. Професійний стрес. 

12. Екстремальні, надекстремальні і особливі умови діяльності. 

13. Психологія безпеки. 

14. Стан людини та професійна діяльність 

15. Основні етапи розвитку суб'єкта праці. 

16. Розвиток професійної самосвідомості. 

17. Кризи професійного становлення. 

18. Професійні деструкції. 

19. Адаптація людини. 

20. Професійна адаптація. 

21. Індивідуальний стиль діяльності.  

22. Акмеологія і професійна адаптація. 

23. Поняття професійної придатності. 

24. Професіограма і психограма. 

25. Професійно важливі якості. 

26. Професіоналізм. 

27. Психологічна компетентність.  

28. Поняття професійного відбору. 

29. Особливості профвідбору в різних системах. 

30. Етапи профвідбору. 

31. Основні поняття роботи з персоналом.  

32. Етапи роботи з персоналом.  

33. Кадрова політика та її типи. 

34. Менеджер з персоналу, його ролі та напрямки роботи. 

35. Загальні питання мотивації діяльності. 

36. Задоволеність працею і мотивація. 

37. Особистісно-професійні якості вчителя. 

38. Особистісно-професійні якості керівника. 

39. Особистісно-професійні якості водія. 

40. Особистісно-професійні якості продавця. 

41. Особистісно-професійні якості психолога-консультанта. 

42. Особистісно-професійні якості психолога-науковця. 

43. Особистісно-професійні якості менеджера. 

44. Профілактика та попередження професійних деструкцій у психологів. 
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45. Профілактика та попередження професійних деструкцій у вчителів. 

46. Профілактика та попередження професійних деструкцій у викладачів. 

47. Професіограма вчителя. 

48. Професіограма лікаря. 

49. Професіограма практичного психолога. 

50. Професіограма психолога-науковця. 

51. Професіограма викладача. 

52. Професіограма менеджера. 

53. Професіограма керівника. 

54. Управління мотивацією праці менеджерів. 

55. Управління мотивацією праці викладачів. 

56. Управління мотивацією праці лікарів. 

57. Управління мотивацією праці психологів. 

58. Профілактика та попередження професійних деструкцій у менеджерів. 

59. Профілактика та попередження професійних деструкцій у керівників. 

60. Профілактика та попередження професійних деструкцій у лікарів. 

 

 


	- результати роботи аспірантів на лекціях;
	- результати роботи аспірантів на семінарських заняттях;
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