
 

Дисципліна Психологія професійного самоздійснення. 

Рівень ВО Перши (бакалаврський). 

Мова викладання Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни “Психологія професійного 

самоздійснення» здобувач вищої освіти повинен володіти достатнім 

рівнем засвоєння теоретичних знань і практичних вмінь з дисциплін 

професійно-педагогічної підготовки, а саме «Професійна педагогіка», 

«Психологія», «Філософія» 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: методологічну базу й особливості проблематики курсу; 

інтегративний характер курсу як наслідок міждисциплінарних підходів; 

психологічні характеристики особистості як суб’єкта професійної 

діяльності; стадії професійного становлення людини, їх психологічний 

супровід; психологічні особливості професійного самоздійснення молоді 

на сучасному ринку праці; специфіка професійного самовизначення 

незайнятого в професійній діяльності населення; психологічні аспекти 

побудови професійної кар’єри;типові психологічні проблеми 

професійного самоздійснення особистості. Вміти: використовувати 

теоретичні знання та практичні навички із психології професійного 

самоздійснення для аналізу й діагностики сформованості власних 

професійно спрямованих якостей; формувати здатність адаптації до нових 

ситуацій в професійному житті, до зміни наукового та науково-

виробничого профілю своєї професійної діяльності, переоцінці 

накопиченого досвіду; сформувати уявлення про місце людини в процесі 

професійної комунікації, а також про власну професійну позицію; 

здійснювати психологічний аналіз ефективності професійної 

самореалізації особистості; практично застосовувати рекомендації 

сучасної психологічної науки щодо підвищення ефективності 

професійного самовизначення, зростання та самоздійснення.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Психологія професійного самоздійснення” є 

досить важливою у формуванні професійно-педагогчних компетентностей 

майбутнього педагога.. Вона забезпечує поглиблену теоретичну та 

практичну підготовку фахівця у галузі освіти щодо розуміння 

особливостей особистісного та професійного самоздійснення, 

психологічних особливостей побудови успішної кар’єри, вчить 

розв’язувати вузлові проблеми, що виникають при професійній 

самореалізації. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 4. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному та професійному контекстах. 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 8. Самостійно планувати й організовувати власну професійну 

діяльність і діяльність здобувачів освіти і підлеглих. 

ПР 11. Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації 

освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати 

навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками 

планування, контролю, звітності на виробництвах, в установах, 

організаціях галузі/сфери. 

ПР 25. Забезпечувати рівні можливості і дотримуватися принципів 

гендерного паритету у професійній діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 



прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 11. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних 

проблем. 
СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній 

діяльності. 

СК 11. Здатність використовувати у професійній діяльності основні 

положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. 

СК 14. Здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію 

(дані) відповідно до спеціалізації. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення лабораторних занять та самостійної роботи. 
Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


