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Психологія професіоналізму 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпо-

відних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психо-

логія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організацій-

ного розвитку 

Рік підготовки 

ІІ 

Семестр 

ІІІ, ІV 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності саморозвиватися і самовдоскона-

люватися протягом життя, оцінювати рівень власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію й професійну мобільність (СК4), дотримуватися у фаховій діяльнос-

ті норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими 

цінностями (СК3), уміння толерувати невизначеність і доводити унікальність власного нау-

кового пошуку в умовах інформаційного /цифрового суспільства (СК5). 

Заплановані результати навчання: 

1. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерант-

ності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8), зокрема: 

 виявляти здатність діяти відповідально та свідомо у процесі професійної діяльності; 

 демонструвати вміння діяти відповідно до норм професійної етики, міжкультурної 

толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності. 

2. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в 

умовах змін, невизначеності та соціальної напруженості (РН10), зокрема: 

 уміти гнучко адаптуватися та діяти новій ситуації; 

 виявляти ініціативу та підприємливість, здатність працювати автономно; 

 демонструвати здатність розв’язувати комплексні проблеми в діяльності науковця 

/ науково-педагогічного працівника з урахуванням психологічних особливостей розвитку 

професіоналізму; 

 виявляти здатність до професійної мобільності, швидкого засвоєння нових техніч-

них засобів і технологій професійної діяльності, потребу в освіті впродовж життя. 

3. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні 

можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації й професійної 

мобільності (РН9), зокрема: 

 демонструвати здатність визначати складові, рівень власного професіоналізму зага-

лом і як науково-педагогічних працівників зокрема з використанням адекватного психодіаг-

ностичного інструментарію; 
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 уміти розробити та реалізувати програму розвитку професіоналізму; аналізувати ре-

зультати розвитку професіоналізму та здійснювати відповідні корекційно-розвивальні заходи 

тощо. 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 

Зміст і складові професіоналізму особистості: психологічний аспект 

Тема 1. Сучасні наукові підходи до професійного становлення й розвитку особис-

тості фахівця-професіонала. 

Сутність та етапи професійного становлення. Системогенез професійної діяльності. 

Професіоналізація. Стадії професіоналізації. Виникнення і формування професійних намірів. 

Соціально і психологічно обґрунтований вибір професії. Професійне самовизначення та під-

готовка до обраної професійної діяльності. Процес входження у професію. Професійна само-

реалізація особистості. 

Вектори професійного становлення особистості професіонала. Спрямованість особис-

тості. Професійна компетентність. Види професійної компетентності: спеціальна, соціальна, 

психологічна. Професійна придатність. Професійно важливі якості особистості. Критерії 

професіоналізації: професійна продуктивність, професійна ідентичність, професійна зрілість. 

Література:[1; 2; 5; 7; 8; 12;15; 18; 23; 26; 32]. 
 

Тема 2. Професіоналізм як результат професійного розвитку особистості: сут-

ність, складові, рівні. 

Професіоналізм як психологічний феномен. Вихідні психологічні передумови станов-

лення професіоналізму. Психологічні особливості людини, що впливають на формування 

професіоналізму. Мотиваційно-ціннісний компонент професіоналізму фахівця: професійно-

ціннісні орієнтації, професійні мотиви, базові та актуальні потреби, стійке позитивне став-

лення до професійної діяльності, задоволеність нею. Когнітивний компонент: знання з про-

фесійної діяльності, її ефективність і якість, професійну кар'єру та професійно особистісну 

зрілість як основу професіоналізму. Операційно-технологічний компонент професіоналізму: 

сукупність умінь, навичок, способів дій, прийомів для забезпечення ефективності й високої 

якості професійної діяльності. Рівні професіоналізму: допрофессіоналізм, професіоналізм; 

суперпрофесіоналізм, непрофесіоналізм (псевдопрофессіоналізм), післяпрофесіоналізм. 

Література [1;3; 5; 6; 9; 12; 14; 16; 23; 25; 28] 
 

Тема 3. Психологічні особливості розвитку професіоналізму фахівців професій 

типу «людина-людина». 

Роль професій типу «людина-людина» у сучасному суспільстві. Загальні особливості 

діяльності та вимоги до особистості фахівців у професіях типу «людина-людина». 

Рушійні сили розвитку професіоналізму: об’єктивні, пов’язані з реальною системою 

професійної діяльності; суб’єктивні, які пов’язані з індивідуальним потенціалом людини; 

об’єктивно-суб’єктивні, пов’язані з особливостями професійного середовища, професіоналі-

змом керівників, якістю управління. 

Особливості становлення професіоналізму педагогічних/науково-педагогічних праці-

вників на різних етапах професійного розвитку. Особливості різних етапів розвитку професі-

оналізму вченого-психолога. Специфіка розвитку професіоналізму менеджерів і субєктівпід-

приємницької діяльності від етапу професійної адаптації до етапу професійної майстерності. 

Література [2; 3; 9; 14; 15; 18; 19; 23; 24; 29; 31; 33; 35 ] 
 

Змістовий модуль 2. Психологічні проблеми розвитку професіоналізму фахівця 
 

Тема 4. Професійні кризи  

Сутність і види професійних криз особистості фахівця. Нормативні професійні кризи і 

кризи професійного становлення. Фази професійних криз.  
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Особливості прояву професійних криз на різних етапах професійного становлення: 

професійної орієнтації (оптації); професійної підготовки; професійної адаптації первинної 

професіоналізації; вторинної професіоналізації; професійної майстерності.  

Ненормативні кризи: проблема втрати роботи. Криза безробіття і деформація процесу 

професійної самореалізації особистості. 

Професійна криза як єдність можливості дезінтеграції людини й можливості знахо-

дження цілісності «Я» на новій основі Позитивний і негативний плив професійних криз на 

професійно-особистісний розвиток фахівця. Способи подолання професійних криз. Констру-

ктивні та деструктивні шляхи виходу з професійної кризи. 
 

Література [2; 3; 4; 12; 16; 22; 27; 30; 32] 
 

Тема 5. Професійні деструкції у становленні фахівця, їх попередження і подолан-

ня. 

Професійні деструкції як негативні зміни у структурі діяльності та особистості фахів-

ця. Прояви професійних деструкцій. Професійно зумовлені акцентуації. Навчена безпорад-

ність. Професійна відчуженість і стагнація.  

Емоційне «вигорання» особистості фахівця як наслідок некерованого професійного 

стресу. Професійні деформації особистості фахівця. Перфекціонізм, трудоголізм і прокрасти-

нація особистості фахівця:  

Методи психодіагностики професійних деструкцій Умови попередження та подолан-

ня професійних деструкцій. 

Література [2; 4; 10; 17; 22;23;27; 31] 
 

 

Змістовий модуль 3. Психологічний супровід процесу розвитку професіоналізму 

фахівців. 

Тема 6. Зміст психологічного супроводу розвитку професіоналізму фахівців. 

Психологічний супровід розвитку професіоналізму як сприяння реалізації професійно-

психологічного потенціалу особистості і задоволення потреб фахівця. Принципи реалізації 

психологічного супроводу: науковість, системність, послідовність, неперервність, індивідуа-

льний підхід, оптимізація, орієнтація на вершинні досягнення.. Функції психологічного су-

проводу: діагностична, просвітницька, проектувальна, профілактична, консультативна, сти-

мулююча, корекційно-розвивальна. Компоненти психологічного супроводу: цільовий; орга-

нізаційний; змістовий; результативний. Особливості реалізації психологічного супроводу ро-

звитку професіоналізму фахівців у межах організації в цілому, на рівні окремих підрозділів як 

малих соціальних груп, на рівні окремої особистості, організаційний (нарівні організації як 

соціального інституту. 

Література [1; 2; 7; 9; 13; 16; 23; 24; 33; 34] 

 

Тема 7 Оптимізація розвитку професіоналізму фахівців професій типу «людина-

людина» у процесі психологічного супроводу 

Акмеологічний підхід до оптимізації розвитку професіоналізму фахівців професій ти-

пу «людина-людина» у процесі психологічного супроводу. Акмеологічний моніторинг. Ак-

меологічний тренніг. Акмеологічне консультування як засіб психологічної підтримки фахів-

ця як суб’єкта особистісно-професійних досягнень, актуалізації його адаптаційних можливо-

стей і життєстійкості.  

Особливості оптимізації розвитку професіоналізму фахівців професій типу «людина-

людина» на різних етапах професійного становлення від вибору професії до професійної 

майстерності. Особистістно орієнтовані технології розвитку професіоналізму фахівців.  

Література [2; 5; 11; 20; 24; 29; 31; 34; 35] 
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4. Структура курсу 
 

Назви 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 

У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. 

Зміст і складові професіоналізму особистості: психологічний аспект 

Тема 1. Сучасні наукові підходи до професійного станов-

лення й розвитку особистості фахівця-професіонала 

10 2 2 6 

Тема 2. Професіоналізм як результат професійного розвит-

ку: сутність і складові. 

10 2 2 6 

Тема 3. Психологічні особливості розвитку професіоналіз-

му фахівців професій типу «людина-людина». 

10  2 8 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

Змістовий модуль 2. 

Психологічні проблеми розвитку професіоналізму фахівця 

Тема 4. Професійні кризи у процесі становлення фахівця 12 2 2 8 

Тема 5. Професійні деструкції у становленні фахівця, їх по-

передження і подолання.. 

18 2 4 12 

Усього годин за змістовим модулем 2 30 4 6 20 

Змістовий модуль 3. 

Психологічний супровід процесу становлення професіоналізму фахівців 

Тема 6. Сутність психологічного супроводу процесу роз-

витку професіоналізму фахівців 

14 2 4 8 

Тема 7. Оптимізація розвитку професіоналізму фахівців 

професій типу «людина-людина» у процесі психологічного 

супроводу  

16  4 12 

Усього годин за змістовим модулем 3 30 2 8 20 

РАЗОМ: 90 10 20 60 

 

 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Зміст і складові професіоналізму особистості: психологічний аспект 

1.  Тема 1. Сучасні наукові 

підходи до професійного 

становлення й розвитку 

особистості фахівця-

професіонала 

Проаналізувати сучасні наукові підходи до 

дослідження проблеми професіоналізму 

фахівців. Виокремити спільні й відмінні 

позиції науковців. 

2 

2.  Тема 2. Професіоналізм як 

результат професійного ро-

звитку: сутність і складові 

Проаналізувати критерії та показники мо-

тиваційно-ціннісного, когнітивно-

рефлексивного, операційно-діяльнісного 

2 
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компонентів та методики їх вивчення  

3.  Тема 3. Психологічні особ-

ливості розвитку професіо-

налізму фахівців професій 

типу «людина-людина». 

Виокремити та проаналізувати зміст етапів 

становлення професіоналізму психолога-

вченого 

2 
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Змістовий модуль 2.  

Психологічні проблеми розвитку професіоналізму фахівця 

4.  Тема 4. Професійні кризи у 

процесі становлення фахів-

ця. 

Проаналізувати можливі прояви професій-

них криз у діяльності психолога-вченого 

2 

5.  Тема 5. Професійні дестру-

кції у становленні фахівця, 

їх попередження і подолан-

ня. 

Визначити сукупність методів дослідження 

рівнів прояву професійних деструкцій у 

професійному житті здобувача PhD: емо-

ційного вигорання, перфекціонізму, трудо-

голізму та прокрастинації. 

4 
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7.  Змістовий модуль 3. 

Психологічний супровід процесу становлення професіоналізму фахівців 

8.  Тема 6. Сутність психоло-

гічного супроводу процесу 

розвитку професіоналізму 

фахівців. 

Робота в малих групах з подальшим групо-

вим обговоренням. 

Визначити особливості реалізації психоло-

гічного супроводу розвитку професіоналіз-

му фахівців у межах організації в цілому, на 

рівні окремих підрозділів як малих соціаль-

них груп, на рівні окремої особистості. 

4 

9.  Тема 7. Оптимізація розви-

тку професіоналізму фахів-

ців професій типу «людина-

людина» у процесі психо-

логічного супроводу 

Робота в малих групах з подальшим групо-

вим обговоренням. 

Визначити особливості оптимізації розвит-

ку професіоналізму фахівців професій типу 

«людина-людина»: педагогічних/науково-

педагогічних працівників, психологів, ме-

неджерів 

4 
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Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на фо-

рмування і розвиток професійної рефлексії і практичних умінь у контексті аналізу актуально-

го рівня і визначення можливостей розвитку власного професіоналізму як науково-

го/науково-педагогічного працівника. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповід-

ного матеріалу перевіряються під час поточного (спостереження за активністю здобувачів 
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PhD, усне опитування) та підсумкового контролю знань (задік), в якому передбачено відпо-

відь на питання, пов’язані із здатністю здобувача PhDдо самопізнання і професійно-

особистісного розвитку. 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Зміст і складові професіоналізму особистості: психологічний аспект 

Тема 1. Сучасні наукові підходи до про-

фесійного становлення й розвитку особи-

стості фахівця-професіонала 

Теоретичне опрацювання питань: 

Визначити зміст критеріїв професіо-

налізації: професійна продуктив-

ність, професійна ідентичність, про-

фесійна зрілість тощо та відповідні 

методики вивчення. 

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Проаналізувати рівень власної про-

фесійної зрілості як фахівця-

професіонала 

6 

Тема 2. Професіоналізм як результат 

професійного розвитку: сутність і складо-

ві 

Теоретичне опрацювання питань: 

Обґрунтувати методику дослідження 

мотиваційно-ціннісного, когнітивно-

-рефлексивного та операційно-

технологічного компонентів профе-

сіоналізму 

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Дослідити сформованість компонен-

тів професіоналізму у себе особисто. 

6 

Тема 3. Психологічні особливості розви-

тку професіоналізму фахівців професій 

типу «людина-людина». 

Теоретичне опрацювання питань: 

Визначити особливості різних етапів 

розвитку професіоналізму вченого-

психолога.  

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Визначити власний етап розвитку 

професіоналізму і розкрити його по-

зитивні сторони та ресурсні момен-

ти. 

8 
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Змістовий модуль 2.  

Психологічні проблеми розвитку професіоналізму фахівця 

Тема 4. Професійні кризи у процесі ста-

новлення фахівця 

Теоретичне опрацювання питань: 

Визначити соціально-психологічні 

чинники професійних криз у діяль-

ності вченого-психолога. 

Проаналізувати зміст кризи безро-

біття і її вплив на процес професійної 

8 
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самореалізації особистості 

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Дослідити власні стратегії подолання 

кризових ситуацій і стилів поведінки  

Тема 5. Професійні деструкції у станов-

ленні фахівця, їх попередження і подо-

лання. 

Теоретичне опрацювання питань: 

Проаналізувати прояви професійних 

деструкцій: професійно зумовлені 

акцентуації; навчена безпорадність; 

професійна відчуженість і стагнація 

та ін. 

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Дослідити власну схильність до емо-

ційного вигорання, перфекціонізму, 

трудоголізмута програстинації. За 

виявлення таких деструкцій визна-

чити засоби їх подолання або мінімі-

зації негативних наслідків на якість 

професійної діяльності і самореалі-

зацію особистості науковця. 

Скласти програму професійно-

особистісного розвитку, в якій пе-

редбачити заходи, що попереджують 

виникнення професійних деструкцій 

у професійному житті. 

12 
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Змістовий модуль 3. 

Психологічний супровід процесу становлення й розвитку професіоналізму 
 

Тема 6. Сутність психологічного супро-

воду процесу становлення й розвитку 

професіоналізму фахівців 

Теоретичне опрацювання питань: 

Проаналізувати особливості реаліза-

ції психологічного супроводу розви-

тку професіоналізму фахівців у ме-

жах організації в цілому, на рівні ок-

ремих підрозділів як малих соціаль-

них груп, на рівні окремої особис-

тості 

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Скласти орієнтовну програму психо-

логічного супроводу досліджуваних 

відповідно до мети і завдань форму-

вального експерименту . 

8 

Тема 7. Оптимізація розвитку професіо-

налізму фахівців професій типу «людина-

людина» у процесі психологічного су-

проводу  

Теоретичне опрацювання питань: 

Визначити фактори валідності екс-

перименту  

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Скласти індивідуальну програму ро-

звиту професіоналізму як ученого-

психолога. 

12 
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Усього годин за змістовим модулем 3 20 

Разом: 60 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Психологія професіоналізму» використову-

ються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 дослідницько-аналітичні завдання; 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного опитування. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обговоренні 

проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 

 

10. Критерії та шкала оцінювання 
 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Пси-
хологія професіоналізму», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 
міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідо-

вність тощо); 
 вміння застосовувати опановані теоретичні положення у практиці, зокрема, під час 

розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань. 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 
результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розра-

хункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 
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(розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної 
роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 
поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
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