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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів,
відповідних
ЕСТS-  3

Галузь знань:
05 Соціальні та поведінкові 

науки

Спеціальність:
053 Психологія

Спеціалізація:
Психологія

Вибіркова
(за вільним вибором здобувача 

вищої освіти)
Рік підготовки

1-й

Загальна кількість 
годин -  90

Семестр

3-й

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Лекції
6

Практичні заняття
4

Самостійна робота
80

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  залік
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання
для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни 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.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
-ознайомити студентів з основними теоретичними концепціями і напрямками 

досліджень в області психології професійної кар'єри;
-  сформувати системне розуміння професіоналізму в розвитку, становления у віковій і 

індивідуальній динаміці, позначити суперечливі тенденції в професійному розвитку;
-розглянути і підкреслити для кожної працюючої людини можливість самотворення 

себе як професіонала;
-вміти побудувати консультативну роботу з підготовки до попередніх етапів 

працевлаштування;
-вивчення рекомендацій по принципам і методам ефективного пошуку роботи; 
Предметом навчальної дисципліни є механізми та закономірності побудови 

професійної кар’єри.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати:

-  специфіку здійснення професійної кар’єри працівниками в різних галузях;
-  мати уявлення про психологію праці як галузь знання, галузь науки;
-  усвідомити специфіку і значущість трудової професійної діяльності в сучасних 

соціокультурних умовах;
-  зміст і механізми професійного становлення особистості студента як майбутнього 

фахівця з вищою освітою.
уміти:
-встановлювати відповідність людини вимогам професії і відповідність професії 

запитам людини;
-виявляти потенційні професійні можливості людини;
-визначати 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.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Професіоналізація та професійна кар’єра
особистості.

Тема 1. Поняття, типологія і етапи кар’єри.
1) Поняття кар’єри: підходи до досліджень професійної кар’єри. Широке і вузьке 

розуміння кар’єри. Типи кар’єри.
2) Модель кар’єрного зростання, стадії розвитку та планування кар’єри

Тема 2. Особистісна орієнтація професійної діяльності та підготовка до неї.
1) Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах 

життєвого шляху.



2) Особистісний та професійний розвиток.

Тема 3. Розвиток особистості в процесі професіоналізації.
1) Психологія кар’єри як наукова дисципліна.
2) Утворення «команди» (колективу).
3) Групова динаміка. Кооперація, конформізм, конкуренція.

Тема 4. Професіогенез особистості.
1) Поняття професіогенезу.
2) Основні етапи розвитку особистості як суб’єкта праці.

Тема 5. Детермінація процесу професійного становлення особистості.
1) Внутрішні і зовнішні фактори детермінації особистісного розвитку.
2) Особистісні характеристики, що заважають кар’єрному зросту.
3) Фактори, що впливають на особистісний та кар’єрний зріст.

Тема 6. Професійна орієнтація та методи профорієнтації.
1) Система професійної орієнтації.
2) Основні підходи щодо сутності професійної орієнтації.
3) Професійна орієнтація та орієнтування в професії.

Змістовий модуль 2. Професійна кар’єра в організації.

Тема 7. Структурний аналіз професійної кар'єри в організації.
1) Поняття про «зовнішню» та «внутрішню» структуру професійної кар'єри в 

організації.
2) Вплив організаційної культури на процес здійснення професійної кар'єри.
3) Типи організаційної культури та їх вплив на можливість кар’єрного росту.

Тема 8. Залежність процесу здійснення професійної кар'єри від типу 
організаційної структури.

1) Типи організаційних структур та їх загальна характеристика.
2) Психологічний аналіз механічної та органічної організаційних систем.
3) Можливість здійснення професійної кар'єри у різних за структурою типах 

організацій.

Тема 9. Професійна соціалізація працівника в організації.
1) Поняття про професійну соціалізацію працівника в організації та її стадії.
2) Співвідношення професійної кар'єри та професійної соціалізації.
3) Роль і місце наставництва у процесі професійної соціалізації працівника.

Тема 10. Психологія працездатності та професійний потенціал сучасного 
працівника.

1) Продуктивність та працездатність: визначення понять.
2) Дієздатність, працездатність та продуктивність професійної діяльності.
3) Професійні деформації (вигорання, перевантаження, втома).
4) Психологія професійної придатності.



Змістовий модуль 3. Вплив психологічних чинників на процес здійснення 
професійної кар'єри. Роль кар'єрних орієнтацій у  здійсненні професійної

кар'єри.

Тема 11. Психологічні чинники та їх вплив у процесі здійснення професійної 
кар’єри.

1) Фактори макрорівня (інституціональні).
2) Фактори мезорівня (організаційні).
3) Фактори мікрорівня.

Тема 12. Роль кар'єрних орієнтацій у структурі спрямованості особистості.
1) Поняття про кар'єрні орієнтації.
2) Місце кар'єрних орієнтацій у системі ціннісних орієнтацій.
3) Два типи кар'єрних орієнтацій особистості: «постійні» та «рухливі».
4) Співвідношення кар'єрних орієнтацій та потреб особистості.

Тема 13. Еволюція кар'єрних орієнтацій.
1) Етапи трансформації індивідуальних кар'єрних орієнтацій за Д. Осудом.
2) Типи кар'єрних орієнтацій за Е. Шеном: професійна компетентність, автономія, 

менеджмент, стабільність місця роботи, стабільність місця, служіння , виклик, 
інтеграція стилів життя, підприємництво.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

О
и
о
А
и

У тому числі

У
сь

ог
о У тому числі

л п срс іР л п срс ір
1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11

Модуль 1
Зм

Професіоналізац
істовий модуль 1.
ія та професійна кар’єра особистості.

Тема 1. Поняття, типологія і етапи 
кар’єри 7 1 6 -

Тема 2. Особистісна орієнтація 
професійної діяльності та підготовка до 
неї

6 1 5 -

Тема 3. Розвиток особистості в процесі 
професіоналізації. 6 6 -

Тема 4. Професіогенез особистості. 6 1 5 -
Тема 5. Детермінація процесу 
професійного становлення особистості. 6 1 5 -

Тема 6. Професійна орієнтація та методи 
профорієнтації. 5 5 -

Усього годин за змістовим модулем 1 36 2 2 32 -
Змістовий модуль 2. 

Професійна кар’єра в організації
Тема 7. Структурний аналіз професійної 
кар'єри в організації. 8 1 1 6 -

Тема 8. Залежність процесу здійснення 
професійної кар'єри від типу 
організаційної структури.

8 1 7 -

Тема 9. Професійна соціалізація 
працівника в організації. 8 8 -

Тема 10. Психологія працездатності та 
професійний потенціал сучасного 
працівника.

8 8 -

Усього годин за змістовим модулем 2 32 2 1 27 -
Змістовий мі

Вплив психологічних чинників на процес здійсн
орієнтацій у  здійсненні п

ідуль 3.
ення професійно 
рофесійної кар'є

п кар'єри. Роль кар'єрних 
ри.

Тема 11. Психологічні чинники та їх 
вплив у процесі здійснення професійної 
кар’єри.

8 8 -

Тема 12. Роль кар'єрних орієнтацій у 
структурі спрямованості особистості. 7 2 4 -

Тема 13. Еволюція кар'єрних орієнтацій. 7 1 6 -
Усього годин за змістовим модулем 3 22 1 24 -

ІНДЗ -  КР 5 5
РАЗОМ: 90 6 4 80



5. Теми та зміст практичних занять

№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма
контролю

Години
д з

1 2 3 4 5 6
Змістовий модуль 1.

Професіоналізація та професійна кар ’єра особистості.
1. Поняття, типологія і етапи 

кар’єри
Стан вивчення проблеми 
професійної кар'єри у сучасній 
психологічній літературі. 
Основні підходи до аналізу 
змісту професійної кар'єри в 
організації. Організаційний, 
менеджерський та соціально- 
економічний підходи як 
найбільш продуктивні підходи 
до вивчення суті професійної 
кар'єри. Загальна 
характеристика професійної 
кар'єри як складової, що 
забезпечує ефективність 
функціонування організації.

Опитування

2. Професіогенез
особистості.

Поняття професіогенезу. 
Основні етапи розвитку 
особистості як суб’єкта праці. 
Загальна характеристика 
професіогенезу особистості.

Опитування 1

3. Детермінація процесу 
професійного становлення 
особистості.

Внутр ішні і зовнішні фактори 
детермінації особистісного 
розвитку. Особистісні 
характеристики, що заважають 
кар’єрному зросту. Фактори, що 
впливають на особистісний та 
кар’єрний зріс.

Письмове
тестування

1

Усього годин за змістовим модулем 1 2
Змістовий модуль 2. 

Професійна кар’єра в організації
4. Структурний аналіз 

професійної кар'єри в 
організації.

Поняття про «зовнішню» та 
«внутрішню» структуру 
професійної кар'єри в 
організації. Вплив 
організаційної культури на 
процес здійснення професійної 
кар'єри. Типи організаційної 
культури та їх вплив на 
можливість кар’єрного росту.

Виступи з 
доповідями

1

5. Залежність процесу 
здійснення професійної 
кар'єри від типу 
організаційної структури.

Типи організаційних структур 
та їх загальна характеристика. 
Психологічний аналіз 
механічної та органічної 
організаційних систем.

Письмове
тестування



Можливість здійснення 
професійної кар'єри у різних за 
структурою типах організацій.

Усього годин за змістовим модулем 2 1
Змістовий модуль 3.

Вплив психологічних чинників на процес здійснення професійної кар'єри. Роль кар'єрних
орієнтацій у  здійсненні професійної кар'єри.

6. Психологічні чинники та 
їх вплив у процесі 
здійснення професійної 
кар’єри.

Фактори макрорівня 
(інституціональні).
Фактори мезорівня 
(організаційні).
Фактори мікрорівня.

Письмове
тестування

7. Еволюція кар'єрних 
орієнтацій

Етапи трансформації 
індивідуальних кар'єрних 
орієнтацій за Д. Осудом.
Типи кар'єрних орієнтацій за Е. 
Шеном: професійна 
компетентність, автономія, 
менеджмент, стабільність місця 
роботи, стабільність місця, 
служіння , виклик, інтеграція 
стилів життя, підприємництво. 
Робота з тестом «Якір кар'єри» 
Е. Шейна побудова кар’єро - 
грами. Кар’єра у стартапах.

1

Усього годин за змістовим модулем 3 1
Разом: 4

6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

1. підготовка до аудиторних занять -  20 год.;
2. підготовка до контрольних заходів -  20 год.;
3. опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях -  50 год.
Усього 90 год.

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту індивідуальної 
роботи.

Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Тема Зміст Год.
Тема 3. Розвиток особистості в процесі 
професіоналізації.

Психологія кар’єри як наукова дисципліна. 
Утворення «команди» (колективу). Групова 
динаміка. Кооперація, конформізм, 
конкуренція.

6

Тема 5. Детермінація процесу 
професійного становлення особистості.

Внутрішні і зовнішні фактори детермінації 
особистісного розвитку. Особистісні

5



характеристики, що заважають кар’єрному 
зросту. Фактори, що впливають на 
особистісний та кар’єрний зріст.

Тема 9. Професійна соціалізація 
працівника в організації.

Поняття про професійну соціалізацію 
працівника в організації та її стадії. 
Співвідношення професійної кар'єри та 
професійної соціалізації. Розв'язання 
завдань професійної соціалізації у різних за 
змістом та спрямованістю організаційних 
структурах. Роль і місце наставництва у 
процесі професійної соціалізації працівника. 
Статус постійного члена організації та 
отримання відповідних перспектив щодо 
кар’єрного зростання.

8

Тема 10. Психологія працездатності та 
професійний потенціал сучасного 
працівника.

Продуктивність та працездатність: 
визначення понять. Дієздатність, 
працездатність та продуктивність 
професійної діяльності. Професійні 
деформації (вигорання, перевантаження, 
втома). Психологія професійної 
придатності.

8

Тема 11. П сихологічні чинники та їх вплив 
у процесі здійснення професійної кар’єри

Інституціональні впливи: рівень 
економічного розвитку суспільства; 
особливості ринку праці; специфіка 
національної культури; вплив 
приналежності до певної субкультури. 
Організація як фактор, що обумовлює 
ефективність процесу здійснення 
професійної кар'єри особистістю. Взаємодія 
особистості з організаційним середовищем: 
особливості сприйняття організаційної 
парадигми, основних тенденцій 
організаційної культури. Вплив інших 
працівників та особистостей на процес 
здійснення професійної кар'єри. 
Психологічні умови проходження етапів 
організаційної соціалізації в організації. 
Психологічні фактори, які обумовлюють 
здійснення професійної кар'єри 
особистістю: мотивація професійної 
діяльності працівників; прийняття рішень 
щодо визначення та здійснення професійних 
ролей тощо. Характеристика індивідуально- 
психологічних особливостей, які впливають 
на успішність, або неуспішність здійснення 
індивідуальної професійної кар'єри 
(інтелектуальні, комунікативні, емоційно- 
вольові).

8

Усього: 35



7. Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів заочної форми навчання
дозволяє їм набути навичок застосування принципів і методів мікроекономічного аналізу для 
обґрунтування оптимальних рішень та практичного виконання економічних розрахунків.

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за принципом 
відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера залікової книжки студента 
(якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 
або 80 так, щоб останні дві цифри номера потрапили в діапазон від 1 до 20). Обсяг 
контрольної роботи -  10-12 сторінок формату А-4.

Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для студентів заочної форми навчання викладені у 
методичних вказівках.

8. Методи навчання

I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
1) За джерелом інформації:
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint -  Презентація), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.

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

аналітичні, синтетичні.
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.
II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально - пізнавальної 

діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії;
інтерактивні методи навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни та 

зацікавленості.

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Для оцінки знань, умінь і навичок студентів при вивченні даного курсу 

використовуються наступні методи контролю: фронтальне опитування, письмове 
опитування, практичні заняття, модульні контрольні роботи, творчі завдання, реферати.

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формі 
письмового тестування з кожного модулю. У завданні з кожної теми студентам пропонується 
набір тестових питань закритої форми у 2-х варіантах. Оцінюється за кількість правильних 
відповідей і відповідної кількості балів.

Індивідуальна робота (контрольна робота студентів заочної форми навчання) 
захищається перед викладачем.

Підсумковий контроль знань -  залік

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

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Психологія професійної карєри», 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, 

послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
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 

розрахункового 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 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на підставі виконаної і 
захищеної контрольної роботи, виконання завдань на аудиторних заняттях та екзамену (табл. 
10.1).

Таблиця 10.1
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання

Підготовка контрольної роботи 
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0-10 0-10 0-6 0-4 0-10 0-40 0-20 0-40 0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки 
виставляються тільки 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.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б задовільно60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним курсом



11. Рекомендована література

11.1. Базова література:

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 2010. -  
335 с.

2. Вайнштейн, Л.А. Психология управления: учеб. пособие / Л.А. Вайнштейн, И.В. 
Гулис -  Минск : Вышейшая школа, 2018. -  383 с.

3. Головей, Л.А. Психология профессионального развития/ Л.А. Головей. -  М.: 
Издательство СПбГУ, 2009. -  120 с.

4. Данилюк І.В. Історія психології в Україні: Західні регіони України (кінець XIX - 
початок XX ст.). Проблеми періодизації та основні напрямки: Дисертація. - К., 2008. -  195 с.

5. Дмитриева М.А., Крылов А.А. и др. Психология труда и инженерная психология. - Л., 
2016.

6. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры:учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры/ Л.Я. Елисеева. —2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 187 с.

7. Зеер, Э.Ф. Психология профессий: учебн. пособие для ВУЗов/ Э.Ф. Зеер. -  М.: 
Академический проект, 2008. -  336 с.

8. Исмагилова, А.С. Профессиональное консультирование : учеб. пособие / Ф. С. 
Исмагилова. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2011. — 210 с.

9. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения/ Е.А. Климов. -  М.: 
Академия, 2012. -  304 с.

10. Могилёвкин, Е.А. Карьерный рост: диагностика,технология, тренинг: 
монография / Е.А. Могилевкин. -  СПб.: Изд-во Речь, 2007. -  336с.

11. Могилёвкин, Е.А., Щербина, М.В., Кленина, А.Н., Бажин, А.С. Карьера 
молодого специалиста: теория и практика управления. // Е.А., Могилёвкин, М.В., Щербина,
A. Н. Кленина., А.С Бажин. -  Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. -24 с.

12. Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. 
Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О.
B. Мельника]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014.— 172 с.

13. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / 
Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. -  Спб.: Речь, 2001. -  276 с.

14. Пряжников, Н. С. Профориентология: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. С. Пряжников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 405 с.

15. Пряжников, Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика/ Н.С. 
Пряжников. -  М.: Академия, 2008. -  320 с.

16. Психология профессионального развития: методология, теория, практика: 
коллективная монография / Э. Ф. Зеер [и др.]; под ред. Э. Ф. Зеера. -  Екатеринбург: Изд-во 
Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. -  159 с.

17. Психология профессиональной пригодности: учебное пособие для ВУЗов / Под 
ред. В.А. Бодрова. -  М., 2006. -  511с.

18. Тихенький, В.Г. Трудоустройство и деловая карьера: Учебное пособие для 
студентов вузов/ В.Г Тихенький. -  М.: Аспект Пресс, 2004. -  95с. 1

19. Толочек, В.А. Современная психология труда: Учебное пособие./ В.А. Толочек.
-  СПб.: Питер, 2017. -  480 с.

20. Шеламова, Г.М. Основы этики и психологии профессиональной деятельности/ 
Г.М. Шеламова. -  М.: Академия, 2012. -  176 с.

21. Шнейдер, Л. Б. Психология карьеры:учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры /Л. Б. Шнейдер, З. С. Акбиева, О. П. Цариценцева. —2-е изд. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 187 с.



11.2. Додаткова література:
22. Бодди Д., Пейтон Р. Основи менеджмента: пер. с англ. -  СПб: «Питер», 1999. -

816с.
23. Гвишиани Д.М. Организация и управление. -  М.: Наука, 1972.
24. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х. мл. Организации: поведение, 

структура, процессы. Пер. с англ. -  8-е изд. -  М.: Инфра -  М, 2000. -  XXVI, 662 с.
25. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология: Учебн. Для вузов. -  СПб: 

Питер, 2001.
26. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебн. пособие для вузов. -  М.: 

Флинта: МСПИ, 2000.
27. Каган В.Е. Организационная психология: обучающий тестовый контроль. -  М.: 

Смысл, 1999. -  96с.
28. Плануванна кар’єри: 6 кроків до успіху. -  К.: Видавництво «Юстон», 2017. -  32 с.

12. Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського // http://www.nbuv.gov.ua
2. Онлайн-курс «Побудова кар’єри // https://vumonline.ua/course/career-building/
3. Офіційні сайти періодичної літератури:

Назва журналу Офіційний сайт
Кадровик.UA https://www.kadrovik.ua/
НК-Лига https://hrliga.com/

4. Офіційні сайти державних та міжнародних установ:

Назва Офіційний сайт
Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua
Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua
Центр перспективних соціальних досліджень www.cpsr.org.ua

Зміни та доповнення до робочої програми
(вносяться в процесі використання робочої програми)

Текст до внесення змін Нова редакція Затвердження змін
1.
2.
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