
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Професійна психологія» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Професійна психологія – багатопланова дисципліна, яка є базою для прогресивної 

зміни особистості внаслідок соціальних впливів, професійної діяльності і власної активності, 

спрямованої на самоудосконалення і самоздійснення.  Актуальним для сьогодення є 

професійне становлення особистості в контексті формування професійної спрямованості, 

компетентності, соціально значущих та професійно важливих якостей і їх інтеграції, 

готовності до постійного професійного зростання, пошуку оптимальних прийомів якісного і 

творчого виконання діяльності у відповідності до індивідуально-психологічних 

особливостей людини. 

Соціально-економічні перетворення, які постійно відбуваються у суспільстві, ставлять 

нові вимоги до особистості сучасного фахівця. Все більшого значення для фахівця набуває 

здатність бути суб’єктом свого професійного розвитку та самостійно знаходити вирішення 

соціально та професійно значущих проблем в умовах мінливої дійсності. 

Метою дисципліни є розкриття психологічних засад професійного самовизначення, 

становлення і розвитку суб’єктів освітньої діяльності у процесі професійного навчання у 

закладах вищої освіти та розвитку професійної кар’єри;  оволодіння психологічними 

знаннями щодо змісту і структури професійної діяльності, психологічних основ навчання й 

виховання майбутніх фахівців у закладах вищої освіти; володіння діагностичним 

інструментарієм щодо дослідження особливостей професійного навчання і професійного 

становлення майбутніх фахівців; володіння технологією надання відповідної психологічної 

допомоги майбутнім фахівцям у процесі їх безпосередньої професійної підготовки й 

майбутньої діяльності, досвіду вивчення особистості у сфері професійної діяльності 

фахівців. 

Завдання вивчення дисципліни: 

знати – базові категорії, структуру професійної психології, сутність і психологічні 

теорії мотивації, умови професійної діяльності та професійного становлення, фактори, 

закономірності змін працездатності, методологічні засади,методи і методики дослідження 

професійної діяльності, психологічні особливості особистості та діяльності працівників 

різних професій; 

уміти –  володіти методиками психологічной діагностики щодо дослідження 

особливостей професійного навчання і професійного становлення майбутніх фахівців,  

застосовувати професіограми та психограми до вимог професійно важливих якостей 

працівника в системі «людина-людина-соціально-психологічне середовище»,  

використовувати психологічні засоби підвищення працездатності та безпечної поведінки 

працівників у професійній діяльності. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити аспірантів із теоретико-

методологічними засадами  професійної психології,  психологічними аспектами  професійної 

діяльності; інструментарієм психологічної діагностики, проблемами мотивації професійної 

діяльності, шляхами, засобами і змістом заходів збереження працездатності працівників; 

психологією вивчення професій. 

Курс лекцій призначений для аспірантів спеціальності «Психологія» третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти. 

      Завдання проведення лекцій: 

– ознайомити з метою, завданнями, предметом професійної психології; 

– вивчити загальні засади професійної психології; 

– психологічні основи викладання як сфери реалізації професійної діяльності; 

– визначати найбільш ефективні засоби психологічного впливу на аудиторію, 

забезпечуючи ефективне застосування (використання) засобів вербальної та невербальної 

комунікації з аудиторією; 

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного фахівця, 

який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній діяльності.  



 Завдання проведення практичних занять: 

–  здійснювати діагностику професійного самовизначення, спрямованості, професійної 

придатності особистості; 

–володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання 

професійної психології; 

–вміти використовувати методико-психологічне забезпечення навчального процесу; 

–налаштувати на конструктивне розв’язання педагогічних конфліктів та проблем, 

гармонійний розвиток і саморозвиток кожної особистості. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: 

– здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі 

дослідницько-інноваційної діяльності у сфері психології, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійних інструментів.  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

– здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

– здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у психологічній науці та дотичних до неї міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з психології та 

суміжних галузей. 

– здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень 

та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння 

англомовних наукових текстів за напрямом досліджень. 

– здатність до креативної діяльності в науково-інноваційній сфері. 

– дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, академічної доброчесності, 

міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

– мати передові концептуальні та методологічні знання з психології і на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання 

нових знань та/або здійснення інновацій. 

– вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, 

наукові та прикладні проблеми психології державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних 

міжнародних наукових виданнях. 

– аналізувати, порівнювати і класифікувати різні психологічні напрями і психологічні 

школи. 

– планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження у сфері 

психології з використанням інноваційних інструментів та критично аналізувати 

результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього 

комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

– глибоко розуміти загальні принципи та методи  психологічних наук, а також методологію 

наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері психології та у 

викладацькій практиці. 

– демонструвати прихильність до норм професійної етики, академічної доброчесності, 

міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності. 


