
Психологія 
кар’єри

В ході вивчення дисципліни у здобувачів
формуються уміння аналізувати стратегію і
тактику кар’єрного зростання,
використовувати методи психодіагностики та
психокорекції у професійному
консультуванні, здійснювати керівництво
власним кар’єрним зростанням.

Кількість кредитів ЄКТС
для вивчення навчальної дисципліни
«Психологія кар’єри» – 3,0 (90 годин).



Мета:
формування у 

здобувачів другого 
рівня вищої освіти 

здатності створювати, 
застосовувати та 

модифікувати 
психотехнології

діагностики та 
супроводу кар'єрної 

траєкторії та 
індивідуального 

успіху особистості.

Завдання:

- ознайомлення з науковими підходами та моделями 
успіху та кар'єрного розвитку особистості у 
психології;

- оволодіння психотехнологіями діагностики та 
розвитку мотивації успіху;

• формування здатності створювати,

• -модифікувати та застосовувати психотехнології
супроводу кар'єрної траєкторії у роботі з клієнтами;

- формування здатності до тайм-менеджменту як 
фактору успішної діяльності;

- визначення психологічних особливостей успішної 
особистості та оволодіння засобами психологічного 
супроводу.



Тематичний зміст:
• Тема 1. Поняття про професійну кар’єру

Психологія професійної діяльності. Психологія суб’єкта діяльності. Поняття про 
професійну кар’єру. Стан вивчення проблеми професійної кар'єри у сучасній 
науково-психологічній літературі. Основні підходи до аналізу змісту професійної 
кар’єри. Професійна кар'єра як чинник, що впливає на діяльність особистості.

• Тема 2: Психологічна характеристика основних етапів 
здійснення професійної кар'єри

Основні етапи здійснення професійної кар'єри. Аналіз підходів зарубіжних та 
вітчизняних авторів стосовно етапів кар’єрного росту. Етапи здійснення 
професійної кар'єри та життєвий шлях особистості. Поняття про кар'єрні 
орієнтації. Місце кар'єрних орієнтацій у системі ціннісних орієнтацій. 
Психологічний аналіз кар'єрних орієнтацій та їх місця в структурі спрямованості 
особистості. Еволюція кар'єрних орієнтацій.

• Тема 3. Акмеологічні аспекти прикладної психології кар’єри

Психологія професіоналізму. Психологія профвідбору, профпридатності. 
Психологія кар’єрного успіху. Психотехнології супроводу кар'єрної траєкторії. 

• Тема 4. Успіх особистості та мотивація успіху

Психологічні підходи до визначення успіху. Мотивація успіху. Успіх і кар’єра. 
Темпоральність та успіх. Успішна особистість



Форми та методи навчання

• Форми організації вивчення дисципліни: 
аудиторні (лекційні, семінарсько-практичні 
заняття) та позааудиторні (самостійна робота) 
заняття.

• Методи навчання, які використовуються під 
час вивчення дисципліни: розповідь, 
пояснення, демонстрація, дискусії, практична 
робота, пошукова робота із застосуванням 
різних джерел інформації, тестування.

Форми та методи контролю

• Початковий (опитування), поточний (доповіді, 
захист програм), підсумковий (тестування).



Викладачі
і їх контакти:

• Фоменко Карина Ігорівна,
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

т. +380971660261,
адреса для консультацій: karinafomenko1985@gmail.com

• Консультації: за графіком та/або дистанційно (Viber/е-пошта)

mailto:karinafomenko1985@gmail.com

