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Назва курсу  Психологічний супровід кар’єри працівника в організації 

Адреса викладання 

курсу 

м.Львів, вул. Коперника, 3 
 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра психології  

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 соціальні та поведінкові науки 

053 психологія 

Викладачі курсу Чолій Софія Мирославівна, доцент кафедри психології, кандидат 

психологічних наук 

Контактна інформація 

викладачів 

ел. пошта sofiya.choliy@lnu.edu.ua 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

В день проведення лекційних/практичних занять та згідно з розкладом 

консультацій на 1 семестр 2021/2022 навчального року у дистанційному 

форматі або очному форматі. 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053  

Інформація про курс Курс «Психологічний супровід кар’єри працівника в організації» має 

теоретико-прикладний характер, покликаний виробити у студентів 

вміння та навички роботи з персоналом організації щодо питань 

планування кар’єрного розвитку, постановки професійних цілей, 

розуміння власних цінностей і можливостей в сфері праці. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Психологічний супровід кар’єри працівника в організації» 

є дисципліною зі спеціальності 053 Психологія для освітньо-професійної 

програми «Психологія» другого (магістерського) рівня підготовки, 

спеціалізації «психологія управління», яка викладається в 3 семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS) . 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни є ознайомити студентів з психологічними 

аспектами кар’єрного зростання, що є важливою складовою 

професійного становлення фахівців у різних спеціальностях та галузях 

діяльності. 

Завдання: ознайомити студентів з основними професійними 

компетенціями та психологічними механізмами їх формування; 

сформувати у студентів базові знання про мотивацію до праці, цінності 

та професійні цілі, кар’єрні орієнтації; навчити складати реалістичні 

кар’єрні плани разом з працівником, розробляти індивідуальну програму 

вдосконалення професійних, психологічних та управлінських навичок. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Борґ Дж. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування. – 

Х.: Вид-во «Ранок» : Фабула, 2020. – 304 с. 

2. Бурка Дж., Юен Л. Прокрастинація. Чому ви вдаєтеся до неї і що 

можна зробити із цим вже сьогодні. – Львів: Видавництво Старого Лева, 

2019. – 400 с. 

3. Верещагина Л.А., Карелина И.М. Психология потребностей и 

мотивация персонала. – Х.: Гуманитарний Центр, 2005. – 156 с. 

4. Гаят М., Гаркаві Д. Дивись уперед. Надійний шлях до омріяного 

життя. – К.: Наш Формат, 2016. – 176 с.   

mailto:sofiya.choliy@lnu.edu.ua
https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053
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5. Гура Н.А. Задоволеність кар’єрою як фактор кар’єрного розвитку та 

соціально-професіин̆ої мобільності. Актуальні проблеми психології : зб. 

наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019.: 

Організаціин̆а  

психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. No 2-3 

(17). С. 35-47.  

6. Гура Н. А. Наукові уявлення про внутрішні чинники кар'єрного 

розвитку: огляд психологічних теорій. Правничии ̆вісник Університету 

«КРОК». 2017. Вип. 28. С. 176–186.  

7. Гура Н. А. Переривання кар’єри: поведінковий патерн у структурі 

професійної мобільності особистості. Правничий вісник Університету 

«КРОК». 2018. Вип. 30. С. 207–217.  

8. Демченко Н.І. Професійна ідентичність як запорука успішної 

професійної кар’єри / Н.І. Демченко, Н.М. Проскурка // Актуальні 

проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2020. – С. 52 – 54 

9.  

10. Канеман Д. Мислення швидке й повільне / переклад з англ. 

Максим Яковлєв. – 2-ге вид. – К. : Наш Формат, 2018. – 480 с. 

11. Лалу Ф. Компанії майбутнього. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2019 – 544 с. 

12. Ленсіоні П. Ідеальний командний гравець. Як розпізнати та 

розвинути три основні якості. - Харків: Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2017 – 192 с. 

13. Психологія кар’єри: Конспект лекцій для студентів напряму 

підготовки 6.030507 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» (для всіх форм навчання) / З. Р. Шайхлісламов.- Х.: 

РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2014. - 82 с.  

14. Сазерленд Дж. Scrum. Навчись робити вдвічі більше за менший 

час. – Харків: КСД, 2016. – 280 c. 

15. Стоун Д. Складні розмови: як обговорювати те, що хвилює 

найбільше / Дуґлас Стоун, Брюс Петтон, Шейла Гін ; пер. з англ. О. 

Ліпської. – Х.: Віват, 2019. – 272 с. 

16. Тангел А. А, Березовська Л. І. Психологічні особливості кар’єри 

особистості // Вісник Національного університету оборони України. - 2015. - 

Вип. 1. - С. 212-217. 

17. Трейсі Б. Делегування та керування. – Харків: КСД, 2020. – 128 с. 

18. Трейсі Б. Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за 

менший час. – Харків: КСД, 2016. – 112 с. 

19. Трейсі Б. Максимум успішності. Стратегії і навички для 

розкриття прихованого потенціалу. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2020 – 336 с.  

20. Франкл В. Лікар та душа. Основи логотерапії (Розділ «Про сенс 

роботи»). – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018 

– 320 с. 

21. Хіз Ч., Хіз Д. Вирішуй правильно. Як обрати найкраще рішення в 

житті та на роботі. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 

Дозвілля», 2018 – 320 с. 

22. Brown D. and ass. Carrer choice and development: 4th ed. – Jossey-

Bass, 2002. – 556 p.  

https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
file://///cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%253fZ21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73167
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
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23. McMahon M. New Trends in Theory Development in Career 

Psychology // G. Arulmani et al. (eds.), Handbook of Career Development, 

International and Cultural Psychology, 13 DOI 10.1007/978-1-4614-9460-

7_2, 

24. Betz N.Basic assues snd topics in the Career Development  and 

Counseling of Women // Handbook of Career Counseling for Women; ed. by 

W. Bruce Walsh, Mary Heppner.— 2nd ed.  – 2005. – 553 p. 

Тривалість курсу 1 семестр (90 год., 3 кредити ECTS) 

Обсяг курсу 24 годин аудиторних занять. З них: 12 годин лекційних та 12 годин 

практичних занять.  

66 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Курс формує такі загальні компетентності, як здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність 
проведення досліджень на відповідному рівні, здатність 
генерувати нові ідеї (креативність), уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми, цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності, здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів), здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.. У 

результаті вивчення курсу формуються такі спеціальні 

компетентності: здатність здійснювати теоретичнии,̆ 
методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем 
психологічної науки та/або практики, здатність обирати і 
застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження 
та/або доказові методики і техніки практичноі ̈діяльності, здатність 

здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік, здатність 
ефективно взаємодіяти з коленами в моно- та 
мультидисциплінарних командах, здатність дотримуватися у 
фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 
загальнолюдськими цінностями. Програмними результатами 

навчання є здатність здійснювати пошук, опрацювання та аналіз 
професіин̆о важливих знань із різних джерел із використанням 
сучасних інформаційно-комунікаціин̆их технологій, вміти 
організовувати та проводити психологічне дослідження із 
застосуванням валідних та надійних методів, узагальнювати 
емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки, робити 
психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 
організацій, розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість, доступно і аргументовано 
представляти результати досліджень у писемній та усній формах.   

Ключові слова Кар’єра, кар’єрні орієнтації, кар’єрні стратегії, професійні 

компетентності, саморозвиток, професійні цілі 

Формат курсу Очний 

  

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру, у письмовій формі (тести +завдання) 
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Пререквізити Курс «Психологічний супровід кар’єри працівника в організації» 

базується на знаннях студентів з курсів «Загальна психологія», 

«Психологія праці»,  «Психологія управління», «Соціальна психологія», 

«Основи психологічної практики», «Профорієнтація та профдобір» 

«Психодіагностика», «Інструментарій психолога у роботі з персоналом 

організації», «Управління персоналом» достатніх для сприйняття 

категоріального апарату та вироблення фахових умінь та навичок. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, практичні заняття, інтерактивні методи навчання: групова 

робота, ділові ігри, дискусії, мозковий штурм, колаборативне навчання 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер, дошка. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• семінарські заняття: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50: 

- Модульна контрольна робота – 10 балів 

- Активність на заняттях, конспектування додаткової літератури – 

20 балів 

- Виконання практичних робіт – 20 балів 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. Залік 

проводиться у формі тестів та письмових завдань. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Питання до заліку. 1. Поняття кар’єри в психології. 

2. Типи та етапи кар'єри. 

3. Теорії кар’єри. 

4. Моделі та стратегії кар'єри. 

5.Особистісні та організаційні чинники розвитку кар’єри. 

6. Типи кар’єрних орієнтацій 

7. Планування кар’єри персоналу. 

8.Індивідуальнии ̆план кар'єри. 

9. Технології визначення оптимального кар'єрного шляху 

10. Підходи щодо побудови кар’єри. 

11. Кар’єрне середовище і кар’єрний простір 

12. Поняття та типи кар’єрних стратегій. 

13. Навчання впродовж життя як кар’єрна стратегія   

14.Ключові компетенції працівника та їх розвиток.  

15.Професійні та кар’єрні компетенції. Soft і hard skills.  

16.Роль психологічних компетенцій у професійному зростанні. 

17.Розвиток компетенцій працівників в організації. 

18.Постановка цілей в кар'єрі і кар'єрне планування. 

19. короткотермінові та довготермінові, SMART-цілі. 

20. Методи роботи з працівниками щодо побудови кар’єрних цілей 

21. Чоловічі та жіночі моделі кар’єри.  

22.Гендерні  стереотипи щодо побудови кар’єри.  

23.Баланс роботи і особистого життя працівника.  

24.Вплив позаробочих ролей на планування і розвиток кар’єри 
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Опитування Анкету зворотного зв’язку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 

 

Додаток Схема курсу 
 

Тиж. / дата 

/ год. 
Тема, план, короткі 

тези 
Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.***  

Ресурси в інтернеті 
Завданн

я, год 
Термін 

виконання 

 2 год Тема 1. 

Психологія 

кар’єри: основні 

поняття. Сучасне 

розуміння 

професійної 

кар’єри людини. 

Психологічні 

теорії кар’єри. 

Кар’єрний ріст. 

Кар’єрні 

орієнтації. Типи 

кар’єри.  

Лекція. 
 

1.Тангел А. А.  

Психологічні особливості 

кар’єри особистості / А. А. 

Тангел, Л. І. Березовська 

// Вісник Національного 

університету оборони 

України. - 2015. - Вип. 1. - С. 

212-217. 

2.Brown D. and ass. Carrer 

choice and development: 4th ed. 

– Jossey-Bass, 2002. – 556 p.  

3.McMahon M. New Trends in 

Theory Development in Career 

Psychology // G. Arulmani et 

al. (eds.), Handbook of Career 

Development, International and 

Cultural Psychology, 13 DOI 

10.1007/978-1-4614-9460-7_2 

Опрацю

вання 

літерату

ри, 11 

год 

 

 

2 год Дискусія 

групова 

робота. 

 2 год Тема 2. Розвиток 

кар’єри 

працівника в 

організації.  

Чинники розвитку 

кар’єри 

працівника: 

особистісні та 

організаційні. 

Лекція 1.Гура Н. А. Наукові 

уявлення про внутрішні 

чинники кар'єрного 

розвитку: огляд 

психологічних теорій. 

Правничии ̆ вісник 

Університету «КРОК». 2017. 

Вип. 28. С. 176–186.  

Опрацю

вання 

літерату

ри, 11 

год 

 

file://///cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%253fZ21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Тангел%20А$
file://///cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%253fZ21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73167
file://///cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%253fZ21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73167
file://///cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%253fZ21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73167
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2 год Планування 

кар'єри персоналу. 

Індивідуальний 

план кар'єри. 

Технології 

визначення 

оптимального 

кар'єрного шляху  

 

 

Дискусія, 

робота в 

групах 

2.Гура Н.А. Задоволеність 

кар’єрою як фактор 

кар’єрного розвитку та 

соціально-професійної 

мобільності. Актуальні 

проблеми психології : 

Організаціин̆а  

психологія. Економічна 

психологія. Соціальна 

психологія. 2019. - Вип. No 

2-3 (17). С. 35-47.  

3.Brown D. and ass. Carrer 

choice and development: 4th ed. 

– Jossey-Bass, 2002. – 556 p.  

 

2 год Тема 3. 

Технології 

управління 

кар’єрою. Типи 

підходів щодо 

побудови кар'єри. 

Кар’єрне 

середовище і 

кар’єрний простір 

Кар’єрна стратегія 

та планування 

кар’єри. Навчання 

впродовж життя як 

кар’єрна стратегія   

 

Лекція  

 

 

 

 

 

1.Психологія кар’єри: 

Конспект лекцій для 

студентів напряму 

підготовки 6.030507 

«Маркетинг» галузі знань 

0305 «Економіка та 

підприємництво» (для всіх 

форм навчання) / З. Р. 

Шайхлісламов.- Х.: РВВ 

ХТЕІ КНТЕУ, 2014. - 82 с.  
2. Savickas M.L. Carrer 

construction // Brown D. and ass. 

Carrer choice and development: 

4th ed. – Jossey-Bass, 2002. – 

P.149-205 

Опрацю

вання 

літерату

ри, 11 

год 

 

2 год Дискусія, 

групова 

робота 

2 год Тема 4: 

Соціально-

психологічні 

компетенції для 

планування 

кар’єри Ключові 

компетенції 

працівника та їх 

розвиток. 

Професійні та 

кар’єрні 

компетенції. Soft і 

hard skills. Роль 

психологічних 

компетенцій у 

професійному 

зростанні. 

Розвиток 

Лекція  

 

 

 

 

 

Ленсіоні П. Ідеальний 

командний гравець. Як 

розпізнати та розвинути три 

основні якості. - Харків: 

Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2017 – 

192 с. 

Сазерленд Дж. Scrum. 

Навчись робити вдвічі 

більше за менший час. – 

Харків: КСД, 2016. – 280 c. 

Трейсі Б. Максимум 

успішності. Стратегії і 

навички для розкриття 

прихованого потенціалу. – 

Харків: Книжковий Клуб 

«Клуб Сімейного Дозвілля», 

2020 – 336 с.  

Опрацю

вання 

літерату

ри, 11 

год 

 

2 год Дискусія, 

групова 

робота 

https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
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компетенцій 

працівників в 

організації.  

2 год  

 
  

Тема 5. 

Професійні цілі та 

цінності в 

плануванні 

кар’єри 

Поняття життєвих 

цінностей і сенсу 

життя. Цілі життя: 

короткотермінові 

та довготермінові, 

SMART-цілі. 

Планування життя 

базоване на 

цінностях та цілях. 

Навики складання 

реалістичних 

планів. Методи 

роботи з 

працівниками 

щодо побудови 

кар’єрних цілей 
 

Лекція  

 

 

 

 

 

1.Франкл В. Лікар та душа. 

Основи логотерапії (Розділ 

«Про сенс роботи»). – Харків: 

Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2018 – 

320 с. 

2.Трейсі Б. Зроби це зараз. 21 

чудовий спосіб зробити 

більше за менший час. – 

Харків: КСД, 2016. – 112 с. 
 

Опрацю

вання 

літерату

ри 

11 год 

 

2 год 

 

Дискусія, 

групова 

робота 

2 год 
 

Тема 6. Гендерні 

аспекти 

планування 

кар’єри. Чоловічі 

та жіночі моделі 

кар’єри. Гендерні  

стереотипи щодо 

побудови кар’єри. 

Баланс роботи і 

особистого життя 

працівника. Вплив 

позаробочих ролей 

на планування і 

розвиток кар’єри 

чоловіків та жінок. 
.  

Лекція  

 

Betz N.Basic assues snd topics 

in the Career Development  

and Counseling of Women // 

Handbook of Career 

Counseling for Women; ed. by 

W. Bruce Walsh, Mary 

Heppner.— 2nd ed.  – 2005. – 

553 p. 

Опрацю

вання 

наукової 

літерату

ри  

11 год 

 

2 год Дискусія, 

робота в 

малих 

групах. 

 

 

https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
https://bookclub.ua/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
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