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Обсяг: 3 кредити ECTS (90 год), з яких 54 година самостійної роботи. 

 

Мета: сформувати систему знань про кар’єру особистості, набути практичні 

навички ділового спілкування; задоволення потреби організації в кваліфікованих 

кадрах і ефективного використання їх з урахуванням можливостей самореалізації 

кожного працівника, вироблення вмінь прогнозувати і контролювати та 

розв’язувати конфліктні ситуації в процесі побудови кар’єри. 

 

Оригінальність навчальної дисципліни: авторський курс 
 

 

Зміст дисципліни 

 

Тема 1. Загальна характеристика психології кар’єри та лідерства. 

Тема 2. Методологічні засади психології кар’єри як навчальної дисципліни. 

Тема 3. Особистісна орієнтація професійної діяльності та підготовка до неї. 

Тема 4. Психологія зовнішності та іміджу. 

Тема 5. Ефективна мотивація. 

Тема 6. Ефективна комунікація. 

Тема 7. Психологія лідера як особистості. 

Тема 8. Емоційний інтелект лідера. 

Тема 9. Тайм-менеджмент. 

Тема 10. Самоменеджмент. 

Тема 11. Стрес-менеджмент. 

  

 

Очікувані результати навчання 

 

В результаті вивчення дисципліни студент  

має знати: 

мати уявлення про психологію кар’єри та лідерства 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. 

має вміти: 

вміти оперувати поняттями «праця», «професія», 

«кар’єра», «лідер», психологічний сенс праці, психологічні 

ознаки праці та професії тощо; 

з’ясувати специфіку методів психології кар’єри та 

лідерства; 

вміти класифікувати основні та додаткові методи 

психологічного дослідження трудової діяльності; 

усвідомити та вміти представити свою першу 

спеціальність з огляду на її значущість на ринку праці. 

 

 

   

   



 

 

Семестровий контроль: залік 

Оцінювання: 

За семестр: 70 балів 

За залік: 30 балів 

 

Види робіт: 

Групові заняття – 50 балів (10*5б.) 

Індивідуальне проєктне завдання – 20 балів 

  

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Під час вивчення дисципліни студенти отримають бали за такі види 

робіт:  

1. Відповіді на групових заняттях.  

2. Підготовка презентації до одного з групових занять (за вибором 

студента)  

3. Самостійна робота (написання творчих завдань) 

 

Технічне забезпечення:  

Проєкційне мультимедійне обладнання (проєктор, екран, 

ноутбук/комп’ютер). 

Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi. 

Система електронного навчання Moodle 3. 

 

 

 

Політика щодо дедлайнів 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

Передбачає самостійну  підготовку до групових занять та 

самостійне виконання індивідуальних творчих завдань. 

Списування під час заліку (в т. ч. із використанням мобільних 

пристроїв) заборонено. У разі виявлення плагіату або 

списування роботи не зараховуються. 

 

 


