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Під час вивчення дисципліни «Психологія професійного

самовизначення» здобувачі знайомляться зі змістом поняття професійне і

особистісне самовизначення, з віковими особливостями процесу

професіоналізації та методами її діагностики.

Суттєвий акцент зроблено на організації процесу психологічного

профконсультування, як одному із значущих етапів професійного

самовизначення. Представлена характеристика структурних компонентів

профконсультативної бесіди у ситуаціях професійного самовизначення,

профвідбору, переорієнтації, а також розкриття сутності основних методів,

прийомів, інноваційних технологій, що застосовуються профконсультантом.

Розкривається проблема вивчення особистісних ресурсів професійної

адаптації, планування етапів ділової кар’єри яка обумовлена розкриттям

творчого потенціалу особистості та професійним самовдосконаленням.

Предмет курсу – психологічні закономірності професійного

самовизначення.

Анотація



Психологія професійного самовизначення спрямована на здійснення

психологічного супроводу професійного розвитку.

Основні компетентності, які будуть сформовані у здобувачів:

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК 13. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та

особистісного розвитку

ФК 5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний

інструментарій

ФК 14. Здатність володіти конкретними психологічними прийомами і техніками

роботи психологічного консультування і супроводу.

Очікувані результати навчання:

ПРН 19. Володіти методами психологічної діагностики, розкривати суть

психологічних явищ, аналізувати шляхи вирішення проблем.

ПРН 20. Вміння забезпечувати психологічну допомогу, психологічний супровід

засобами різних видів психологічної практики.

Компетентності

Мета навчальної дисципліни – формування у системному вигляді сучасних

уявлень про теоретико-методологічні основи професійного самовизначення та надання

психологом профконсультаційних послуг, пов’язанних зі становленням суб’єкта

професійної діяльності.



 Професійне самовизначення особистості

 Основні психологічні концепції професійного вибору

 Психологічна класифікація професій

 Професійне самовизначення на різних стадіях становлення особистості 

 Форми та методи професійного самовизначення 

 Професійна консультація у ситуації професійного самовизначення

 Застосування інноваційних технологій у професійному  консультуванні

 Психологічні основи професійного відбору

 Професійна адаптація  та переорієнтація 

 Розвиток професійно обумовлених деструкцій особистості

 Психологічні основи кар’єрного зростання особистості.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


