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Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО 

РОЗВИТКУ» 

 

Спеціальність: 053 Психологія 

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із альтернативного 

переліку 

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4,0 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Особливості використання психологічних знань в напрямку 

професійного та особистісного розвитку. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування у майбутніх практичних психологів теоретичних 

знань та практичних навичок щодо розвитку 

конкурентоспроможності особистості в сучасних умовах 

життєдіяльності суспільства.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Теоретико-методологічні основи проблеми професійного та 

особистісного розвитку; загальнівміння та 

навичкироботипрактичного психолога в напрямкурозвитку 

конкурентоспроможної особистості. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання дозволять: правильно зібрати необхідну 

інформацію; конкретизувати проблему, що заважає особистісному 

та професійному зростанню; визначити індивідуальні шляхи  

ефективного розвитку особистості; ознайомитись з теоретичними 

та практичними основами розробки програми професійного та 

особистісного зростання щодо конкурентоспроможності в 

сучасних умовах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:Розвиток і формування особистості.  

Гармонійний і дисгармонійний розвиток особистості.  Професійна 

особистість, конфлікт як гостра форма розвитку професійної 

особистості. Зростання професійної кар’єри як психологічний 

чинник розвитку особистості. Структурно-функціональний аналіз 

професійної особистості, основи розробки програми професійного 

та особистісного зростання.  Конкурентоспроможна особистість та 

її розвиток. Основні характеристики конкурентоспроможної 

особистості.  Просоціальна поведінка як складова розвитку 

професійної особистості. 

Види занять: лекційні, практичні 

Методи навчання:навчальна дискусія, творчі задачі, онлайн-

навчальне консультування. 

Форми навчання: очна,  дистанційна 

Пререквізити Знання з дисциплін: загальна психологія, вікова фізіологія і 

валеологія, експериментальна психологія, психологія 

професійного спілкування. 

Пореквізити Знання з курсу Психологія професійного та особистісного 

розвитку можуть бути використані під час написання 



 
Фото за 

бажанням 

бакалаврської кваліфікаційної роботи та в майбутній професійній 

діяльності практичних психологів. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Барановська Л.В., Глушаниця Н.В. Психологія ділового 

спілкування: навчальний посібник / Л.В. Барановська, Н.В. 

Глушаниця. – Київ: НАУ, 2016. – 248 с. 

2. Дробот О.В. Професійна свідомість: сучасні концепції, 

система, зміст, механізми функціонування. Психологічна безпека 

особистості у змінному світі: міжнародна колективна монографія / 

за заг. ред. І.В. Волженцевої. Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.) : Домбровська Я.М., 2019. С. 206 – 221 

3. Дробот О.В. Професійна свідомість керівника: навчальний 

посібник / О.В. Дробот – К.: Талком, 2016. – 339 

с.https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48899 

4. Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Каравела, 2012. – 

463 с 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для лекційних та практичних занять; онлайн 

платформи Telegram, Viber, GoogleClassRoom 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, контрольне опитування, тестування 

Кафедра Педагогіки та психології професійної освіти 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ДРОБОТ ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА 

Посада: професор 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор психологічних наук 

Профайл викладача: 

http://dspace.nau.edu.ua/simple-

search?query=drobot+olga+olha 

Тел.: 067 5122640 

E-mail:olha.drobot@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.706 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          Дробот О.В.. 

Завідувач кафедри        Лузік Е. В. 
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