
ПЕРЕДМОВА 
Навчальна  дисципліна  «Соціологія  кар’єри»  відноситься  до  навчальних  дисциплін

вибіркового  компоненту  освітньої  програми  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти
першого (бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Метою курсу є: розкрити соціологічні закономірності кар’єри.
Основними  завданнями вивчення  навчальної  дисципліни  є:  глибоке  оволодіння

студентами  знаннями,  які  відображають  зміст  і  структуру  кар’єри;  усвідомлення  ролі  та
значимості  соціологічних  компонентів  кар’єри;  формування  в  них  умінь  і  навичок  щодо
ефективного розв’язання проблем планування та здійснення кар’єри. 

Об’єктом  навчальної  дисципліни є  соціологічні  та  соціально-психологічні
закономірності кар’єри. 

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  зміст  і  структура  кар’єри;  роль  та
значимість соціологічних компонентів кар’єри; проблем планування та здійснення кар’єри.

Після  вивчення  курсу  «Соціологія  кар’єри»  здобувачі  вищої  освіти  першого
бакалаврського  рівня  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти  (шифр  компоненти  освітньої
програми – ВБ 32) повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК  11.  Здатність  до  особистісного  та  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.

Після  вивчення  курсу  «Соціологія  кар’єри»  здобувачі  вищої  освіти  першого
бакалаврського  рівня  на  базі  на  базі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за
спорідненою (або іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми – ВБ 18)
повинні володіти такими компетентностями: 
Загальні компетентності:
ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК  7.  Здатність  аналізувати  та  систематизувати  одержані  результати,  формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.
СК  11.  Здатність  до  особистісного  та  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.

Методи  та  форми  навчання: методи  теоретичного  дослідження;  лекційні,
семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet, написання
дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  презентування  власних
проектів.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань: метою  поточного
контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, практичних заняттях та шляхом
самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний контроль
здійснюється  персоніфікованим  оцінюванням  роботи  кожного  студента.  Структура
поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання.  Формою
підсумкового контролю знань є залік.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053  «Психологія».  «Соціологія  кар’єри»  (для  здобувачів  вищої  освіти  першого
бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої
програми –  ВБ 32)  базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-професійною
програмою, зокрема: 

ПРН 2.  Розуміти закономірності  та  особливості  розвитку і  функціонування  психічних
явищ в контексті професійних завдань.

ПРН 4.  Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПРН  7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРН  10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.

ПРН  14.  Ефективно  виконувати  різні  ролі  у  команді  у  процесі  вирішення  фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПРН 16.  Знати,  розуміти та  дотримуватися етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога

ПРН  17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

 «Соціологія кар’єри» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня на
основі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за  спорідненою  (або  іншими)
спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми –  ВБ 18), базується на результатах
навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:

ПРН 2.  Розуміти закономірності  та  особливості  розвитку і  функціонування  психічних
явищ в контексті професійних завдань.

ПРН 4.  Обґрунтовувати власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПРН  7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРН  10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.

ПРН  14.  Ефективно  виконувати  різні  ролі  у  команді  у  процесі  вирішення  фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПРН 16.  Знати,  розуміти та  дотримуватися етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.

ПРН  17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.






