ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ
Освітньо-наукова програма
у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» «Психологія праці
та психологічний супровід освіти дорослих» / «Work Psychology and psychological support adult education»
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості на різних вікових етапах»
Викладач: Радзімовська Оксана Віталіївна ‒ кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник психології праці
Профіль викладача: http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Radzimovska.pdf
Контактний телефон: +380992456268
E-mail: radokvit@ukr.net
Сторінка дисципліни: http://ipood.com.ua/phd-053/
Консультації очні: за попередньою домовленістю в понеділок та четвер з 14.00 до 15.00
Онлайн-консультації: за попередньою домовленістю Viber (+38099245-62-68) в понеділок та четвер з 11.00 до 17.00.
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
В українському суспільстві відбуваються інтенсивні зміни, які обумовлюють потребу у формуванні нового типу особистості професіонала із
глибокими фаховими знаннями, сформованими професійними цінностями, позитивним емоційним ставленням до професії та професійної
спільноти, розвиненою внутрішньою мотивацією до саморозвитку і творчої самореалізації. На жаль, за представленими у ЗМІ результатами
соціологічних досліджень професії вченого, педагога входять у десятку найменш престижних професій в Україні.
Саме тому, одним із першочергових державних завдань є сприяння розвитку професійної ідентичності цих фахівців.
Поряд із створення умов для набуття молоддю відповідних професій, важливою метою професійної освіти в сучасних умовах має бути
допомога: в усвідомленні себе представником певної професійної спільноти; у оволодінні професійно-рольовою поведінкою;
емоційно-позитивного ставлення до професії; здійсненні професійної кар’єри тощо.
Одним із чинників, що обумовлює самопізнання, самовдосконалення майбутнього робітника у фаховій діяльності, сприяє його творчій
самореалізації є професійна ідентичність, дослідження якої останнім часом набуває все більшого висвітлення у наукових працях з психології та
педагогіки (М. М. Абдуллаєва, Н. В. Антонова, А. С. Борисюк, Г. В. Гарбузова, В. Л. Зливков, Н. Л. Іванова, О. П. Єрмолаєва, Є. В. Конєва,
Н. І. Кривоконь, Г. В.Ложкін, Л. М. Мітіна, Ю. П.Поваренков, І. Ю. Хамитова, Є. В. Чорний, Л. Б. Шнейдер, професійну ідентифікацію −
В. Л. Зливков, В. Ф. Сафін та ін).
Саме тому, для майбутніх вчених, здобувачів освітнього степеню «доктор філософії» в процесі навчання в аспірантурі (докторантурі)
пропонуємо навчальну дисципліну «Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості на різних вікових етапах».
Програма навчальної дисципліни складається із таких змістових модулів:
1. Теоретичний аналіз проблеми розвитку професійної ідентичності особистості.
2. Дослідження та розвиток професійної ідентичності особистості.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання дисципліни «Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості на різних вікових етапах» є
розширення у слухачів знань та вмінь напрямі професійного становлення, а саме, вивченню рівня власної професійної ідентичності та шляхів її
розвитку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості на різних
вікових етапах» є формування наступних компетентностей:
інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології праці та психологічного супроводу освіти
дорослих, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових знань та/або професійної практики.
загальна компетентність:
 ЗК-5. Здатність до діяльності в наукових та освітніх проектах.
 ЗК-8. Здатність до розуміння трудових процесів, до практичної діяльності відповідно до фахової підготовки.
 ЗК-10. Здатність до рефлексії власних потреб особистісного та професійного розвитку для свідомого планування фахової діяльності,
саморозвитку та самоосвіти.
професійна компетентність:
 ФК-9. Здатність до наукового аналізу та дослідження трудових процесів з метою розробки інноваційних засобів оптимізації професійного
розвитку дорослих.
 ФК-10. Здатність орієнтації в сучасних науково-практичних підходах, засобах та техніках психологічної допомоги дорослим в різних
умовах трудової та освітньої діяльності.
 ФК-11. Здатність до саморефлексії, самооцінювання, самоконтролю, саморозвитку; моделювання індивідуальної освітньої траєкторії на
основі усвідомлення своїх освітніх потреб та перспектив професійно-культурного розвитку.
ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ
Викладання курсу передбачає поєднання традиційних (лекції, практичні, семінарські заняття) та інтерактивних (тренінг) форм аудиторного
навчання, самостійну, поза аудиторну (індивідуальну та групову) дослідницьку діяльність, онлайн консультування і тощо. В основі освітнього
процесу створюються умови для усвідомлення аспірантами власної професійної ідентичності та набуття ефективних навичок взаємодії з
представниками різних вікових категорій в процесі майбутньої науково-педагогічної діяльності.
Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період - дистанційний (online).
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
В результаті вивчення дисципліни «Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості на різних вікових етапах»
майбутній доктор філософії має оволодіти такими здатностями:
ПРН 9. Розвинена особистісна і професійна рефлексія, автономність, ініціативність, висока мотивація до професійного зростання, свідомої
побудови власної освітньої траєкторії, мобільності ґрунтуючись на знаннях діючої нормативно-правової бази, що регулює сферу освіти та
професійну діяльність кадрів вищої кваліфікації.
ПРН 10. Здатність здійснювати дослідження проблем трудової діяльності дорослих, ґрунтуючись на знаннях її психологічної структури,
етапів та закономірностей розвитку, процесів професійного відбору, кар’єрного зростання.
У процесі засвоєння дисципліни здобувач має набути таких соціальних навичок (soft-skills): вміння слухати співрозмовника, задавати
питання, аргументувати свою думку, переконувати, оволодіти навиками селф-менеджмента (навичками досягнення особистісної ефективності),
вміння розуміти свої та чужі емоції, управляти емоціями в процесі навчально-професійної діяльності.
Форми і методи діагностики успішності навчання: виконання індивідуального завдання (підготовка усного виступу і презентації;
створення власного кейсу; дискусії, колоквіум, тощо.

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
Загальний обсяг – 30
Кількість годин: лекції – 4, практичні – 6.
Вид заняття

Кількість годин
4
6
20

лекції
семінарські заняття / практичні / лабораторні
самостійна робота
ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ
Рік
викладання

Курс (рік
навчання)

Семестр

Спеціальність

2020-2021 р.р.

І-ІІ

2-3

спеціальністю 053
«Психологія»

Кількість
кредитів /
годин

Кількість
змістових
модулів

Вид
підсумкового
контролю

Нормативна/
вибіркова

1,0 / 30

2

Залік

Вибіркова

ПРЕРЕКВІЗИТИ
Ефективність вивчення дисципліни «Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості на різних вікових етапах»
значно підвищиться, якщо здобувач «створить» в процесі навчання кейс з інформаційно-методичними матеріалами за темами навчального курсу,
здобуде (або удосконалить) навички самостійної роботи з науковими джерелами, а також навички самоаналізу власної професійної ідентичності за
результатами діагностики її компонентів, розширить базовий методологічний і теоретичний понятійний апарат за напрямами «Загальної, соціальної
та вікової психології», «Психології праці», опанує на рівні аспірантури дисципліну «Психологія».
ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ
У період сесії використовується медіапроектор; мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачами, відділом
аспірантури, адміністрацією з приводу проведення занять та консультацій.
У міжсесійний період використовуємо комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з викладачами,
відділом аспірантури, адміністрацією та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт.
ПОЛІТИКИ ДИСЦИПЛІНИ
При організації освітнього процесу в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України майбутні доктори філософії, викладачі, адміністрація діють
відповідно до: Положення про систему забезпечення якості освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України України; Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та доктора наук ; Положення про оцінювання
результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії; Положення про політику академічної
доброчесності; Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність; Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін
та визначення академічної різниці; Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості аспірантами.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
Тиждень,
дата,
години
Згідно
розкладу

Форма
діяльності
Тема, основні питання
Матеріали
(заняття) /
формат
Конспект
МОДУЛЬ І. Теоретичний Лекція /
аналіз проблеми розвитку Face to face лекції
професійної ідентичності або Оnline
особистості.
Т.1.1..Проблема
професійної ідентичності в
сучасних дослідженнях

Література,
інформаційні
ресурси
№ 1, 6, 9, 25

2 години.
Завдання 1.
Порівняти зміст феномену
професійної ідентичності у
зарубіжних та вітчизняних
вчених
Завдання 2.
Визначити власне
розумін-ня місця
професійної ідентичності в
континуумі
«особистісне-соціальне» та
обґрунтувати свою думку.

6
Згідно з
балів розкладом
(квітень)

2 години.
Завдання 1.
Вміти виокремити функції,
компоненти, елементи,
складові та форми
професійної ідентичності та
проаналізувати зв’язки між
ними.
Завдання 2.
Перерахувати критерії та
показники, за якими можна
визначити ефективність
процесу формування у
студентів професійної
ідентичності.
2 години.
Завдання 1.
Порівняти поняття

6
Згідно із
балів розкладом
(квітень)

Згідно
розкладу

Конспект
МОДУЛЬ І. Теоретичний Лекція /
аналіз проблеми розвитку Face to face лекції,
презентація
професійної ідентичності або Оnline
особистості.
Т.1.2.Структура
професійної ідентичності

№ 1, 7, 25

Згідно
розкладу

МОДУЛЬ І. Теоретичний Самостійна
аналіз проблеми розвитку робота
професійної ідентичності

№ 1, 5, 12, 20

Методичні
рекомендації
до виконання

Завдання, години

Вага
Термін
оцівиконання
нки

7
Згідно із
балів розкладом

Згідно
розкладу

особистості.
Т.1.3.Психологічні
чинники розвитку
професійної ідентичності

завдань
самостійного
вивчення

МОДУЛЬ І. Теоретичний Самостійна
аналіз проблеми розвитку робота
професійної ідентичності
особистості.
Т.1.4.Розвиток професійної
ідентичності в умовах
професійного навчання

Методичні
рекомендації
до виконання
завдань
самостійного
вивчення

«чинник», «фактор»,
«детермінанта», «умова»,
«рушійна сила». Довести
подібність/відмінність
сутності понять. Створення
структурної схеми.
Завдання 2.
Проаналізувати підходи
авторів, представлені у
психолого-педагогічній
літературі щодо виділення
та узагальнення чинників
розвитку професійної
ідентичності.
Завдання 3. Представити
та аргументувати свою
класифікацію чинників,
що впливають на
формування та розвиток
професійної ідентичності
різних категорій
населення (учнів,
студентів, аспірантів,
працюючих).
2, 5, 8, 11, 12, 13, 4 години.
7
Згідно із
16, 17, 19, 21
Завдання 1.
балів розкладом
Проаналізувати особливості
розвитку професійної
ідентичності учнів в умовах
навчання у середній школі.
Завдання 2.
Проаналізувати особливості
розвитку професійної
ідентичності учнів в умовах
навчання у
професійно-технічному
навчальному закладі.
Завдання 3.
Проаналізувати особливості

Згідно
розкладу

Змістовний модуль ІІ.
Дослідження та розвиток
професійної ідентичності
особистості.
Т.2.1. Методики
дослідження професійної
ідентичності

Згідно
розкладу

Змістовний модуль ІІ.
Дослідження та розвиток
професійної ідентичності
особистості.
Т.2.1. Методики
дослідження професійної
ідентичності

розвитку професійної
ідентичності студентів,
аспірантів в умовах
навчання у вищому
навчальному закладі, в
аспірантурі.
Завдання 4.
Проаналізувати особливості
розвитку професійної
ідентичності працюючих
дорослих в процесі роботи.
Завдання 5.
Критерії та показники
розвитку професійної
ідентичності (реферування)
Практична
Методичні
№ 3, 7, 10, 14, 4 години.
робота /
рекомендації
17, 25
Завдання 1. Визначити
Face to face підготовки до
загальний рівень розвитку
або Оnline
семінарських
своєї професійної
занять
ідентичності.
Завдання 2. Визначити
рівень розвитку
компонентів професійної
ідентичності.
Завдання 3.
Дослідити сформованість
професійного образу
(наукового працівника,
викладача вузу).
Завдання 4. Проаналізувати
(надати інтерпретацію)
отримані результати.
Самостійна
Методичні
3, 7, 10, 14, 17, 6 годин.
робота
рекомендації
25
Завдання 1. Визначити
до виконання
основні складові
завдань
професійної ідентичності
самостійного
для дослідження.
вивчення
Завдання 2. Пошук
психодіагностичних

4
бали

Згідно із
розкладом
(жовтень)

3
бали

Згідно із
розкладом

Згідно
розкладу

Змістовний модуль ІІ.
Дослідження та розвиток
професійної ідентичності
особистості.
Т.2.2.Традиційні та
інноваційні форми
розвитку професійної
ідентичності в процесі
навчання дорослих

Семінар /
Методичні
№ 4, 15, 17, 19,
Face to face рекомендації
21, 23, 24, 25
або Оnline
підготовки до
семінарських
занять,

Згідно
розкладу

Змістовний модуль ІІ.
Дослідження та розвиток
професійної ідентичності
особистості.
Т.2.2.Традиційні та

Самостійна
робота

Методичні
№ 4, 15, 17, 19,
рекомендації
21, 23, 24, 25
до виконання
завдань
самостійного

методик, що можуть бути
використані для
дослідження професійної
ідентичності (обраних
складових, показників).
Обґрунтувати свій вибір.
Завдання 3. Скласти список
якостей, притаманних
успішному вченому.
7
Згідно із
2 години.
Завдання 1.
балів розкладом
Психолого-педагогічні
(жовтень)
особливості освіти
дорослих.
Завдання 2. Традиційні та
інноваційні форми
навчання в освіті
(класифікація, коротка
характеристика).
Завдання 3.
Використання лекцій,
семінарських, практичних
занять, самостійної роботи
в процесі розвитку
професійної ідентичності.
Завдання 4. Використання
психолого-педагогічних
технологій та
психолого-педагогічного
супроводу в процесі
професійного навчання в
цілому та розвитку
професійної ідентичності,
зокрема.
7
Згідно із
8 годин.
Завдання 1.
балів розкладом
Розробити один із видів
нестандартних уроків
(ділові ігри,

інноваційні форми
розвитку професійної
ідентичності в процесі
навчання дорослих

вивчення

Виконання індивідуального Самостійна
творчого дослідницького
робота

Методичні
матеріали, що
забезпечують
виконання
індивідуальної
роботи
слухачів

прес-конференції,
уроки-конкурси,
уроки-«суди»,
уроки-концерти, рольові
ігри, уроки-конференції,
уроки-семінари,
інтегровані уроки,
уроки-екскурсії тощо), що
можна бути
використовувати в процесі
розвитку професійної
ідентичності.
Рекомендована, Створення кейсу-самозвіту
20
Протягом
періодична
на основі
балів вивчення
література,
інформаційно-методичних
навчальноелектронні
матеріалів курсу.
го курсу

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ
Види контролю: поточний, підсумковий.
Методи контролю: опитування, відповіді на питання самоконтролю до тем, віднесених на самостійне вивчення, бліц-диктанти.
Форма контролю: залік проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні та передбачає презентацію
результатів виконання індивідуального завдання (кейс).
Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання
якої призначається максимально 60 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 40 балів.
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в
навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні /семінарські заняття, самостійна робота) можливий шляхом
спільного прийняття рішення викладача і майбутнього доктора філософії на першому занятті.
Рівень знань оцінюється:
«відмінно» - аспірант знає, розуміє, використовує не лише базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал а й може аналізувати та
давати оцінку сучасним науковим здобуткам у галузі вікової психології і психології розвитку особистості, психології праці; має розвинену
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;вільно володіє програмами статистичної обробки експериментальних
даних; має високий рівень науково-психологічної активності, вміє працювати в команді, використовує знання в предметній області;
«добре» - аспірант знає, розуміє, використовує базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал а й може аналізувати комплексні
проблеми професійного становлення молодого вченого, розвитку його професійної ідентичності. Аспірант володіє понятійним апаратом,
використовує навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення експериментальних і
практичних завдань (зокрема і дослідження рівня розвитку професійної ідентичності);
«задовільно»- аспірант знає та розуміє базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал, орієнтується в понятійному апараті,
особливостях розвитку професійного розвитку та професійної ідентичності на різних вікових етапах, має навчально-методичні за основними
темами дисципліни, використовує в процесі підготовки до семінарських занять основну науково-методичну літературу за відповідною тематикою,
використовую набуті в процесі навчально-виховної діяльності вміння та навички;
«незадовільно» - аспірант частково розуміє базовий навчальний матеріал. Відсутня чітка орієнтація в понятійному апараті, основах
професійного розвитку загалом і професійної ідентичності, зокрема; недостатньо сформовані навички роботи з науково-методичною літературою,
вміння та навички набуті в процесі навчально-виховної діяльності майже не використовуються в процесі навчальної діяльності.
При визначенні рейтингу здобувача враховуються бали, які він отримує під час семінарських, практичних занять та за самостійну роботу.
Бали за поточну освітню діяльність визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок
та помножена на коефіцієнт 12, що становить не більше 60 сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни. Бали за підсумками проведення
заліку або іспиту визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та помножена на
коефіцієнт 8, що становить не більше 40 балів сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни.

Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Т 1.1
6

Модуль 1
Т 1.2
Т 1.3
6
7

Т 1.4
7

Модуль 2
Т 2.1.
Т 2.2.
7
7

Індивідуальне
завдання
20

Залікова
робота

Сума

40

100

Т1, Т2 ... – теми модулів.
Примітка. Отримання протягом семестру 20 балів є необхідною умовою допуску здобувача до підсумкового семестрового контролю.
Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення оцінки ECTS

Відмінно

А

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок
ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з
кількома помилками
ДОБРЕ - в загальному правильна робота з
певною кількістю грубих помилок
ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною
кількістю недоліків
ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє
мінімальні критерії
НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати
перед тим, як отримати залік (позитивну
оцінку)
НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна
подальша робота

Добре

В
С

Задовільно

D
Е

Незадовільно
FX
F

Рейтинг
студента, бали
90 - 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
01-34
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Періодична література
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Журнал «Освіта дорослих: теорія, практика, досвід».
Журнал «Молодий вчений».
Журнал Соціальна психологія.
Журнал Педагогіка і психологія проф. освіти.
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць.
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць.
Інформаційні ресурси

1. Електронна бібліотека ІПООД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipood.com.ua/e-library/
2. Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс].. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/
3. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

