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Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

18.03.2020 

12.30, 

 16 

ДМГПРПС 

 

Рашковська І.В. 

Психологія 

професійних та 

особистісних 

деструкцій 

 

Лекція 

Тема 2.1. Психологічний 

супровід професійного 

становлення особистості. 

 

Психологічний супровід професійного становлення на 

стадії адаптації. Психологічний супровід професійної 

освіти. Психологічний супровід на стадіїї 

професіоналізації. Психологічний супровід на стадії 

майстерності. Психологічний супровід на етапі 

завершення професійної діяльності. 

1.Кокун О.М. 

Психологіяпрофесійногостановленнясучасногофахівця: 

Монографія. – К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2012. 

– 200 с. 

2.Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие для 

студ. вузов. – 2-е изд. перераб., доп. / Э.Ф.Зеер. — М.: 

Академический проект, 2003. — 336 с. 

Зайти на електронну пошту перечитати, опрацювати 

лекцію. В зазначений час задати запитання викладачу. 
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25.03.2020 12.30, 

16 ДМГПРПС 

 

Рашковська І.В. 

Психологія 

професійних та 

особистісних 

деструкцій 

 

Лекція 

Тема 2.2. Профілактика 

емоційного вигорання  

професійної діяльності. 

 

Тема 2.2. Профілактика емоційного вигорання  

професійної діяльності. 

Причини та наслідки емоційного вигорання 

особистості. Прояви емоційного вигорання у 

професійній діяльності . Робота психолога  у випадках 

емоційного вигорання особистості. Тренінг подолання 

емоційного вигорання.  

Зайти на електронну пошту перечитати, опрацювати 
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лекцію. В зазначений час задати запитання викладачу 

01.04.2020 12.30, 

 16 

ДМГПРПС 

 

Рашковська І.В. 

Психологія 

професійних та 

особистісних 

деструкцій 

 

Лекція 

Тема 2.3. Психологічне 

консультування в ситуаціях 

професійних деструкцій. 

 

Розвиток психологічного профконсультування. 

Основні напрями професійного консультування. Типи 

професійного консультування. Психодіагностика 

професійних деструкцій. Зайти на електронну пошту 

перечитати, опрацювати лекцію. В зазначений час 

задати запитання викладачу 
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ППД.Лекція. Психологічний супровід професійного становлення особистості. 

1. Сутність психологічного супроводу. 

 https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/vseukrainska-naukovo-

praktychna 

2. Супровід професійного становлення. Кокун О.М. Психологія професійного 

становлення сучасного фахівця: Монографія. – К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 

2012. – с.44-54 

3. Допомога під час професійного становлення. 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/vseukrainska-naukovo-

praktychna-internet-konferentsiia-psykholohichni-umovy-stanovlennia-osobystosti-u-

suchasnomu-suspilstvi/pr 

 

Лекція.2.Профілактика емоційного вигорання  професійної діяльності. 

1.Сутність професійного вигорання особистості. 

https://www.slideshare.net/undpukraine/ss-48391940 

2.Напрями профілактики професійного вигорання. 

https://www.slideshare.net/undpukraine/ss-48391940 

3. Психопрофілактика професійного вигорання у представників різних професій 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/7/30.pdf  

http/article/2707/profilaktika-sindromu-vigorannya-u-medichnix-pracivnikiv-metodami-

psixologichnoi-samoregulyacii 

Мірошниченко О.А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» у 

працюючих в екстремальних умовах: Навчально-методичний посібник. / Олена 

Анатоліївна Мірошниченко. – Житомир : Видво ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с.  

 

4. Лекція. Психологічне консультування в ситуаціях професійних деструкцій. 

1.Сутність психологічного консультування в ситуаціях професійних деструкцій.  

https://stud.com.ua/5310/psihologiya/profesiyni_destruktsiyi 

2. Специфіка психологічного консультування в  ситуаціях професійних деструкцій. 

https://studme.com.ua/129205225310/psihologiya/professionalnye_destruktsii.htm 

https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol10/031

.pdf 
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