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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Раніше професійна консультація вважалася однією з форм про
фесійноорієнтаційної роботи з надання допомоги у виборі професії 
та місця роботи. Нині потреба у професійних консультантах постає 
з огляду на те, що до професійної підготовки фахівців різних сфер 
життєдіяльності висуваються дедалі складніші вимоги.

Консультування з питань управління (управлінське консульту
вання) визнано важливою професійною службою, що допомагає ке
рівникам організацій розв’язувати практичні завдання, визначати 
причини ускладнень у діяльності та вибирати оптимальні варіанти  
дій щодо виходу з проблемних ситуацій, творчо застосовувати світо
вий досвід.

Як свідчать світова теорія і практика, основним ресурсом будь 
якої організації є люди. Нині для ефективного використання людсь
ких ресурсів потрібно професійно організоване психологоакмео
логічне забезпечення.

Мета викладання дисципліни “Професійна консультація” — 
сформувати у студентів цілісне системне розуміння професіоналізму 
і на цій основі дати необхідні знання, сформувати навички і вміння 
для здійснення психологоакмеологічного забезпечення процесу 
управління людськими ресурсами. Додаткові цілі вивчення 
курсу — сформувати мінімальні навички управління і нейтралізації 
конфліктів у діяльності; набути досвід психокорекції керівника в 
конфліктній ситуації; сформувати початкові здібності коригування 
суб’єктивних психологічних факторів керівника для вирішення 
конфліктів у діяльності; коригування уявлень про сутність, типології 
конфлікту, технології управління конфліктами, метод і методики 
консультування керівника при вирішенні ним конфліктів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:

 • методологічні та методичні засади консультативної діяльності 
психолога;

 • систему, механізм управління людськими ресурсами організації;
 • основи кадрового менеджменту;
 • методичні підходи, принципи і методи розвитку персоналу;
 • сучасні концепції, психологоакмеологічні методи і технології 

розвитку людини, досягнення нею вершин професіоналізму;
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 • методику організації консультативної діяльності в організації;
 • організаційноправові засади роботи психологаконсультанта;

вміти:
 • виконувати психологоакмеологічне забезпечення кадрової ро

боти в організації, управління розвитком людських ресурсів;
 • здійснювати психологічне обґрунтування стратегічного та опе

ративного планування процесу перепідготовки і підвищення 
кваліфікації персоналу організації; 

 • здійснювати психодіагностику, розвиток і коригування особис
тості, психологічну освіту і консультування;

 • формувати технологічні навички і уявлення про процес кон
сультування управлінських структур, освоєння культури кон
сультування;

 • розуміти природу конфлікту в діяльності, функції критеріальних 
основ в управлінні діяльними конфліктами;

 • набувати досвід консультаційної практики при вирішенні ке
рівником конфлікту в діяльності;

 • надавати психологічну допомогу при розробці плану кар’єри, 
досягнення вершин особистісного та професійного розвитку 
персоналу;

 • використовувати у професійній діяльності психологоакмео
логічні засоби;

бути ознайомлені:
 • із сучасними концепціями у сфері управління розвитком пер

соналу;
 • з методами, техніками, технологіями, які використовують пере

дові психологічні школи у сфері психологоакмеологічного за
безпечення підготовки керівників організацій, кадрових служб і 
персоналу;

 • з досвідом у сфері управління людськими ресурсами і проблемами 
у сфері розвитку персоналу.

Завдання дисципліни — активізація мислення студентів і 
сприяння самостійному прийняттю ними рішень у сфері психолого
акмеологічного забезпечення розвитку управління людськими ре
сурсами при постійній взаємодії студентів і викладачів. Це потребує 
від викладачів володіння складною технікою управління мисленням 
студентів, здатність створювати проблемні ситуації, стимулювати 
пізнавальну активність студентів.
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Для розв’язання поставлених завдань програмою передбачено такі 
методи активного навчання: проблемні лекції, семінари і тематичні 
дискусії, контрольні роботи, імітаційні вправи, аналіз ситуацій, розіг
рування ролей, ділові ігри, елементи організаційнорозумових ігор.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН   
дисципліни   

“ПРОФЕСІЙНА  КОНСУЛЬТАЦІЯ”

№
пор.

Назва змістовних модулів і тем

1 2

1
2
3
4

5
6

Змістовий модуль 1. теоретико-методичні засади 
професійної консультації
Поняття про професійну консультацію
Людина як суб’єкт і об’єкт професійної консультації
Становлення і розвиток професіоналізму
Загальні теоретикометодологічні підходи, принципи  
і методи психологоакмеологічного дослідження
Методи і технології розвиваючого впливу
Загальна і диференціальна психодіагностика в роботі  
з персоналом

7
8

9
10
11

Змістовий модуль 2. Практична консультативна діяльність
Засади консультативної діяльності
Професійне консультування у сфері управління 
персоналом
Соціальнопсихологічне консультування
Процес консультування
Професійне консультування в особливих і екстремальних 
умовах

12
13
14

Змістовий модуль 3. Засади психологічного 
консультування в галузі управління 
Управлінське консультування
Управлінське консультування з вирішення конфлікту
Консультаційне коригування дій керівника з вирішення 
конфлікту
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1 2

15

16
17

Консультаційне коригування стану керівника при знятті 
конфлікту
Методика консультування керівника в ситуації протидії
Культура консультування в галузі управління

Разом годин: 54

ЗМІСТ   
дисципліни  

“ПРОФЕСІЙНА  КОНСУЛЬТАЦІЯ”

 Змістовий модуль 1. теоретико-методичні засади  
професійної консультації

Тема 1. Поняття про професійну консультацію
Професійна консультація як форма професійної роботи. 

Зміст і форми діяльності з надання допомоги у виборі професії 
та місця роботи. Професія. Підходи до класифікації професій. 
Модуль професії. Основні підходи, методи, технології виявлення 
здібностей людини до професійної діяльності. Валеологічні 
аспекти професійної діяльності. Поняття професійної придатності. 
Формування професійної придатності у процесі роботи. Професійна 
орієнтація, особливості її реалізації при виборі професії або зміні 
сфери діяльності. Поняття про професійну мобільність і професійну 
стратифікацію. Професіоналізм, компетентність, кваліфікація. 
Критерії професіоналізму. Поняття працездатності та здатності 
до роботи. Консультування і культура. Модель професіонала. 
Професіограма. Психограма.

Література [13; 19; 39–45; 51]

Тема 2. Людина як суб’єкт і об’єкт професійної  
консультації

Концепції людини: самореалізація, самоузгодження із суспільст
вом, соматична ідентифікація особистості, цілісна особистість. Лю
дина з позиції філософської антропології. Людина як індивідуум, 
суб’єкт, особистість, індивідуальність і універсум.
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Вимірювання людини: біологомедичне, психологічне, соціальне, 
етичне, темпоральне, космічне, футурологічне.

Акмеологічне розуміння людини. Загальнокультурні параметри 
особистості. Самореалізація особистості як суб’єкта життєдіяльності 
та діяльності. Індивідуальність людини та її “АКМЕ”. Зріла осо
бистість як суб’єкт багатокритеріального вибору. Людина та її про
фесіоналізм. Урахування генетичної та соціальної програми людини 
у процесі розвитку її професіоналізму.

Література [5–8; 12; 13; 15; 19; 20]

Тема 3. Становлення і розвиток професіоналізму
Закономірності становлення і розвитку професіонала, загальні 

для різних професій. Рівні, етапи, ступені професіоналізму. Чинники 
впливу на досягнення вершин професіоналізму.

Специфіка професіоналізму в різних видах діяльності. Особливос
ті побудови професіограм різних професій. Сфери професіоналізму. 
Мотиваційноцільова і операціональна сфери професіоналізму. Про
фесійно важливі якості. Професійна свідомість, мислення людини. 
Особливості професіоналізму, зумовлені середовищем, віком. Про
фесійне старіння. Професійні деформації особистості. Професійні 
захворювання. 

Література [19; 20; 32–36; 46; 52; 53]

Тема 4. Загальні теоретико-методологічні підходи,  
принципи і методи психолого-акмеологічного  
дослідження

Загальнометодологічні підходи у психологоакмеологічному 
дослідженні (комплексний, системний, суб’єктний). Загальномето
дологічні принципи (детермінізму, розвитку, гуманізму). Конкретні 
методологічні принципи (суб’єкта діяльності, життєдіяльності; по
тенційного і актуального, моделювання, оптимальності, зворотного 
зв’язку, операціональнотехнологічний). 

Визначення стратегії психологоакмеологічного дослідження. 
Система методів і методик у психологоакмеологічному дослідженні 
(загальна характеристика). Загальне поняття технології психолого
акмеологічного дослідження. Професійна майстерність як комплекс 
продуктивних технологій професійної діяльності.

Література [7; 8; 15; 19; 27]
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Тема 5. Методи і технології розвиваючого впливу
Тренінги і спецкурси індивідуальнопрофесійного зростання 

(загальна характеристика, методика розробки і проведення). Орієн
тованість тренінгу на системи навчання і підготовки професійних 
кадрів. Соціальнопсихологічний тренінг як засіб підготовки до 
розв’язання управлінських завдань.

Ігромоделювання як особливий вид психологоакмеологічних 
технологій. Організаційнодіяльнісні, організаційномисленнєві, 
організаційнокомунікативні ігри (загальна характеристика). Тех
нологія формування психологоакмеологічної компетентності спе
ціалістів кадрових служб. Технологія формування аутопсихологічної 
компетентності (самодіагностика, самокорекція, саморозвиток, 
самомотивація, робота з інформацією, психолінгвістична компе
тентність) особистості. Технологія тілесноорієнтованого психоенер
гетичного самозахисту. Технології використання акмеологічного 
впливу у професійній діяльності.

Література [1; 16; 27–29; 35; 55]

Тема 6. Загальна і диференціальна психодіагностика  
в роботі з персоналом

Особливості пізнання людей за їхніми зовнішніми ознаками. 
Використання інструментарію для дослідження індивідуальних 
особливостей персоналу. Методики комплексного тестування. 
Діагностичні засоби для самопізнання. Індивідуальна професійна 
діагностика. Визначення профпридатності. Психологічне забез
печення профвідбору. Професійна атестація. Використання інди
відуальної професійної діагностичної карти. Інструментарій 
для вивчення діяльнісних і комунікативних якостей персоналу. 
Дослідження професійно важливих якостей персоналу різних систем 
праці.

Література [19; 31; 32; 56] 

 Змістовий модуль 2. Практична консультативна діяльність
Тема 7. Засади консультативної діяльності
Поняття консультативної діяльності. Засади теорії діяльності. 

Досвід консультативної діяльності у світовій практиці. Проблеми 
психологічного забезпечення діяльності персоналу. Особливості 
консультативної діяльності у сфері кадрового менеджменту. Робота 
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психолога у службі управління персоналом. Діяльнісна кооперація 
психолога і службових осіб організації, консультантапсихолога 
і клієнта. Побудова і підтримка ефективних взаємовідносин кон
сультанта і клієнта. Чинники впливу на ефективність взаємовідносин 
у спільній діяльності. Визначення очікувань і ролей. Відносини 
співробітництва. “Система клієнта”. Поведінкові ролі консультанта. 
Методи впливу на “систему клієнта”.

Література [1; 19; 31–34; 43]

Тема  8.  Професійне консультування у сфері управління  
персоналом

Поняття стратегічного кадрового менеджменту. Психологічне, 
психотехнологічне, акмеологічне забезпечення реалізації кадрової 
політики і функцій кадрового менеджменту. Психологічні законо
мірності професійного становлення (формування, розвитку) кадрів. 
Етапи становлення, чинники і критерії становлення.

Цикл процесу консультування в управлінні та кадровому ме
неджменті (розуміння замовлення; фіксація наявних ресурсів і 
моделювання практики їх використання; психологічна фіксація 
ускладнень та їх аналіз; депроблематизація та її психологічний 
супровід).

Психологічне консультування з питань управління людськими 
ресурсами та їх розвитком. Психологічна освіта і консультування 
як основні напрями діяльності практичного психолога. Соціально
психологічний супровід праці та життя клієнта. Формування, розви
ток і коригування психофізіологічних, психологічних і соціально
психологічних характеристик.

Урахування в консультуванні “заповідей” клієнта. Професійний 
кодекс. Маркетинг послуг з консультування.

Література [15; 35–47]

Тема  9.  Соціально-психологічне консультування
Взаємозв’язок соціальнопсихологічного і психологоакмеоло

гічного консультування. Сутнісні характеристики психологоакмео
логічного консультування. Критерії, показники і рівні ефективності 
консультування.

Базовий алгоритм продуктивного психологоакмеологічного 
консультування (взаємопов’язаних видів діяльності психологакон
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сультанта). Індивідуальна консультативна робота. Робота з групою. 
Психодіагностичне забезпечення процесу консультування.

Умови і чинники оптимального психологоакмеологічного кон
сультування (системного взаємозв’язку діяльності, багатофактор
ності причин ускладнень).

Література [13; 19; 31; 32; 34; 43–46]

Тема 10.  Процес консультування

Підготовка (початкові контакти, попередній діагноз проблеми; 
план завдання; пропозиція клієнту; контракт на консультування). 
Діагноз (концептуальні засади діагнозу; виявлення і аналіз чин
ників; зворотний зв’язок з клієнтом). Робота з клієнтом щодо ви
бору варіантів дій і впровадження пропозицій (обґрунтування 
пропозицій, навчання і підготовка кадрів, психологічний супровід 
впровадження).

Завершальний етап консультативних послуг (припинення спів
робітництва, оцінка, подальша робота, заключний звіт).

Особливості процесу психологічного консультування. Міжосо
бистісне спілкування в консультуванні. Процес організованої кому
нікації консультанта і клієнта.

Література [16; 19; 31; 32; 34; 43]

Тема 11.  Професійне консультування в особливих  
і екстремальних умовах

Особливі, екстремальні та надекстремальні умови діяльності. 
Психологічні стани суб’єктів праці в особливих і екстремальних 
умовах діяльності. Психологічні характеристики регуляції діяльності 
в особливих і екстремальних умовах діяльності.

Психологічні характеристики діяльності спеціалістів в особливих 
і екстремальних умовах. Специфіка роботи консультанта із забез
печення психологічної готовності, стійкості персоналу до діяльності 
в особливих і екстремальних ситуаціях. Консультація керівника, 
працівника в особливих умовах. Формування психологічної готов
ності керівників до діяльності в екстремальних умовах. Психолого
акмеологічні умови і чинники оптимізації діяльності в особливих і 
екстремальних умовах.

Література [7; 8; 13; 19; 27; 36]
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 Змістовий модуль 3. Засади психологічного консультування  
в галузі управління

Тема 12.  Управлінське консультування
Рефлексія управлінської діяльності: “внутрішня” і “зовнішня”. 

Типологія акцентувань у рефлексії і типи рефлексивних результатів. 
Рефлексивна комунікація в управлінській діяльності та залучення 
до неї різних типів “партнерів”. Досвід управлінської діяльності як 
привід участі в зовнішній рефлексії управлінської діяльності та 
виокремлення консультаційної позиції в управлінні. Нормативна 
орієнтація в управлінському консультуванні. Проблематизаційно
критична орієнтація в управлінському консультуванні. Дослідницька 
рефлексія як умова управлінського консультування. Типологія 
акцентів в управлінському консультуванні та суб’єктивна орієнтація 
в управлінському консультуванні. Засобовотехнологічна орієнтація 
в управлінському консультуванні. Управлінське консультування 
в процесі становлення управлінської діяльності. Управлінське 
консультування у процесі функціонування управлінської діяльності. 
Управлінське консультування у процесі розвитку управлінської 
діяльності. Управлінське консультування в ситуації деструкцій 
управлінської діяльності. Управлінське консультування при реаліза
ції установки на професійне вдосконалення і розвиток керівника. 
Особливості управлінського консультування управлінських колек
тивів і команд. Ігромодельні форми управлінського консультування 
в конфліктних ситуаціях.

Література [43; 64; 66; 76]

Тема 13.  Управлінське консультування з вирішення  
конфлікту

Псевдодіяльність. Протидіяльність. Конфлікт і боротьба як види 
протидіяльності.

Міжособистісний і міжфункціональний типи конфлікту. Внут
рішньоособистісний, міжособистісний, міжособистогруповий і між
груповий види конфлікту.

Два джерела протидій. Типологія виходу з протидії. Типи відносин 
між діяльностями. Взаємодіяльність. Кооперація. 

Конфлікт як деструктивний фактор діяльності. Конфлікт як роз
вивальний фактор діяльності. Об’єктивні та суб’єктивні передумови 
конфлікту в діяльних коопераціях.
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Зародження, розвиток та вгасання конфлікту. Типи поведінки 
учасників конфлікту. Егоцентризм у конфлікті. Види потребових 
станів і мотивів суб’єктів конфлікту. Логічний і психологічний 
аспекти конфлікту. Коригування стану конфліктуючих сторін. Пси
хотехніка в коригуванні конфліктуючих. Урахування індивідуальних 
особливостей учасників конфлікту в коригуванні.

Література [43; 64; 68; 76; 83]

Тема 14.  Консультаційне коригування дій керівника  
з вирішення конфлікту

Типові помилки в управлінні конфліктом. Помилки керівника, 
пов’язані з неурахуванням індивідуальних характерів конфліктую
чих і їх психологічного стану. Помилки керівника, пов’язані з неура
хуванням самоцінності кожної конфронтуючої сторони. Потурання 
і тверде нав’язування з боку керівника. Недооцінка керівником зна
чущості запозичення позицій конфліктуючими.

Коригування консультантом управлінських помилок. Коригуван
ня розуміння керівником реального конфлікту. Коригування дій ке
рівника з вирішення конфлікту. Коригування концептуальних засад 
дій керівника. Коригування врахування позицій конфліктуючих 
сторін керівником в управлінні конфліктом.

Література [7; 34; 43; 60; 61; 63; 68]

Тема 15.  Консультаційне коригування стану керівника  
при знятті конфлікту

Природні та соціокультурні форми управлінських дій з управління 
конфліктом.

Критичний аналіз дій керівника. Діагностика професійних і осо
бистісних якостей керівника. Типи суб’єктивних механізмів усунення 
конфлікту. Роль діагностики в консультуванні. Розробка стратегії і 
тактики консультаційного заходу.

Критеріальне проектування консультаційнокоригувальних впли
вів. Проектування розвитку професійного рівня керівника в межах 
управління конфліктом.

Типологія консультаційнокоригувальних впливів з усунення 
психологічних бар’єрів і негативних факторів керівника.

Література [43; 61; 65; 69; 77; 79]
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Тема 16.  Методика консультування керівника  
в ситуації протидії

Цілі та завдання управлінського консультанта при конфліктній 
ситуації в діяльності.

Концептуальнотехнологічні засади консультування керівника. 
Умови продуктивності консультування. Понятійні та ціннісні кри
терії в оцінці особистості та діяльності керівника. Педагогічний 
аспект у розумовій діяльності консультанта. Ідеологія і цінності ке
руючого консультанта. Управління саморозвитком і підвищенням 
професіоналізму керівника, що управляє протидіяльністю.

Методика діагностики управлінського потенціалу. Методика ко
ригування вольових і особистісних якостей керівника. Характерні 
помилки в реалізації методик консультування. Самоконтроль і само
коригування управлінського консультанта.

Усунення внутрішніх факторів, що заважають консультанту при 
реалізації культурних технологій.

Самоорганізація і саморозвиток управлінського консультанта.
Література [61; 62; 64; 67; 71; 83]

Тема 17.  Культура консультування в галузі управління
Методи і методики консультування керівника. Культурні кри

терії організації процесу психологічного консультування в галузі 
управління. Вимоги до здібностей консультанта з психології уп
равління. Рефлексивна самоорганізація управлінського консуль
танта.

Самокоригування внутрішніх факторів консультанта, що зава
жають адекватній реалізації культурних технологій.

Ціннісноконцептуальні засади і культура управлінського кон
сультування.

Позиційна взаємодія і позиційні конфлікти в системі кооператив
ної діяльності.

Конфлікт як індикатор недосконалості форми системи діяль
ності.

Технологія аналізу і коригування виконання керівником основних 
процедур його діяльності.

Функція діагностики. Діагностика за кількома критеріями. 
Діагностика керівника.
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Засоби діагностики керівника. Теоретикодіяльнісний, загально
психологічний і соціальнопсихологічний апарати в діагностиці 
управління.

Технологія діагностики керівника за одним критерієм. Технологія 
інтегральної діагностики керівника. Проектування і реалізація ко
ригування керівника. Типологія коригування. Контроль результатів 
коригувальних впливів.

Література [34; 65; 68; 70–72; 77; 83]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Професійна консультація як форма професійної діяльність.
 2. Професія. Підходи до класифікації професій. Зміст і форми 

діяльності з надання допомоги у виборі професії та місця ро
боти.

 3. Методи і технології виявлення здібностей людини до професій
ної діяльності.

 4. Валеологічні засади професійної діяльності. Поняття професій
ної придатності.

 5. Формування професійної придатності у процесі роботи. Про
фесійна орієнтація, особливості її реалізації при виборі професії 
або зміні сфери діяльності.

 6. Професіоналізм, компетентність, кваліфікація. Критерії про
фесіоналізму.

 7. Консультування і культура в діяльності консультанта.
 8. Модель професіонала. Професіограма. Психограма.
 9. Людина як суб’єкт і об’єкт професійної консультації.
 10. Концепції людини: самореалізація, самоузгодження людини і 

суспільства, соматична ідентифікація особистості, цілісна осо
бистість.

 11. Людина з позиції філософської антропології. Людина як інди
відуум, суб’єкт, особистість, індивідуальність і універсум.

 12. Вимірювання людини: біологомедичне, психологічне, соціальне, 
етичне, темпоральне, космічне, футурологічне.

 13. Акмеологічна модель людини. Загальнокультурні параметри 
особистості.

 14. Людина та її професіоналізм. Урахування генетичної та соціаль
ної програми людини у процесі розвитку професіоналізму.
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 15. Становлення і розвиток професіоналізму.
 16. Закономірності становлення і розвитку професіонала, загальні 

для різних професій.
 17. Рівні, етапи, ступені професіоналізму. Чинники впливу на до

сягнення вершин професіоналізму.
 18. Сфери професіоналізму. Мотиваційноцільова та операціональ

на сфери професіоналізму. Професійно важливі якості.
 19. Особливості професіоналізму, зумовлені середовищем, віком. 

Професійне старіння. Професійні деформації особистості. Про
фесійні захворювання.

 20. Загальні теоретикометодологічні підходи, принципи і методи 
психологоакмеологічного дослідження.

 21. Підходи, методи, технології психологоакмеологічного дослід
ження.

 22. Методи і технології розвиваючого впливу на персонал.
 23. Ігромоделювання як особливий вид психологоакмеологічних 

технологій.
 24. Загальна і диференціальна психодіагностика в роботі з персо

налом.
 25. Організація практичної консультативної діяльності. Засади 

теорії діяльності.
 26. Консультативна діяльність у сфері кадрового менеджменту. Ро

бота психолога у службі управління персоналом.
 27. Соціальнопсихологічне консультування в організації.
 28. Процес консультування в організації.
 29. Професійне консультування в особливих і екстремальних умо

вах.
 30. Засади психологічного консультування в галузі управління. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Професійна консультація як форма професійної діяльності.
 2. Зміст і форми діяльності з надання допомоги у виборі професії 

та місця роботи.
 3. Професія. Підходи до класифікації професій.
 4. Поняття модуля професії та його використання у професійній 

консультації.
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 5. Основні підходи до виявлення здібностей людини до професійної 
діяльності.

 6. Основні методи виявлення здібностей людини до професійної 
діяльності.

 7. Основні технології виявлення здібностей людини до професій
ної діяльності.

 8. Валеологічні аспекти професійної діяльності.
 9. Поняття професійної придатності.
 10. Формування професійної придатності у процесі роботи.
 11. Професійна орієнтація, особливості її реалізації при виборі про

фесії або зміні сфери діяльності.
 12. Поняття про професійну мобільність і професійну стратифікацію.
 13. Професіоналізм, компетентність, кваліфікація.
 14. Критерії професіоналізму.
 15. Поняття працездатності.
 16. Консультування і культура.
 17. Модель професіонала.
 18. Професіограма: загальна характеристика, особливості розробки.
 19. Психограма: загальна характеристика, особливості розробки.
 20. Людина як суб’єкт і об’єкт професійної консультації.
 21. Концепції людини: самореалізації, самоузгодження.
 22. Концепції людини і суспільства, соматичної ідентифікації осо

бистості, цілісної особистості.
 23. Людина з позиції філософської антропології.
 24. Людина як індивідуум, суб’єкт, особистість, індивідуальність і 

універсум.
 25. Вимірювання людини: біологомедичне, психологічне.
 26. Вимірювання людини: соціальне, етичне.
 27. Вимірювання людини: темпоральне, космічне, футурологічне.
 28. Акмеологічне розуміння людини.
 29. Загальнокультурні параметри особистості.
 30. Самореалізація особистості як суб’єкта життєдіяльності та 

діяльності.
 31. Індивідуальність людини та її “АКМЕ”.
 32. Зріла особистість як суб’єкт багатокритеріального вибору.
 33. Людина та її професіоналізм.
 34. Урахування генетичної та соціальної програми людини у процесі 

професіоналізму.
 35. Становлення і розвиток професіоналізму.
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 36. Закономірності становлення і розвитку професіонала, загальні 
для різних професій.

 37. Рівні, етапи, ступені професіоналізму.
 38. Чинники впливу на досягнення вершин професіоналізму.
 39. Специфіка професіоналізму в різних видах діяльності.
 40. Особливості побудови професіограм різних професій.
 41. Мотиваційноцільова та операціональна сфери професіоналізму.
 42. Професійно важливі якості.
 43. Професійна свідомість, мислення людини.
 44. Особливості професіоналізму, зумовлені середовищем, віком.
 45. Професійне старіння. Професійні деформації особистості. Про

фесійні захворювання.
 46. Загальнометодологічні підходи у психологоакмеологічному до

слідженні.
 47. Загальнометодологічні принципи психологоакмеологічного до

слідження.
 48. Конкретні методологічні принципи психологоакмеологічного 

дослідження.
 49. Визначення стратегії психологоакмеологічного дослідження.
 50. Система методів і методик у психологоакмеологічному дослід

женні (загальна характеристика).
 51. Загальне поняття технології психологоакмеологічного дослід

ження.
 52. Професійна майстерність як комплекс продуктивних технологій 

професійної діяльності.
 53. Тренінги і спецкурси індивідуальнопрофесійного зростання 

(загальна характеристика, методика розробки і проведення).
 54. Соціальнопсихологічний тренінг як засіб підготовки до роз

в’язання управлінських завдань.
 55. Організаційнодіяльнісні, організаційномисленнєві, організа

ційнокомунікативні ігри (загальна характеристика).
 56. Технологія формування психологоакмеологічної компетент

ності спеціалістів кадрових служб.
 57. Технологія формування аутопсихологічної компетентності (са

модіагностика, самокоригування, саморозвиток, самомотивація, 
робота з інформацією, психолінгвістична компетентність) осо
бистості.

 58. Технологія тілесноорієнтованого психоенергетичного самоза
хисту.
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 59. Технології використання акмеологічного впливу у професійній 
діяльності.

 60. Загальна і диференціальна психодіагностика в роботі з персо
налом. Особливості пізнання людей за їхніми зовнішніми озна
ками.

 61. Використання інструментарію для дослідження індивідуальних 
особливостей персоналу.

 62. Методики комплексного тестування (загальна характеристика).
 63. Діагностичні засоби для самопізнання (загальна характерис

тика).
 64. Індивідуальна професійна діагностика. Визначення профпри

датності.
 65. Психологічне забезпечення профвідбору. Професійна атестація. 

Використання індивідуальної професійної діагностичної карти.
 66. Інструментарій для вивчення діяльнісних і комунікативних 

якостей персоналу.
 67. Дослідження професійно важливих якостей персоналу різних 

систем праці.
 68. Поняття консультативної діяльності.
 69. Досвід консультативної діяльності у світовій практиці.
 70. Проблеми психологічного забезпечення діяльності персоналу.
 71. Особливості консультативної діяльності у сфері кадрового ме

неджменту. Робота психолога у службі управління персоналом.
 72. Діяльнісна кооперація психолога і службових осіб організації, 

консультантапсихолога і клієнта. Побудова і підтримання ефек
тивних взаємовідносин консультанта і клієнта.

 73. Чинники впливу на ефективність взаємовідносин у спільній 
діяльності. Визначення очікувань і ролей. Відносини співробіт
ництва. “Система клієнта”.

 74. Поведінкові ролі консультанта. Методи впливу на “систему 
клієнта”.

 75. Психологічне, психотехнологічне, акмеологічне забезпечення 
реалізації кадрової політики і функцій кадрового менеджменту.

 76. Психологічні закономірності професійного становлення (фор
мування, розвитку) кадрів.

 77. Етапи, чинники і критерії професійного становлення.
 78. Цикл процесу консультування в управлінні та кадровому ме

неджменті (розуміння замовлення; фіксація наявних ресурсів і 
моделювання практики їх використання; психологічна фіксація 
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ускладнень та їх аналіз; депроблематизація та її психологічний 
супровід).

 79. Психологічне консультування з питань управління людськими 
ресурсами та їх розвитком.

 80. Психологічна освіта і консультування як основні напрями 
діяльності психологапрактика.

 81. Соціальнопсихологічний супровід праці та життя клієнта. 
Формування, розвиток і коригування психофізіологічних, пси
хологічних і соціальнопсихологічних характеристик.

 82. Урахування в консультуванні “заповідей” клієнта. Професійний 
кодекс. Маркетинг послуг з консультування.

 83. Взаємозв’язок соціальнопсихологічного і психологоакмеоло
гічного консультування.

 84. Сутнісні характеристики психологоакмеологічного консуль
тування. Критерії, показники і рівні ефективності консульту
вання.

 85. Базовий алгоритм продуктивного психологоакмеологічного 
консультування (взаємопов’язаних видів діяльності психолога
консультанта). Індивідуальна консультативна робота. Робота 
з групою. Психодіагностичне забезпечення процесу консульту
вання.

 86. Умови і чинники оптимального психологоакмеологічного 
консультування (системного взаємозв’язку діяльності, багато
факторності причин ускладнень).

 87. Підготовка, діагноз як етапи роботи консультанта.
 88. Робота з клієнтом щодо вибору варіантів дій і впровадження 

пропозицій (обґрунтування пропозицій, навчання і підготовка 
кадрів, психологічний супровід впровадження).

 89. Завершальний етап консультативних послуг (припинення 
співробітництва, оцінка, подальша робота, заключний звіт).

 90. Особливості процесу психологічного консультування. Міжосо
бистісне спілкування при консультуванні.

 91. Професійне консультування в особливих і екстремальних 
умовах. 

 92. Психологічні характеристики діяльності фахівців в особливих і 
екстремальних умовах. 

 93. Специфіка роботи консультанта із забезпечення психологічної 
готовності; стійкості персоналу до діяльності в особливих і 
екстремальних ситуаціях.
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