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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 
 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Технології кар’єрного консультування та акмеологічні практики» 

Курс: 5-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

37-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три питання, 

представлені у завданні. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно 

викладає відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні наукової 

термінології. Психологічна задача розв'язана правильно. 

30-36 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при відповіді на всі три 

питання. У цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, допускає 1-2 

незначні помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана в 

цілому правильно. 

20-29 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, студент демонструє 

фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень логіки й послідовності. 

Студент допускає 2-3 помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача 

розв'язана з помилками. 

1-19 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в екзаменаційного 

білету. Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. Рішення 

психологічної задачі неправильне або відсутнє. 

Перелік допоміжних матеріалів: комплект психологічних задач із акмеологічного 

практикуму. 

Психологічна задача (зразок). 

На основі професіограми скласти узагальнену акмеограму фахівця соціономічних 

професій (психолога, вчителя, соціального педагога, продавця, прокурора, 

слідчого, перукаря тощо – на вибір студента). 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Тенденції до диференціації в акмеології та інтеграція акмеологічного 

знання. 

2. Прикладна акмеологія й її характеристики. 

3. Основні напрямки прикладної акмеології й їхні загальні характеристики. 

4. Педагогічна акмеологія. 

5. Військова акмеологія. Акмеологія діяльності в особливих і 

екстремальних умовах. 



6. Управлінська акмеологія. 

7. Медична акмеологія. 

8. Юридична акмеологія. 

9. Сутність феномену «акме» у професійному розвитку. 

10. Види професійного акме. 

11. Критерії професійного акме в співвідношенні з показниками 

професіоналізму і професійної компетентності. 

12. Умови досягнення професійного акме. 

13. Поняття про психолого-акмеологічний супровід. 

14. Складники й основні характеристики супроводу. 

15. Технології психологічного супроводу професійного становлення 

особистості. 

16. Критерії та показники ефективного психолого-акмеологічного супроводу 

становлення професіонала. 

17. Психологічні особливості особистості й діяльності працівників професій 

типа «людина-людина» (педагогів, медичних працівників, психологів). 

18. Психологічні особливості особистості й діяльності працівників сфери 

мистецтва та телебачення (музикантів, артистів балету, артистів цирку, акторів, 

ведучих телепрограм, дикторів). 

19. Психологічні особливості особистості й діяльності працівників 

інтелектуальних професій (літераторів, науковців, інженерів, банківських 

працівників). 

20. Психологічні особливості особистості й діяльності працівників професій 

типа «людина-техніка» (операторів, водіїв, слюсарів, швачок). 

21. Зміст акмеологічної підтримки працівників різних професійних видів 

діяльності. 

22. Форми, методи та техніки акмеологічної підтримки працівника в різних 

професіях. 

23. Основні стадії професійного становлення особистості. 
24. Взаємодія індивідного, особистісного і суб'єктно-діяльнісного у 

професійному розвитку фахівця. 

25. Психолого-акмеологічні особливості професійної орієнтації. 
26. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних факторів вибору професії 

(мотиви, інтереси, традиції, життєві плани, вплив оточення). 

27. Основні види професійного відбору (медичний, освітній, соціальний, 

психологічний). Професійний психологічний відбір. 

28. Психологічні особливості етапів професійного становлення фахівця. 

29. Психологічні прийоми і вправи, що сприяють позитивному професійно- 

особистісному розвитку фахівця на різних етапах його професійного становлення. 

30. Акмеологічні прийоми і вправи, що сприяють позитивному професійно- 



особистісному розвитку фахівця на різних етапах його професійного становлення. 

31. Професійна придатність та планування кар’єри. 

32. Змістовно-процесуальна модель професійного самовизначення. 

33. Принципи консультування в організаційній психології. 

34. Види і моделі консультування в організації. 

35. Консультування кар’єрне, особливості проведення. 

36. Консультування управлінське і його специфіка. 

37. Правила й особливості діагностики в кар’єрному консультуванні. 

38. Інструментарій психодіагностичний в кар’єрному консультуванні. 

39. Алгоритм кар’єрного консультування працівника організації. 

40. Алгоритм кар’єрного консультування керівника організації. 

 

41. Психологічні задачі. 

 

Екзаменатор    канд. психол. наук, 

підпис  доцент О.М. Шевцова 

 

Завідувач кафедри              доктор психол. наук, 

підпис професор О.П. Сергєєнкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




