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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з навчальної дисципліни  «Проектування професійної кар᾽єри»  

Курс: 4-й 

Напрям підготовки: 053 Психологія 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 40 хв 

Максимальна кількість балів: 40  

Критерії оцінювання: 

         1) навчально-науковий рівень завершеного і доказового викладу теоретико-

методологічних засад «Проектування професійної кар᾽єри» як навчальної 

дисципліни (базові поняття; пізнавальні принципи; історична причинність − 

соціальна, економічна, педагогічна тощо; реальні і потенційні перспективи; 

актуальна проблематика і завдання) у системах загально-наукового і галузевого 

психологічного знання, призначених для цільового адресного науково-

практичного пошуку у професійній діяльності психолога в умовах глобального 

соціального запиту на результативний професійний вибір та  успішне  професійне 

становлення особистості; 

         2) навчально-науковий рівень завершеного і доказового і викладу теоретико-

практичних засад «Проектування професійної кар᾽єри» у системі галузевого 

психологічного знання (зокрема − інженерна психологія, психологія праці, 

психологія управління, психологія менеджменту), призначених для розроблення 

та впровадження у професійній діяльності психолога різнопланових 

результативних прогностичних проектів про віковий гендерний професійний 

вибір та професійне становлення особистості в умовах індивідуального 

соціального запиту; 

3) навчально-науковий рівень завершеного і доказового викладу 

функціональної значущості прикладного використання засвоєної інформації про 

особливості професійного вибору та професійного становлення особистості  

умовах реального глобального та індивідуального  соціального запиту (вміння 

здійснювати логічні висновки, узагальнення, конструювати навчально-

розвивальні проекти, програми, рекомендації тощо).  

Резюме: 

1. Структура екзаменаційного білета: перше питання (теоретико-

методологічна спрямованість інформації): 0–15 балів; друге питання (теоретико-

практична спрямованість інформації): 0−15 балів; третє питання (прикладна 

спрямованість інформації): 0−10 балів. 

2. Перше і друге екзаменаційні питання засвідчують достатній (недостатній) 

рівень знань про зміст провідних тематичних теоретичних і практичних 

методологем, реальних та потенційних перспектив їхнього продуктивного 

використання у процесі наукового пошуку і повсякденній практиці професійної 

діяльності. 

3. Третє екзаменаційне питання засвідчує достатній (недостатній) рівень 



обізнаності про можливості прикладного використання провідних тематичних 

теоретичних і практичних методологем у процесі наукового пошуку і 

повсякденній практиці професійної діяльності: 

4.  Максимальна сума балів – 40. 

Оцінка Критерії оцінювання (перше і друге екзаменаційні питання) 

«15» Доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (самостійний) 

виклад інформації  

«14-

13» 

«14» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше – самостійний, аніж з допомогою викладача, в 

одній ситуативній уточнюючій навчальній ситуації, що, однак, не 

піддає сумніву високу тематичну інформаційну обізнаність студента); 

«13» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше – самостійний, аніж з допомогою викладача, у 2-х 

уточнюючих навчальних ситуаціях, які, однак, не піддають сумніву 

високу тематичну інформаційну обізнаність студента) 

«12-

11» 

«12» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше самостійний, аніж з допомогою викладача, у 3-4-х 

уточнюючих навчальних ситуаціях, які, як правило, не піддають 

сумніву високу тематичну інформаційну обізнаність студента); 

«11» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше самостійний, аніж з допомогою викладача, у 3-4-х 

уточнюючих, або 1-2-х системних навчальних ситуаціях, які 

потенційно піддають сумніву високу тематичну інформаційну 

обізнаність студента) 

«10-9» «10» − доказовий, усвідомлений, більше – репродуктивний, аніж 

творчий, менше – прогностичний, виклад інформації; достатня 

смислова орієнтація, однак із ситуативними порушеннями логістики, 

що, однак,  легко самостійно усуваються з допомогою викладача;  

«9» – доказовий, усвідомлений, більше – репродуктивний, аніж 

творчий, «малопрогностичний», виклад інформації; достатня 

пізнавальна  орієнтація, однак з частими порушеннями логістики, що, 

як правило, самостійно,  хоча і з труднощами, усуваються з допомогою 

викладача   

«8-7-6» «8» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які, як правило, 

усуваються лише за допомогою викладача; 

«7» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які здебільшого 

усуваються лише з допомогою викладача;  

«6» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які, як правило, 

не усуваються навіть з допомогою викладача   

«5-4-3» «5» – недоказовий, фрагментарний «неусвіломлений репродуктивний» 



виклад інформації; відсутність логістики; допущені помилки не шише 

не усуваються з допомогою викладача, а знову повторюються;  

«4» – недоказовий, фрагментарний «неусвідомлений репродуктивний» 

виклад інформації; відсутність логістики; допущені помилки не лише 

не усуваються з допомогою викладача, а знову системно 

повторюються навіть на прикладі адресних соціальних  ситуацій; 

«3» – недоказовий, фрагментарний «неусвідомлений ситуативний 

репродуктивний» виклад інформації; відсутність логістики; допущені 

помилки не лише не усуваються з допомогою викладача, а знову 

системно повторюються навіть на прикладі адресних індивідуальних 

соціальних  ситуацій 

«2-1-0» «2» – хаосна, неусвідомлена відповідь, яка зводиться до ситуативної 

спроби роз᾽яснення змісту питання через неусвідомлені спроби 

ситуативного використання спрощених життєвих прикладів; 

«1» – відсутність будь-якої тематичної інформації, а також навіть 

неусвідомлених спроб ситуативно роз᾽яснити зміст питання на основі 

спрощених  прикладів; 

«0» – відсутність будь-якої тематичної інформації 

  

Оцінка Критерії оцінювання (третє екзаменаційне  питання) 

«10» Доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (самостійний) 

виклад функціонального зразка прикладного використання інформації  

«9-8» «9» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (більше 

самостійний, аніж з допомогою викладача) виклад функціонального 

зразка прикладного використання інформації; 

«8» − доказовий, усвідомлений, репродуктивний (більше – з 

допомогою викладача) виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації 

«7-6» «7» − малодоказовий, але усвідомлений репродуктивний (лише з 

допомогою викладача) виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації; 

«6» − малодоказовий, неусвідомлений, репродуктивний виклад 

функціонального зразка прикладного використання інформації навіть з 

допомогою викладача 

«5-4» «5» − недоказовий, неусвідомлений, фрагментарний репродуктивний  

виклад функціонального зразка прикладного використання інформації  

навіть з допомогою викладача; 

«4» − недоказовий, неусвідомлений, фрагментарний репродуктивний 

ситуативний виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації, який потребує системних  уточнень, які,  

однак, не усуваються навіть з допомогою спрощених прикладів   

«2-1-0» «2» – хаосна, неусвідомлена відповідь, яка зводиться до ситуативної 

спроби роз᾽яснення змісту питання через неусвідомлені спроби 

спрощених життєвих прикладів; 

«1» – відсутність будь-якої тематичної інформації, а також навіть 

неусвідомлених спроб роз᾽яснити зміст питання через спрощені 



приклади; 

«0» – відсутність будь-якої тематичної інформації 
 

  

Орієнтовний перелік екзаменаційних питань: 

1. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Проектування професійної 

кар’єри». 2. Актуалізація проблеми проектування професійної кар’єри в 

індивідуальному життєвому просторі та глобалізованому світі. 3. Історія науки 

(психологія, педагогіка, соціологія тощо) як демонстрація показових 

різнопланових професійних зразків і професійного успіху (невдачі). 4. Пізнавальні 

життєві смисли феномена «Кар’єра» (типологія, властивості). 5. Пізнавальні 

смисли феномена «Кар’єра» (історія проблеми; методологія; побутові уявлення). 

6. Професійна кар’єра і вибір професії. 7–8. Західноєвропейські наукові концепції 

про кар’єрне зростання особистості (за вибором студента або за завданням 

викладача). 9-10. Вітчизняні наукові концепції про кар᾽єрне зростання особистості 

(за вибором студента або за завданням викладача). 11. Спеціальні принципи 

кар’єри та моделі кар’єрної поведінки особистості. 12. Життєвий феномен 

«Задоволеність кар’єрою». 13. Типові труднощі і помилки у проектуванні 

професійної кар’єри. 14. Професійна свідомість і кар᾽єра (рівні, стадії). 15. 

Науково-популярні типології професійної кар’єри. 16. Реалізація кар’єрних планів 

особистості в умовах амбівалентних управлінських параметрів організації. 17. 

Реалізація кар’єрних планів особистості в умовах індивідуальних управлінських 

стилів. 18. Вікова періодизація професійного зростання. 19. Кризи професійного 

розвитку. 20. Ризики для кар’єрного зростання. 21. Професійні здатності 

особистості. 22. Фази розвитку професіоналів. 23. Індивідуальні стилі та імідж у 

розвитку професійної кар’єри. 24. Структурно-функціональні моделі професійної 

кар’єри (суб’єктна, розвивальна, модель реалістичного розвитку, творча, 

індивідуально-орієнтована, пасивна рефлексивна). 25. Типові напрямки 

інформаційного просвітництва про кар’єрний розвиток. 26. Система 

загальнопсихологічних особливостей особистості. 27. Індивідуально-типологічні 

особливості особистості у системі професійної діяльності. 28. Фізичні умови праці 

в реалізації професійного зростання особистості. 29. Робочий час і потенційна 

професійна кар’єра. 30. Динаміка працездатності особистості протягом доби. 31. 

Психологія безпеки й охорони праці в умовах професійного зростання 

особистості. 32. Синдром сучасної кар’єрної особистості. 33. Функціональна 

напруга і функціональна напруженість у професійній кар’єрі. 34. Базові 

функціональні напрямки у проектуванні професійної кар’єри. 35. Проектування 

професійної кар’єри особистості у СЛМ (система «Людина – машина»). 36. 

Показники якості функціонування СЛМ (система «Людина – машина»). 37 

Надійність особистості у професійній діяльності. 38. Помилка, похибка і 

професійна кар’єра особистості. 39. Комп’ютер у професійному зростанні 

психолога як суб᾽єкта праці. 40. Функціональні стани особистості і професійна 

кар’єра. 41 Втома як функціональний стан особистості у системі проектування 

професійної кар’єри. 42. Емоційно-вольова сфера особистості і професійна 

кар’єра. 43. Світоглядні настанови про кар’єру у різновікових груп. 44. Критерії 

особистісних кар᾽єрних орієнтацій. 45. Проектування кар’єрного зростання і 

професійні захворювання. 46. Організація робочого місця у проектуванні  



 
 


	ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

