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психології 

Грубі Тамара Валеріївна, доцент кафедри практичної психології  

Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Тренінг професійної кар’єри» 

Курс  4 

Спеціальність(спеціалізація) 053 Психологія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова  

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

В екзаменаційному білеті  - 3 запитання:  

1) теоретичне запитання для визначення рівня  знань –  

оцінюється в 10 балів;   

2) практичне запитання для визначення здатності 

використовувати діагностичний інструментарій – 15 балів;  

3) практичне запитання для визначення рівня сформованості 

практичних навичок – 15 балів. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань до комплексного семестрового 

екзамену 

Теоретичні запитання: 

1. Основні підходи до розуміння поняття “професійна кар’єра“. 

2. Мотиви у виборі професійної кар’єри.  

3. Критерії успішної кар'єри 

4. Функції професійної кар’єри 

5. Види професійної кар’єри 

6. Типи професійної кар’єри Д. Сьюпера:  

7. Типи внутрішньо-організаційної кар’єри С. Сотнікова 

8. Типи управлінської кар’єри   О. Молл 

9. Психологічні особливості професійного самовизначення майбутніх 

психологів. 

10. Стадії кар’єрного зросту працівників в організації  

11.  Стадії кар’єрного зросту за Е. Шейном  

12. Модель розвитку кар’єри Д. Холла. 

13. Стадії кар’єрного зросту Д. Сьюпера. 

14. Засоби, за допомогою яких можна дати поштовх розвитку 

працівника, що знаходиться на плато. 

15. Основні психологічні чинники, які впливають на розвиток 

професійної кар’єри особистості на мікрорівні. 

16. Основні психологічні чинники, які впливають на розвиток 

професійної кар’єри особистості на мезорівні 

17. Основні психологічні чинники, які впливають на розвиток 

професійної кар’єри особистості на макрорівні 

18. Визначення ґендерних особливостей працівників як чинників їх 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=292784



