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1. Опис кредитного модуля 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Загальні показники 
Характеристика кредитного 

модуля 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

Назва дисципліни, до 

якої належить кредитний 

модуль 

«Психологія професійної 

кар’єри науково-

педагогічних працівників»,  

Форма навчання 

очна 
 

Спеціальність 

053 Психологія 
(шифр і назва) 

Кількість кредитів ЕСТS 

 

2 

Статус кредитного модуля 

вибіркова складова 

Кількість розділів 

 

2 

Цикл, до якого належить 

кредитний модуль 

Професійної підготовки 

 

Індивідуальне завдання 

 
Реферат 

 

Рік підготовки  2 

Семестр    4 

Ступінь вищої освіти 

 

доктор філософії 

 

Загальна кількість годин 
 

60 

Лекції 

16 год. 

Семінарські заняття 

8 год.. 

Тижневих годин: 
 
Аудиторних –1,4 
 
СР – 2,4 

Самостійна робота 
36 год.  

Вид та форма семестрового 

контролю 

Залікова контрольна 

робота 

 

Здобуття аспірантами освітнього ступеня «доктор філософії» за 

спеціальністю 053 Психологія передбачає наявність у них знань і сформованість 

умінь планувати та організовувати  професійну кар’єри, знати її види, основні 

етапи,  враховувати психологічні чинники та умови, які впливають на її 

формування. Це є важливим, як для власного професійного становлення та 

розвитку, так і для управління професійною кар’єри працівників науково-освітніх 

підрозділів, які в майбутньому можуть очолювати випускники аспірантури. Це і 

зумовлює необхідність опанування навчальної дисципліни «Психологія 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників». 

«Психологія професійної кар’єри науково-педагогічних працівників» – 

галузь наукової психології, яка вивчає  зміст, види, етапи, психологічні чинники та 

умови  здійснення професійної кар’єри  в науково-освітніх установах. 
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Обсяг кредитного модуля – 2 кредити ECTS. 

Предметом навчальної дисципліни «Психологія професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників» є психологічні основи професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Психологія професіоналізм», «Психологія 

особистості науковця», «Психологія дорослої людини»  

2. Мета та завдання кредитного модуля 

 
2.1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування в аспірантів загальних та 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: 

-  здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел щодо проблеми психології професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників; 

- знати та переосмислювати існуючі нові теоретичні моделі та психологічні підходи до 

аналізу й інтерпретації змісту, видів та етапів   професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників ; 

-  самостійно та відповідально виконувати науково-дослідну діяльність щодо 

вивчення психологічної готовності науково-педагогічних працівників до 

здійснення професійної кар’єри науково-педагогічних працівників, психологічних 

чинників, які впливають на її формування;  

- працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні 

можливості та обмеження щодо здійснення професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

 Проблеми 2.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти після засвоєння 

навчальної дисципліни «Психологія професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників» мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

- змісту кар’єри; 

- співвідношення житейської та професійної кар’єри; 

- сутності професійної  кар’єри; 

-особливостей професійної кар’єри науково-педагогічних працівників; 

-соціально-професійних функцій професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників; 

-психологічних функцій професійної кар’єри науково-педагогічних працівників; 

-основних критеріїв класифікації професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників 

-зміст різних видів професійної кар’єри науково-педагогічних працівників; 

-основних етапів здійснення професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників; 

-організаційного та особистісного «плато кар’єри», причин його виникнення та 

психологічних умов подолання; 

-змісту та структури психологічної готовності науково-педагогічних працівників до 

здійснення професійної кар’єри; 

-психологічних чинників, які впливають на формування  психологічної готовності 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри; 

-критеріїв успішності професійної кар’єри науково-педагогічних працівників; 
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уміння: 

- виокремлювати теоретичну складову дослідження психологічних основ 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників; 

- конкретизувати загальні принципи та провідні концептуальні положення 

відповідно до вимог певного наукового та прикладного завдання, яке стосується 

психологічних особливостей здійснення професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників; 

- визначати мету і завдання наукового пошуку з психології професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників, з урахуванням стану  науки і потреби практики; 

- здійснювати розробку відповідних методичних процедур при проведенні 

дослідження з проблеми професійної кар’єри науково-педагогічних працівників; 

- здійснювати аналіз літератури за проблематикою психології професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників; 

- структурувати теоретико-методологічне знання щодо змісту, видів, етапів та 

психологічних чинників та умов здійснення професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників; 

- обирати адекватні науково-психологічні методи дослідження психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення  професійної кар’єри; 

- обирати тип дослідження, адекватний специфіці професійних завдань, які 

стосуються психологічних особливостей здійснення професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників; 

досвід: 

- аналізувати результати обстеження, отриманих у процесі застосування  методик 

для вивчення різних видів професійної кар’єри науково-педагогічних працівників; 

- вести протоколи процедури емпіричного дослідження з проблеми;  

- адаптувати і узагальнювати результати сучасних психологічних досліджень для 

вирішення наукових і практичних проблем в сфері  професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників. 
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3. Структура кредитного модуля 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
 

Всього 
у тому числі 

Лекції 
Семінарські 

 

СР 
 заняття 

1 2 3 4 5 

6 Розділ 1. Сутність, основні типи та етапи  професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників  

Тема 1.1. Зміст професійної кар’єри  науково-педагогічних працівників 

та її функції 

 

 10 

  

2 2 6 

 

 

 

 

Тема 1.2. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників 

 

 

 10 

 

 

2 2 6 

Тема 1.3. Етапи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників 

 

 

10 4 - 6 

Контрольні заходи  не передбачено 

Разом за розділом 1 30 8 4 18 

Розділ 2. Психологічні основи здійснення професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників  

Тема 2.1. Психологічна готовність науково-педагогічних працівників до 

здійснення професійної кар’єри  

 

10 2 2 6 

Тема 2.2. Психологічні чинники формування психологічної готовності 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри  

 

10 2 

 

2 6 

 

Тема 2.3.Об’єктивні та суб’єктивні критерії успішності професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників  

 

  4 4 -  

Контрольні заходи не передбачено 

- 

- 

15 

Залікова контрольна робота   6 - - 6 

Разом за розділом 2  

 

30 8 4 18 

Всього годин 

 

60 16 8 36 
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4. Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, 

посилання на літературу та завдання на СР) 

1 

 

 

 

            Тема 1.1. Зміст професійної кар’єри науково-педагогічних працівників та її 

функції  

Лекція 1. Поняття про професійну кар’єру науково-педагогічних 

працівників та її функції  

           Сутність кар’єри. Життєва та професійна кар’єра. Психологічні особливості 

науково-педагогічних працівників як професійної групи. Основні характеристики 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. Широке та вузьке значення 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. Соціально-професійні  функції 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників (підвищення соціального 

статусу, економічного благополуччя,  «проникнення» в професію тощо). Психологічні 

функції професійної кар’єри науково-педагогічних працівників (самоусвідомлення, 

оцінки, стимулювання, професійного розвитку та ін.). 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 6; 13; 15. 

Додаткова: 3; 6; 9. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Визначити поняття кар’єри.  

2. Охарактеризувати життєву кар’єру.  

3. Розкрити основні характеристики  професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників.  

4. Виокремити широке та вузьке значення професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників.  

5. Проаналізувати соціально-професійні  функції професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників.  

6. Схарактеризувати психологічні функції професійної кар’єри. науково-

педагогічних працівників.  

7. Визначити особливості взаємодії соціально-професійних  та 

психологічних функцій професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

2 

 

            Тема 1.2. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників 

            Лекція 2. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників 

            Критерії для класифікації типів професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників за рівнем 

стабільності (стабільна; звичайна; нестабільна; з множинними виборами). Типи 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників за спрямуванням (вертикальна; 

горизонтальна). Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників за 

успішністю (успішна; проблемна; неуспішна). Типи професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників за можливостями здійснення («потенційна»; «реальна»). 

Взаємодія різних типів професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 8; 12; 13; 

Додаткова: 6; 8; 11.  

 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  
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1. Проаналізувати основні критерії  для виділення типів професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників.  

2. Розкрити типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників за 

рівнем стабільності . 

3. Охарактеризувати типи науково-педагогічних працівників за 

спрямуванням.  

4. Розкрити особливості горизонтальної професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

5. Обґрунтувати  основні характеристики вертикальної професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників. 

6. Виокремити типи професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників за успішністю. 

7. Проаналізувати особливості «потенційної» професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

8.  Розкрити зміст «реальної»  професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

 

3 

            Тема 1.3. Етапи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників 

            Лекція 3. Етапи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників 

            Поняття про етапи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 

Аналіз підходів до визначення етапів професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. Характеристика основних етапів професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників: міркування з приводу майбутньої професії; освіта та 

тренування; входження у світ професії, адаптація та виникнення професійного «Я-

концепту»; професійне навчання та подальша спеціалізація в умовах конкретної 

організації; досягнення членства в організації, усвідомлення своїх особистих мотивів, 

цінностей, досягнень та обмежень; перехід в іншу організацію, якщо професійне 

зростання неможливе; криза (переоцінка себе, питання про правильність вибору 

професії, планування майбутнього шляху розвитку); зниження активного залучення до 

професії, підготовка до пенсії та прийняття рішення працювати далі (Г.Толстая). 

Сутність феномену «плато професійної кар’єри» науково-педагогічних працівників та  

причини його виникнення.  Організаційне та особистісне  «плато професійної кар’єри» 

науково-педагогічних працівників  Психологічні умови подолання «плато професійної 

кар’єри» науково-педагогічних працівників. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 1; 5; 8; 12. 

Додаткова: 4; 8; 12. 

 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Розкрити зміст поняття «етапи професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників». 

2. Проаналізувати основні підходи до аналізу етапів професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників. 

3. Охарактеризувати етапи професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

4. Визначити сутність «плато професійної кар’єри» науково-педагогічних 

працівників. 

5. Обґрунтувати причини виникнення «плато професійної кар’єри» 

науково-педагогічних працівників. 

 

6. Розкрити відмінності між організаційним та особистісним «плато 

професійної кар’єри» науково-педагогічних працівників. 
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7. 7.Обґрунтувати психологічні умови подолання «плато кар’єри» науково-

педагогічних працівників. 

 

4 

Тема 2.1. Психологічна готовність науково-педагогічних працівників до 

здійснення професійної кар’єри 

Лекція 4. Психологічна готовність науково-педагогічних працівників до 

здійснення професійної кар’єри 

Поняття про психологічну готовність особистості та основні підходи до її 

вивчення (функціональний та особистісний). Зміст психологічної готовності науково-

педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри. Структура психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри. 

Характеристика основних компонентів психологічної готовності науково-

педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри (мотиваційного, 

когнітивного, операційного, особистісного). Методи діагностики психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри. 

Основні проблеми у розвитку психологічної готовності науково-педагогічних 

працівників до здійснення професійної кар’єри та психологічні умови їх подолання. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 2; 3; 7; 11. 

Додаткова: 1; 9; 10. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Розкрити значення психологічної готовності особистості.  

2.  Проаналізувати функціональний та особистісний підходи до вивчення 

психологічної готовності особистості. 

3. Розкрити  зміст психологічної готовності науково-педагогічних працівників 

до здійснення професійної кар’єри.  

4. Визначити структуру психологічної готовності науково-педагогічних 

працівників до здійснення професійної кар’єри.  

5. Охарактеризувати зміст компонентів психологічної готовності науково-

педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри.  

6. Навести приклади методик для діагностики психологічної готовності 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри. 

7. Визначити основні проблеми у розвитку психологічної готовності науково-

педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри  

8. Описати психологічні умови подолання проблем у розвитку психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення професійної 

кар’єри. 

 

5 

 

             Тема 2.2. Психологічні чинники формування психологічної готовності 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри  

            Лекція 5.  Психологічні чинники формування психологічної готовності 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри  

Основні групи чинників, які впливають на формування  психологічної 

готовності професійної кар’єри науково-педагогічних працівників: чинника 

макрорівня; чинники мезорівня; чинники мікрорівня.  Чинники макрорівня (рівень 

соціально-економічного розвитку суспільства; законодавче регулювання професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників; врахування міжнародних підходів  до 

здійснення професійної кар’єри  та ін.). Чинники меpорівня (позитивний/негативний 

вплив професійної кар’єри членів сім’ї; спеціальна політика організації щодо 

здійснення професійної кар’єри освітнього персоналу; чіткість критеріїв і етапів 
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здійснення професійної кар’єри; наявність професійної та психологічної підтримки та 

ін.). Чинники мікрорівня: фізіологічні  (стан здоров’я; рівень працездатності); 

соціально-демографічні (стать; вік); освітні (рівень та профіль освіти); психологічні 

(інтелектуальні, емоційні, вольові, комунікативні характеристики освітнього  

персоналу) та ін. Методики для діагностики різних груп чинників здійснення 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 

Л і т е р а т у р а 

 

Основна: 4; 10; 14.  

Додаткова: 5; 7; 12. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 

Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Назвати основні групи чинників, які  впливають на формування  

психологічної готовності професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

2. Навести класифікацію чинників макрорівня, які визначають формування  

психологічної готовності професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

3. Розкрити роль міжнародних підходів до формування  психологічної 

готовності професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 

4. Проаналізувати чинники мезорівня, які стосуються впливу сім’ї на 

формування психологічної готовності професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

5. Висвітлити чинники мезорівня, які стосуються впливу організації на 

формування психологічної готовності професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

6. Охарактеризувати чинники мікрорівня, які визначають формування  

психологічної готовності професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

7. Навести приклади методик для  дослідження чинники формування  

психологічної готовності професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

  

6 

Тема 2.3. Об’єктивні та суб’єктивні критерії успішноcсті професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників  

Лекція 6. Об’єктивні та суб’єктивні критерії успішноcсті професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників 

Поняття про успішність професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 

Об’єктивні  та суб’єктивні критерії успішноcті професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників.  Характеристика об’єктивних критеріїв успішності 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників (соціальний успіх; 

послідовність проходження професійних позицій, який займає працівник в організації 

та в професії та ін.).  Особливості суб’єктивних  критеріїв успішності професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників (ступінь задоволеності життєвою 

ситуацією; позитивне сприйняття професійних успіхів, професійного життя та власної 

ролі у ньому; задоволеність роботою; суб’єктивне  благополуччя та ін.).   Методики 

для дослідження об’єктивних  та суб’єктивних критеріїв успішноcті професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 6; 9;  13. 

Додаткова: 2; 3; 12. 

Завдання на самостійну роботу аспірантів: 
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Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1. Розкрити поняття успішності професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників.  

2. Схарактеризувати об’єктивні критерії успішності професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників.  

3. Розкрити значення суб’єктивних критеріїв успішності професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників.  

4. Визначити суб’єктивні критерії успішноcті професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників.  

5. Навести приклади протирічь, які виникають  між об’єктивними  та 

суб’єктивними критеріями успішноcті професійної кар’єри науково-

педагогічних працівниками.  

6. Проаналізувати методики для вивчення критеріїв успішноcті професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників. 

 

 

5. Семінарські заняття 

Основними завданнями циклу семінарських занять є розвиток у аспірантів уміння 

працювати з науковою літературою, готувати виступи, формулювати та відстоювати свою 

позицію, брати активну участь у дискусії; проводити критичний аналіз та оцінку підходів 

до визначення сутності, видів професійної кар’єри науково-педагогічних працівників, а 

також  психологічних чинників та умов її розвитку. 

 

№ 

з/п 
Назва теми та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, 

посилання на літературу та завдання на СР) 

1 

Тема 1.1. Зміст професійної кар’єри науково-педагогічних працівників та її 

функції 

Семінарське заняття 1. Зміст професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників та її функції 

Мета: Поширити та поглибити знання аспірантів про професійну кар’єри 

науково-педагогічних працівників та її функції 

 

Питання для обговорення:  

1. Поняття про кар’єру. 

2. Співвідношення житейської та  професійну кар’єри. 

3. Особливості науково-педагогічних працівників як професійної групи. 

4. Сутність професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 

5. Відмінність  між широким та вузьким значенням професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників.  

6. Соціально-професійні  функції професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників.  

7. Психологічні функції професійної кар’єри. науково-педагогічних працівників.  

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 6; 13; 15. 

Додаткова: 3; 6; 9. 

 

 

2 

          Тема 1.2. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників 

          Семінарське заняття 2. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників 

         Мета: Поширити та закріпити знання аспірантів про типи професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників. 
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Питання для обговорення:  

1. Основні критерії для класифікації типів професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

2. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників за рівнем 

стабільності (стабільна; звичайна; нестабільна; з множинними 

виборами). 

3. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників за 

спрямуванням (вертикальна; горизонтальна). 

4. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників за 

успішністю (успішна; проблемна; неуспішна). 

5. Типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників за 

можливостями здійснення («потенційна»; «реальна»). 

6. Можливості взаємодії різних типів професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 8; 12; 13; 

Додаткова: 6; 8; 11.  

 

3 

            Тема 2.1. Психологічна готовність науково-педагогічних працівників до 

здійснення професійної кар’єри  

Семінарське заняття 3. Психологічна готовність науково-педагогічних 

працівників до здійснення професійної кар’єри 

Мета: Поширити та поглибити знання аспірантів про психологічну готовність 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри. 

 

Питання для обговорення:  

1. Поняття про психологічну готовність особистості.  

2. Функціональний та особистісний підхід до вивчення психологічної 

готовності особистості. 

3. Зміст психологічної готовності науково-педагогічних працівників до 

здійснення професійної кар’єри. 

4.  Структура психологічної готовності науково-педагогічних працівників 

до здійснення професійної кар’єри. 

5. Методи діагностики психологічної готовності науково-педагогічних 

працівників до здійснення професійної кар’єри.  

6. Проблеми у розвитку психологічної готовності науково-педагогічних 

працівників до здійснення професійної кар’єри та психологічні умови їх 

подолання. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 2; 3; 7; 11. 

Додаткова: 1; 9; 10. 

 

4 

 

             Тема 2.2. Психологічні чинники формування психологічної готовності 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри  

            Семінарське заняття 4.  Психологічні чинники формування психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри  

            Мета: Поглибити та систематизувати знання аспірантів про психологічні 

чинники формування психологічної готовності науково-педагогічних працівників до 

здійснення професійної кар’єри.  



 13 

 

Питання для обговорення:  

 

1. Роль психологічних чинників у формуванні психологічної готовності до 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 

2. Чинники макрорівня (рівня суспільства), які впливають на формування  

психологічної готовності до професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

3. Чинники мезорівня (рівня організації), які впливають на формування  

психологічної готовності до професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

4. Чинники мікрорівня (рівня персоналу),  які визначають формування  

психологічної готовності до професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

5. Методики для діагностики чинників здійснення професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 6; 9;  13. 

Додаткова: 2; 3; 12. 

 

 
6.Лабораторні заняття 

Не передбачено 

 

7.Самостійна робота 

Самостійна робота для вивчення окремих тем не передбачено  

 

8. Індивідуальні завдання 

Мета індивідуальних завдань – сприяти поглибленню і розширенню теоретичних 

знань аспірантів з окремих тем навчальної дисципліни; отримати досвід самостійної 

роботи з навчальною та науковою літературою. 

Індивідуальним завданням з кредитного модуля «Психологія професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників» є реферат.  

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування аспірантами 

основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, 

вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.  

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної психологічної 

проблеми, сучасної наукової літератури, а також оволодіння навичками логічного аналізу 

та узагальнення матеріалу, його системного викладу. 

Тема реферату обирається аспірантом самостійно впродовж двох тижнів з початку 

семестру, виходячи із запропонованого переліку (Додаток А). Окрім запропонованих, 

аспіранти можуть самостійно обирати тему реферату, обов’язково погоджуючи її з 

викладачем. У навчальній групі теми рефератів не повинні повторюватись. 

Аспіранти подають реферат на кафедру психології і педагогіки разом із 

роздрукованим списком навчальної групи за два тижні до заліку. 

Вимоги до змісту та оформлення реферату 
Загальний обсяг реферату 12-15 сторінок друкованого тексту українською мовою 

формату А4 тексту у редакторі Word 

Стандарти: кегель – 14pt, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 

абзацний відступ – 1,25 см, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 

1,5 см. 

Реферат обов’язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі 
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реквізити: назва інституту. Далі розміщується тема реферату, відомості про автора, місце 

й рік виконання реферату.  

 

Титульний аркуш реферату має такі реквізити: 

 

                                     Розташовуються зверху в центрі  

 

Національна академія педагогічних наук України 

Інститут психології імені Г.С. Костюка 

 

 

 

 

           Далі посередині аркуша  

 

Реферат з дисципліни «Психологія професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників» 

на тему «_________________________________________» 

                                                                                                                                                           

                                                

 

 

Нижче праворуч: прізвище, ім’я, по батькові аспіранта 

 та викладача, який викладає навчальну дисципліну. 

 

 

Знизу по центру: Київ – рік 

 

Структурно реферат повинен містити: зміст, вступ, основну частину (3-4 питання), 

висновки та список використаних джерел.  

У вступі потрібно обґрунтувати теоретичну та практичну актуальність теми. В 

основній частині реферату необхідно глибоко та стисло розкрити поставлені питання; 

зазначати порядковими номерами посилання на використані літературні джерела (сайти). 

У висновках (1-2 сторінки), крім узагальнень, бажано викласти власний погляд на 

проблему. Список використаних джерел оформлюється за вимогами ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006, з якими можна ознайомитись за посиланням: 

http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/31.pdf 

 

 

9. Контрольні роботи 

 

НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ 

 

10. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

 

Для оцінювання успішності аспірантів застосовується рейтингова система 

(РСО). РСО враховує: 

- результати роботи аспірантів на лекціях; 

- результати роботи аспірантів на семінарських заняттях;  

- якість написання реферату; 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Робота аспірантів на лекційних заняттях 

http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/31.pdf


 15 

Ваговий бал – 4.  

Максимальна кількість балів за роботу на лекційних заняттях дорівнює 

4 бали × 8 л. з. = 32 бали. 

Оцінювання роботи кожного аспіранта здійснюється на кожному лекційному 

занятті за двома показниками – присутністю і активністю: 

а) присутність       1 бал × 8 л. з. = 8 балів. 
Критерії оцінювання:  

1 – присутність на лекційному занятті;  

0 – відсутність на лекційному занятті.  

б) активність         3 бали × 8 л. з. = 24 балів. 
Критерії оцінювання:  

3 – висока активність, яка свідчить про спрямованість на ґрунтовне засвоєння 

матеріалу; 

1-2 – середня активність, що свідчить про спрямованість на формальне засвоєння 

матеріалу; 

0 – низька активність, яка свідчить про ухиляння від засвоєння матеріалу. 

2. Робота аспірантів на семінарських заняттях 

Ваговий бал – 14.  

Максимальна кількість балів на всіх семінарських заняттях дорівнює 

14 балів × 4 с.з. = 56 балів. 

Оцінювання роботи кожного аспіранта здійснюється на кожному семінарському 

занятті за трьома показниками – підготовленістю, активністю та присутністю: 

а) підготовленість       10 балів  × 4 с. з. = 40 балів. 

Критерії оцінювання:  

5 балів – повна, чітка, викладена в певній логічній послідовності відповідь на всі 

поставлені питання, що свідчить про глибоке розуміння суті питання, ознайомлення 

аспіранта не лише з матеріалом лекцій, але й з підручником та додатковою літературою; 

висловлення аспірантом власної позиції щодо дискусійних проблем, якщо такі 

порушуються у питанні; 

5 балів – не зовсім повна або не достатньо чітка відповідь на всі поставлені 

питання, що свідчить про правильне розуміння суті питання, ознайомлення аспіранта з 

матеріалом лекцій та підручника; незначні неточності у відповідях;  

3 бали – відсутність відповіді на певні питання, або неправильна відповідь на них, 

що свідчить про поверхове ознайомлення аспіранта з навчальним матеріалом або значні 

похибки у відповідях; 

1-2 балів – неправильна відповідь, що свідчить про незнання матеріалу, але 

намагання аспіранта висловити власне розуміння суті поставленого питання; 

0  балів – відсутність відповіді. 

б) активність               2 бали  × 4 с. з. = 8 балів. 

Критерії оцінювання:  

2 – висока активність, що свідчить про ґрунтовну обізнаність з матеріалу та 

спрямованість на його опрацювання; 

1 – достатня активність, що свідчить про обізнаність з матеріалу та спрямованість 

на його опрацювання; 

0 – низька активність, що свідчить про неволодіння матеріалом та ухилення від 

участі у семінарському занятті.  

в) присутність             2 бали × 4 с. з. = 8 балів. 

Критерії оцінювання:  

1 – присутність на семінарському занятті;  

0 – відсутність на семінарському занятті.  

За особливі досягнення в роботі на семінарському занятті двом кращим аспірантам 

може бути нараховано заохочувальні бали (+ 1 бал). 

3. Реферат 



 16 

Ваговий бал – 12. 

Критерії оцінювання: 

10-12 балів – творчий підхід до розкриття проблеми;  

7-9 балів – глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція; 

4-6 балів – обґрунтоване розкриття проблеми з певними недоліками; 

1-3 балів – реферат компілятивного рівня, або тему розкрито неповно; 

0 балів – незадовільно, тему не розкрито, реферат не зарахований. 

За кожний тиждень із запізненням поданням реферату нараховуються штрафні 

бали (– 2 бали, але загалом не більш ніж – 6 балів). Наявність позитивних оцінок, 

отриманих аспірантом за реферат, є необхідною умовою його допуску до заліку. 

Розрахунок шкали (R) рейтингу 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

RС = 4×8 + 16×4 + 12= 100 балів 

Рейтингова шкала дорівнює 100 балам.  

Залік «автоматом» отримують аспіранти, які накопичили протягом семестру не 

менш, ніж 60 балів.  

Залікова контрольна робота 

Аспіранти, які не отримали залік за рейтингом, тобто набрали протягом семестру 

рейтинг з кредитного модуля менше 0,6R, або бажають виконувати залікову контрольну 

роботу з метою підвищення оцінки, виконують залікову контрольну роботу.  

Необхідною умовою допуску до заліку є стартовий рейтинг (rс), що складає 40% від 

RС, тобто 40 балів. Час залікової контрольної роботи – 90 хвилин. Контрольне завдання 

містить 2 питання за тематичними розділами кредитного модулю. 

Приклад:  

Варіант № 1 

          1.Визначити сутність поняття кар’єри. 

          2.Розкрити зміст феномену «плато професійної кар’єри» науково-

педагогічних працівників. 
Варіант № 2 

           1.Охарактеризувати основні етапи професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

          2.Описати  методики для дослідження об’єктивних  та суб’єктивних критеріїв 

успішноcті професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 
Варіант № 3 

           1.Проаналізувати структуру психологічної готовності науково-педагогічних 

працівників до здійснення професійної кар’єри. 

           2.Визначити психологічні умови подолання «плато професійної кар’єри»  

науково-педагогічних працівників. 

Критерії оцінювання залікової контрольної роботи 
Залікова контрольна робота оцінюються за шкалою 30 балів.  

Кожне питання максимально оцінюється в 10 балів відповідно до системи 

оцінювання: 

«відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 8-10 

балів; 

«добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або 

незначні неточності) – 6-7 балів; 

«задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та 

деякі помилки) – 4-5 балів; 

«незадовільно», незадовільна відповідь – менше, ніж 4 бали. 

Для отримання аспірантом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) за 

результатами роботи в семестрі його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з 
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таблицею 1. 

    Таблиця 1. 

 

Рейтингові бали за 

100-бальною шкалою  
(RD = RС) 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А 

82-89 
Добре 

В 

74-81 С 

67-73 Задовільно 

(зараховано) 

D 

60-66 Е 

35-59 Незадовільно 

(не зараховано) 

FX 

1-34 F 

 

 
11. Методичні рекомендації 

 

Вивчення курсу «Психологія професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників» передбачає засвоєння аспірантами системи психологічних знань, 

основних понять за темами, ознайомлення з навчально-методичними матеріалами. 

За кожною темою наводяться посилання на список основної та додаткової 

літератури, що не виключає можливості аспірантів самостійно по узгодженню з 

викладачем розширити цей список. Така робота по підбору релевантних наукових 

джерел може виявитись особливо корисною при підготовці аспіранта до залікової 

контрольної роботи. 

Головною метою лекцій є мотивація і організація роботи аспірантів з 

навчальним матеріалом у міжсесійний період. Лекції проводяться з використанням 

мультимедійних презентацій (за наявності умов в аудиторії).  

Проведення семінарських занять має бути практико орієнтованим. 

Головними завданнями семінарських занять є розвиток у аспірантів уміння 

працювати з науковою на навчальною літературою з психології, готувати доповіді, 

формулювати та відстоювати власну позицію, приймати активну участь у 

тематичній дискусії. Основним завданням написання реферату є підтвердження 

рівня опанування аспірантами основних положень з обраної тематики, 

демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити 

узагальнення та самостійні висновки.  

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної 

психологічної проблеми, сучасної наукової літератури, а також оволодіння 

навичками логічного аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу. 

Форма семестрового контролю – залік. Час залікової контрольної роботи – 90 

хвилин. Контрольне завдання містить 2 питання за тематичними розділами 

кредитного модулю. 

 
 

12. Рекомендована література 

 
12.1. Основна  
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О. В. Мазяр, В. В. Кириченко. – Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 

с.  

9. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М., 

1996. – С. 123–127. 

10. Панок В. Г. Основи практичної психології : підручник для студ. вищих 

навч. закладів / В. Г. Панок, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва та ін. – [3-тє вид., 

стер.]. – К. : Либідь, 2006. – 536 с.  

11. Шульц Д. Психология и работа / Д. Шульц, С. Шульц. – [8-е изд.]. – 

СПб. : Питер, 2003. – 376 с. 

12. Энциклопедия психодиагностики: Психодиагностика взрослых 

[Текст]. – Самара : ИД «Бахрах-М», 2009. – 704 с. 

 

 

 



 20 

Додаток А 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

1. Психологічні особливості змісту професійної  кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

2. Роль професійної  кар’єри у життєдіяльності науково-педагогічних 

працівників. 

3. Види професійної  кар’єри науково-педагогічних працівників.  

4. Етапи професійної  кар’єри науково-педагогічних працівників. 

5. Причини  виникнення «плато кар’єри». 

6. Організаційне та особистісне «плато кар’єри». 

7. Психологічні умови подолання «плато кар’єри». 

8. Психологічна готовність науково-педагогічних працівників до 

здійснення професійної  кар’єри науково-педагогічних працівників. 

9. Структура психологічної готовності науково-педагогічних працівників 

до здійснення професійної  кар’єри. 

10. Основні компоненти психологічної готовності науково-педагогічних 

працівників до здійснення професійної  кар’єри. 

11. Чинники макрорівня, шо впливають на формування  психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення 

професійної  кар’єри.. 

12. Чинники мезорорівня, що обумовлюють формування психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення 

професійної  кар’єри. 

13. Чинники мікрорівня, що впливають на  формування психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення 

професійної  кар’єри. 

14. Критерії успішності професійної  кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

15. Методи дослідження психологічних чинників формування 

професійної  кар’єри науково-педагогічних працівників. 

 

 

Додаток Б 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

1. Визначити сутність поняття кар’єри. 

2. Розкрити співвідношення житейської та професійної кар’єри. 

3. Дати характеристику професійної  кар’єри науково-педагогічних 

працівників 

4. Описати соціально-професійні функції професійної  кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

5. Розкрити зміст психологічних  функцій професійної  кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

6. Виокремити основні критерії для класифікації видів професійної  

кар’єри науково-педагогічних працівників. 

7. Проаналізувати типи професійної кар’єри науково-педагогічних 
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працівників за рівнем стабільності.  

8. Дати характеристику типів професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників за спрямуванням. 

9. Описати типи професійної кар’єри науково-педагогічних працівників 

за успішністю. 

10. Проаналізувати типи професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників за можливостями здійснення. 

11.  Розкрити особливості взаємодії різних типів професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників. 

12. Розкрити розуміння етапів професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників.  

13.  Проаналізувати  підходи до визначення етапів професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників.  

14. Охарактеризувати основні етапи професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників. 

15.  Розкрити зміст феномену «плато професійної кар’єри» науково-

педагогічних працівників. 

16. Аргументувати причини виникнення. «плато професійної кар’єри» 

науково-педагогічних працівників. 

17.  Визначити особливості організаційного  «плато професійної кар’єри» 

науково-педагогічних працівників. 

18. Проаналізувати  особливості особистісного  «плато професійної 

кар’єри» науково-педагогічних працівників. 

19. Визначити психологічні умови подолання «плато професійної 

кар’єри»  науково-педагогічних працівників. 

20. Розкрити зміст психологічної готовності особистості. 

21.  Проаналізувати функціональний підхід до вивчення  психологічної 

готовності особистості. 

22. Визначити особливості особистісного підходу до вивчення  

психологічної готовності особистості. 

23. Розкрити зміст психологічної готовності науково-педагогічних 

працівників до здійснення професійної кар’єри.  

24. Проаналізувати структуру психологічної готовності науково-

педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри. 

25. Визначити зміст мотиваційного компоненту психологічної готовності 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри. 

26. Проаналізувати сутність когнітивного компоненту психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення 

професійної кар’єри. 

27. Визначити зміст операційного компоненту психологічної готовності 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри. 

28. Охарактеризувати особистісний компонент психологічної готовності 

науково-педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри.  

29. Виокремити методи діагностики психологічної готовності науково-

педагогічних працівників до здійснення професійної кар’єри.  

30. Проаналізувати основні проблеми у розвитку психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників до здійснення 

професійної кар’єри. 

31. Визначити основні групи чинників формування  психологічної 
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готовності професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 

32. Проаналізувати чинники, які впливають на формування  

психологічної готовності професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

33.  Охарактеризувати чинники меpорівня, які впливають на формування  

психологічної готовності професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

34. Навести чинники меpорівня, які обумовлюють формування  

психологічної готовності професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

35. Описати методики для діагностики різних груп чинників здійснення 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників. 

36. Розкрити зміст успішності професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

37. Проаналізувати об’єктивні  критерії успішноcті професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників.   

38. Визначити суб’єктивні критерії успішноcті професійної кар’єри 

науково-педагогічних працівників. 

39. Охарактеризувати протиріччя між об’єктивними та суб’єктивними 

критеріями успішноcті професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 

40.  Описати  методики для дослідження об’єктивних  та суб’єктивних 

критеріїв успішноcті професійної кар’єри науково-педагогічних 

працівників. 
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