
Перелік питань до іспиту: 

 

1. Предмет психології кар’єри.  

2. Історія виникнення психології кар’єри як наукової дисципліни.  

3. Завдання психології кар’єри.  

4. Класифікації професій, психологічна класифікація професій за Є.О. Климовим.  

5. Психологічне тлумачення професії і кар’єри.  

6. Методи психології кар’єри.  

7. Особистісне та професійне становлення: психологічні закономірності, 

професіогенез.  

8. Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних 

етапах онтогенезу.  

9. Психолого-педагогічні аспекти системи професійної орієнтації.  

10. Структура системи професійної орієнтації.  

11. Професійна інформація як складова системи профорієнтації.  

12. Професійна консультація як елемент системи професійної орієнтації.  

13. Професійний добір та професійний відбір як складові системи професійної 

орієнтації.  

14. Поняття професійного самовизначення особистості.  

15. Вимоги на ринку праці до особистості сучасного фахівця. Професіоналізація 

особистості.  

16. Методи, які застосовуються в системі професійної орієнтації.  

17. Психологічні проблеми професійної переорієнтації особи: адаптація та 

реабілітація.  

18. Психологічні особливості професійного навчання: неперервна професійна 

освіта.  

19. Методи психодіагностики у професійній консультації.  

20. Психологічні проблеми стимулювання трудової діяльності.  

21. Мотивація праці та задоволеність роботою.  

22. Ефективність трудової діяльності.  

23. Фактори впливу на продуктивність праці. Суб’єктивні та об’єктивні фактори.  

24. Класифікація та структура мотивів.  

25. Методи дослідження мотивів діяльності працівника.  

26. Мотивація праці фахівця в процесі неперервного професійного розвитку.  

27. Аналіз підходів до стимулювання мотивації праці.  

28. Засоби і шляхи врахування особливостей мотивації трудової діяльності в 

процесі професійної орієнтації особи.  

29. Поняття продуктивність і працездатність особи в професійній діяльності.  

30. Детермінанти продуктивності праці.  

31. Прямі та непрямі показники продуктивності праці.  

32. Динаміка працездатності в процесі трудової діяльності, тривалість робочого 

часу та продуктивність праці.  

33. Психічні стани людини в праці. 

34. Психологічні проблеми організації режиму праці та відпочинку.  

35. Психологічні проблеми прогнозування успішності діяльності.  

36. Фактори професійного середовища, які забезпечують високу працездатність та 

функціональний стан особистості.  

37. Професіограма та психограма праці. Види професіограм.  

38. Професіографічний опис трудової діяльності.  

39. Суб’єкт праці та професійно значущі якості особистості.  

40. Методологічні засади психології кар’єри як навчальної дисципліни. 

41. Становлення та розвиток наукових уявлень про працю.  



42. Психологія кар’єри як галузь науки.  

43. Психологічна інтерпретація праці і професії.  

44. Особистісна орієнтація професійної діяльності та підготовка до неї.  

45. Розвиток особистості в процесі професіоналізації.  

46. Професіогенез особистості.  

47. Професійна орієнтація та методи профорієнтації  

48. Особистість фахівця як суб’єкт творчої діяльності та професійного 

становлення  

49. Психологічні проблеми стимулювання трудової діяльності та мотивація праці  

50. Психологія працездатності та професійний потенціал сучасного працівника  

51. Самореалізація особистості у різних видах професійної діяльності  

52. Психологічне вивчення професії  

53. Професійне самовизначення  

54. Загальна характеристика професійної освіти  

55. Загальні уявлення про трудову діяльність  

56. Характеристика понять «кар’єра» та «психологія кар’єри»  

57. Психологія кар’єри в системі наукового знання  

58. Історія психології кар’єри та праці  

59. Загальнонаукові уявлення про працю та кар’єру  

60. Задачі і напрямки розвитку психології кар’єри  

61. Методологічні принципи системного підходу в психології кар’єри  

62. Основні методи психології кар’єри  

63. Професія як система соціальних відношень між людьми у трудовій діяльності  

64. Трудовий пост та його структура  

65. Класифікація професій та ергатичні функції професій  

66. Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних 

етапах життєвого шляху  

67. Особистісний та професійний розвиток  

68. Психологія кар’єри як наукова дисципліна  

69. Утворення «команди» (колективу).  

70. Групова динаміка. Кооперація, конформізм, конкуренція  

71. Поняття професіогенезу  

72. Основні етапи розвитку особистості як суб’єкта праці  

73. Загальна характеристика професіогенезу особистості  

74. Система професійної орієнтації  

75. Основні підходи щодо сутності професійної орієнтації  

76. Професійна орієнтація та орієнтування в професії  

77. Динаміка розвитку особистості в праці  

78. Детермінанти продуктивності праці  

79. Несприятливі функціональні стани людини в праці  

80. Мотивація професійної діяльності  

81. Мотивація праці як основа управління виробничим процесом  

82. Мотивація трудової діяльності та професійний успіх  

83. Продуктивність та працездатність: визначення понять  

84. Дієздатність, працездатність та продуктивність професійної діяльності  

85. Професійні деформації (вигорання, перевантаження, втома). Бар’єри 

професійно-педагогічного спілкування  

86. Психологія професійної придатності  

87. Психологія професіоналізму та вершин майстерності  

88. Елементи творчості в праці та індивідуальний стиль професійної діяльності  

89. Загальна характеристика психологічного вивчення професій  

90. Професіограма та психограма кар’єри  
 


