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Мета 

 
• Мета доповіді – обґрунтування нових 

концептуальних засад професійного розвитку 
особистості в умовах інтенсивного розвитку 
ринкової економіки та її євроінтеграційних 
перетворень. 

• http://profprestige.org.ua 

 

http://profprestige.org.ua/


Авторська типологія 

• У підсумку в запропонованій авторській 
типології тип професійного заняття набуває 
схожості з великою типологією на кшталт 
біологічних видів з урахуванням як 
психологічного, так і предметного змісту. 
Перша ланка – тип – відповідає типу за 
Є.Климовим, друга – п'ята відповідає 
міжнародному стандарту в авторському 
викладенні (клас, підклас, група, підгрупа, 
мікропідгрупа, індивід). 



Висновки періодів 

• Перша хвиля досліджень розпочалась у середині минулого століття і завершилась 
створенням стандартної міжнародної шкали престижності професій, яка 
базувалася на ідеї незмінності рейтингу престижності і незалежності цих оцінок від 
соціально-демографічних і культурних змінних. Наслідування орієнтирів престижу 
молодшим поколінням вирівнюється з дорослими у підлітковому віці. 

• Пізніше дослідження престижності професій виходять за межі проблем соціальної 
нерівності та структурування суспільства в соціології; престижність професій стає 
предметом міждисциплінарного розгляду з поглибленим вивченням 
психологічних механізмів у контексті дослідження проблем формування 
економічних понять і регулювання ринку праці, гендерних відмінностей, мотивації 
та самоповаги, ваги моральної вартості престижу тощо. На рубежі тисячоліть 
спостерігається друга хвиля популярності досліджень престижності, пов’язана з 
інструментальним використанням стандартної міжнародної шкали престижності 
для вивчення широкого кола пов’язаних феноменів. 



Жива класифікація  

• соціальна структура на основі універсальної 
шкали престижу професій, що засновується на 
суб’єктивному ранжуванні професій відповідно до 
імпліцитних критеріїв влади та переваг, 
асоційованих з цими професіями. 

 



Результат (головний) 

• Пропозиція виділення соціально-
психологічної складової професійного 
самоздійснення – Показник 
самоздійснення: психологічний статус, 
рівень домагань, індивідуальна 
диференціальна діагностика, динамізм 

 



Заклик до застосування 

• Заклик до застосування в диференціальній 
психології, профдіагностичній психології головних 
результатів, тому що:  

– довгий “забіг” для отримання віддачі від  престижної 
професії, може мати два “фініша” – багатство або 
банкрутство;  

– оптимальний “забіг” – це добробут; 

– вольовий коучинг чи формальні пропозиції вибору 
між справжніми і хибними орієнтирами престижу? 



Спосіб застосування 

• Розділ  “співпраця”  сайту 
“Престижність професій” пропонує 
варіанти виокремлення ресурсу 
орієнтації  на престиж при виборі 
професії як домагання і як ризику. 

http://profprestige.org.ua/


Актуальна соціалізація 

Поняття коаліційності як клітини і 
диференційованої і недиференційованої 
суб'єктності 

Наявність у концептуальній моделі групової 
рефлексії наскрізного (рівня мікроструктури) 
прояву функцій забезпечує можливість 
відстеження актуальної соціалізації та 
актуальної індивідуалізації (унікалізації).  
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Рамка кваліфікацій 

• Закон України Про Національну систему кваліфікацій 
• Кваліфікація – здатність виконувати конкретну роботу чи 

відповідати сукупності вимог, що пред’являються на конкретному 
робочому місті. Формально підтверджується загальновизнаним 
державним свідоцтвом, сертифікатом або дипломом. 

• Компетенція – засвідчена відповідним офіційним документом 
здатність особи використовувати знання, уміння, особисті 
здібності та досвід у робочих та навчальних ситуаціях, а також у 
професійному та особистому розвитку. 

• Національна система кваліфікацій – сукупність механізмів 
правового та інституційного регулювання кваліфікацій працівників 
зі сторони ринку праці та пропозиції кваліфікацій зі сторони 
системи освіти та навчання. 

• Національна рамка кваліфікацій - системний та структурований 
по рівнях опис кваліфікацій, що логічно та послідовно поєднує 
освітньо-кваліфікаційні рівні, кваліфікаційні стандарти різних 
рівнів та типів на основі визначеного цим законом набору 
критеріїв кваліфікаційних рівнів. 
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ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ 

бакалавр магістр 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Знання 

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання 

та професійної діяльності, включаючи певні 

знання сучасних досягнень 

Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та/або професійної діяльності на 

рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, 

зокрема в контексті дослідницької роботи 

Критичне осмислення основних теорій, 

принципів, методів і понять у навчанні та 

професійній діяльності 

Критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних 

галузей 

Уміння 

розв’язання складних непередбачуваних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчання, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації (даних), 

вибір методів та інструментальних засобів, 

застосування інноваційних підходів 

розв’язання складних задач і проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог 



ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ 

бакалавр магістр 

Комунікація 
донесення до фахівців і нефахівців інформації, 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі 

професійної діяльності 

зрозуміле і недвозначне донесення власних 

висновків, а також знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються  

здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію 

використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

Автономність і відповідальність 
управління комплексними діями або проектами, 

відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах 

прийняття рішень у складних і непередбачуваних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування 

відповідальність за професійний розвиток 

окремих осіб та/або груп осіб 

відповідальність за розвиток професійного знання і 

практик, оцінку стратегічного розвитку команди 

здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності 

здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним 

Узагальнення 
Розв`язує задачі і практичні проблеми, які хтось 

має поставити 

Розв`язує складні задачі і практичні проблеми, які 

сам формулює (хоча і не має обов`язку це робити) 

Переосмислення (продуктивне мислення) 

Має діяти в невизначеності не тільки умов, але й 

вимог 

Бачити проблему в реальності 

Критичне осмислення на межі предметних галузей 
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