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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Карамушки Тараса Вікторовича 

«Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до 

здійснення професійної кар’єри», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук із спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи 

 

Особливої актуальності сьогодні набуває проблема готовності молоді 

до здійснення професійної кар’єри, максимального розкриття всіх потенцій 

молодої людини, впровадження в систему вищої освіти нових технологій, 

спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних 

ефективно моделювати власний професійний шлях, працювати у нових 

умовах. 

  Сьогодні спостерігається дефіцит наукових досліджень впливу 

соціально-психологічних факторів на готовність аспірантів до здійснення 

професійної кар’єри.  

Виходячи з необхідності вирішення головного завдання вищої школи, 

визначеного Національною доктриною розвитку освіти, щодо формування 

фахівців із вищою освітою, здатних до творчості, прийняття оптимальних 

рішень, які володіють навичками самоосвіти й самовиховання, вміють 

узгоджувати свої дії з діями інших учасників спільної діяльності, слід 

зазначити, що актуальність дослідження Т.В. Карамушки не викликає 

сумніву. 

Тема дисертаційного дослідження Т.В. Карамушки пов’язана з 

науковими розробками, що проводяться на факультеті психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за темою: “Розвиток 

цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та 

педагогічні аспекти” (номер державної реєстрації 0114U003481). 
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Вивчення тексту дисертації Т.В. Карамушки, його автореферату та 

опублікованих праць дає підстави для висновку про те, що рецензована 

робота є результатом реального дослідження автором соціально-

психологічних чинників формування готовності аспірантів до здійснення 

професійної кар’єри. 

Мета, об’єкт і предмет дослідження, визначені автором, відображають 

логіку теоретичного аналізу та емпіричного дослідження проблеми 

формування готовності до здійснення професійної кар’єри. Мета 

дослідження визначена достатньо чітко, поставлені завдання підпорядковані 

досягненню мети. Використана теоретична база повною мірою забезпечує 

висвітлення проблематики та уможливлює вирішення дослідницьких завдань. 

У першому розділі роботи автором проведено змістовний аналіз 

теоретико-методологічних основ дослідження соціально-психологічних 

чинників формування готовності аспірантів до здійснення професійної 

кар’єри. 

Такий ґрунтовний аналіз проблеми дав можливість автору виокремити 

групу соціально-психологічних чинників формування готовності аспірантів 

до реалізації кар’єри, а саме – рольову взаємодію та ділове спілкування на 

кафедрі, тип організаційної культури та креативність професійного 

середовища кафедри, що, безумовно, є показником високого рівня 

систематизації та узагальнення автором теоретичного матеріалу.  

Окремої уваги заслуговує класифікація типів професійної кар’єри 

аспірантів, яка надає можливість для рефлексії та суб’єктного вибору у 

побудові траєкторії професійного шляху. 

Теоретичне обґрунтування групи факторів та компонентів, які їх 

складають, дозволило обґрунтовано та адекватно до мети, побудувати 

емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників формування 

готовності аспірантів до здійснення кар’єри. 

У другому розділі дослідження автор, ефектно використовуючі якісні 

та кількісні методи дослідження, визначає рівень розвитку основних 
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компонентів та загального показника готовності аспірантів до здійснення 

професійної кар’єри; розкриває зв’язок між рівнем розвитку готовності 

аспірантів до здійснення професійної кар’єри та соціально-психологічними 

чинниками.  

У розділі описано організацію усіх етапів емпіричного дослідження, 
обґрунтовано добір діагностичного інструментарію та визначено критерії 
розподілу учасників дослідження. Завершується розділ глибоким та 
прискіпливим аналізом труднощів, яких зазнають аспіранти у процесі 
підготовки до професійної кар’єри, впливу соціально-психологічної 
допомоги та виокремленням реальних та бажаних форм підготовки. 

Аналіз отриманих результатів за допомогою методів математичної 

статистики, який переконливо представлений за допомогою таблиць і 

рисунків, дає підстави досліднику аргументувати доцільність розробки 

спеціального соціально-психологічного тренінгу формування готовності до 

здійснення кар’єри. 

У третьому розділі розкрито соціально-психологічні умови формування 

готовності аспірантів до здійснення кар’єри. Слід відзначити чітку й логічну 

організацію формувального етапу дослідження та методично обґрунтовану, 

насичену авторськими влучними знахідками програму тренінгу, спрямовану 

на формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри. 

Результати, отримані на цьому етапі дослідження, переконливо 

демонструють ефективність запропонованої автором програми. 

Достовірність результатів дослідження забезпечувалася теоретичним 

обґрунтуванням вихідних положень, адекватністю використаних методик 

меті та завданням дослідження, поєднанням кількісного і якісного аналізу 

емпіричних даних, використанням математико-статистичних методів. 

На основі аналізу дисертації, автореферату та публікацій можна 

зробити висновок, що виконана робота є самостійним завершеним 

дослідженням, яке характеризується новизною, має теоретичну та практичну 

значущість. 
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Оцінюючи у цілому дисертаційне дослідження Т.В. Карамушки, слід 
відзначити його актуальність, наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення, чітко сформульований методологічний апарат, всебічний 
теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, вибір адекватних методів 
дослідження, ретельно сплановане емпіричне дослідження та соціально-
психологічний тренінг, докладний аналіз їхніх результатів, обґрунтованість і 
доказовість отриманих висновків. Все це дозволило здобувачу виконати 
поставлені у дослідженні завдання і сформулювати системні висновки. 

Основні результати дисертаційного дослідження досить повно 
викладено у публікаціях автора, а також апробовані на наукових 
конференціях та семінарах. Автореферат ґрунтовно та адекватно розкриває 
зміст дисертації.  

Однак вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження і побажання: 
1. У теоретичній частині роботи, параграфі 1.2 дисертант, аналізуючи 

можливі етапи реальної та майбутньої професійної кар’єри аспірантів, за 

найважливіший етап визначає оволодіння основами наукової та викладацької 

діяльності. І таким чином дещо знецінює науково-менеджерську, науково-

громадську та науково-підприємницьку діяльності молодого науковця. 

2. В емпіричній частині роботи з метою структурувати доволі об’ємне 

дослідження, автор занадто подрібнив параграфи розділу. Так, наприклад, 

параграф 2.3.2 “Уявлення аспірантів про чинники успішності професійної 

кар’єри” складає 4 сторінки, а параграф 2.3.4 “Зв’язок між креативністю 

професійного середовища кафедри й рівнем розвитку готовності аспірантів 

до здійснення професійної кар’єри” – усього три. 

3. Особливості кар’єрних орієнтацій аспірантів у параграфі 2.2.2 було 

факторизовано. Залишилось не поясненим чому була реалізована процедура 

факторного аналізу лише за результатами тестування однієї методики, яким 

чином виокремлено саме 3 фактори. Також не представлено назв факторів та 

їхнього сутнісного змісту, а натомість докладно описані його складові. 

4. У параграфі 2.2.2. дисертант, аналізуючи рівень розвитку мотивації 

аспірантів до професійної кар’єри в контексті взаємодії особи та установи, 
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подає значення складових у процентному відношенні. Нерозкритою 

залишилась статистична значущість наведених відмінностей. 

Вказані зауваження не знижують рівня дисертаційної роботи, і є радше 

настановами для майбутньої дослідницької діяльності й подальшої розбудови 

наукових досліджень у сфері підготовки та супроводу аспірантів до 

здійснення професійної карʼєри.  

З огляду на викладене вище, можна зробити загальний висновок, що 
дисертація «Соціально-психологічні чинники формування готовності 
аспірантів до здійснення професійної карʼєри» є значним внеском у 
розроблення проблем соціальної психології, відповідає усім вимогам ДАК 
МОН України до кандидатських дисертацій, а її автор, Тарас Вікторович 
Карамушка, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, 
психологія соціальної роботи. 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційне дослідження  

Карамушки Тараса Вікторовича  

«Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів 

до здійснення професійної кар’єри», представлене на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи 
            

Актуальність дослідження соціально-психологічних чинників 

формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри 

обумовлена, як зростаючими вимогами вищих навчальних закладів до 

професійного становлення та розвитку професіоналізму молодих 

науково-педагогічних працівників, так і потребою молодих фахівців у  

самоствердженні та самореалізації.  

Дисертаційне дослідження Карамушки Т.В. спрямоване на розкриття 

соціально-психологічних чинників формування готовності аспірантів до 

здійснення професійної кар’єри, розробку та апробацію програми 

соціально-психологічного тренінгу для формування даного виду готовності. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет, методи; здійснено опис вибірки; висвітлено 

наукову новизну, теоретичну та практичну значущість дослідження, наведено 

дані про впровадження та апробацію отриманих результатів, публікації та 

структуру роботи. 

 У першому розділі визначено теоретико-методологічні основи 

вивчення проблеми соціально-психологічних чинників формування 

готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри (проаналізовано 

підходи зарубіжних та вітчизняних вчених до розгляду сутності професійної 

кар’єри, визначено базові поняття дослідження, представлена модель 

соціально-психологічних чинників формування готовності аспірантів до 

здійснення професійної кар’єри та ін.).  
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Автором проведено глибокий аналіз сутності кар’єри та основних її 

видів, виділено  особливості професійної кар’єри, розкрито роль професійної 

кар’єри в життєдіяльності особистості, визначено критерії її успішності.  

Безперечною заслугою дисертанта є  виокремлення психологічних 

особливостей аспірантів як професійної групи, визначення сутності 

професійної кар’єри аспірантів, здійснення класифікації можливих типів 

професійної кар’єри аспірантів (згідно з розробленими автором критеріями), 

обґрунтування  основних етапів реальної та майбутньої професійної кар’єри 

аспірантів.  

Розкрито зміст та  структуру готовності аспірантів до здійснення 

професійної кар’єри як одного із важливих психологічних чинників 

успішного професійного зростання аспірантів. Детально проаналізовано 

основні компоненти та складові такого виду готовності. Виокремлено 

соціально-психологічні чинники, які зумовлюють формування готовності 

аспірантів до здійснення професійної кар’єри, що стосуються діяльності 

кафедр, де вони навчаються:  рольова взаємодія та професійно-ділове 

спілкування на кафедрі; організаційна культура кафедри; креативність 

професійного середовища кафедри.  

             У другому розділі  розроблено загальну схему констатувального етапу 

дослідження, обґрунтовано добір методичного інструментарію, здійснено  

опис вибірки та проаналізовано його основні результати. 

  Слід зазначити, що емпіричне дослідження, яке побудоване з 

використанням адекватних методів та принципів, має чітку структуру та 

складається із трьох підетапів, а саме: з’ясування рівня розвитку 

компонентів готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри; 

дослідження соціально-психологічних чинників, які обумовлюють рівень 

розвитку їхньої готовності до здійснення професійної кар’єри; визначення 

соціально-психологічних особливостей підготовки аспірантів з даного 

напрямку діяльності. 
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У результаті емпіричного дослідження виявлено ряд проблем у 

розвитку основних компонентів та загального показника готовності 

аспірантів до здійснення професійної кар’єри, високий рівень розвитку якого 

спостерігається менше, ніж у однієї шостої опитаних.  

            Одним із вагомих результатів дослідження є те, що дисертантом 

встановлено наявність статистично значущих зв’язків між рівнем розвитку 

готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри й соціально-

психологічними чинниками, які стосуються діяльності кафедр, де навчаються 

аспіранти. Так, результати дослідження показали, що чіткий розподіл 

професійних ролей на кафедрі та їхнє успішне виконання, організація 

партнерського професійно-ділового спілкування, впровадження на кафедрах 

організаційної культури «особистості» та забезпечення креативності 

професійного середовища позитивно пов’язані з рівнем розвитку як багатьох 

складових готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри, так і з 

компонентами готовності в цілому (мотиваційним, операційним і 

особистісним). Водночас, встановлено, що культура «влади» негативно 

впливає на розвиток рефлексивності, стресостійкості, креативності у 

розв’язання проблеми аспірантів, особистісний компонент їх готовності в 

цілому. 

           Окрім того, дисертантом проведено дослідження особливостей 

підготовки аспірантів до  професійної кар’єри, у процесі якого було виявлено 

ряд актуальних проблем: наявність у значної частини опитаних аспірантів 

труднощів у процесі їх підготовки  до професійної кар’єри; розрив між 

реальними та бажаними формами підготовки аспірантів;  наявність у 

аспірантів потреби в  різних формах соціально-психологічної допомоги, 

насамперед, у проходженні соціально-психологічного тренінгу.  

У третьому розділі  на основі теоретичного аналізу та узагальнення 

емпіричних результатів розроблено програму авторського соціально-

психологічного тренінгу, визначено етапи формувального етапу дослідження, 

перевірено ефективність тренінгу. 
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Розроблений дисертантом тренінг «Формування готовності аспірантів 

до здійснення професійної кар’єри» включає шість тренінгових сесій, які 

стосуються: змісту професійної кар’єри та її ролі у життєдіяльності 

особистості; сутності професійної кар’єри в аспірантів та її основних типів; 

змісту і структури готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри; 

рольової взаємодії та професійно-ділового спілкування на кафедрі як 

чинника формування готовності аспірантів до здійснення професійної 

кар’єри; ролі організаційної культури кафедри у формуванні готовності 

аспірантів до здійснення професійної кар’єри; креативності професійного 

середовища та проблеми формування готовності аспірантів до здійснення 

професійної кар’єри. Кожна із тренінгових сесій, складалась із трьох блоків 

(інформаційного, діагностичного та корекційно-розвивального). Обсяг 

тренінгу становить 54 академічні години. 

У процесі формувального експерименту автором доведено 

ефективність соціально-психологічного тренінгу, яка визначалась за 

спеціальними критеріями. Це підтверджено позитивною динамікою за всіма 

критеріями ефективності тренінгу в експериментальній групі. Водночас у 

контрольній групі такої динаміки щодо зазначених показників не 

встановлено. 

           Результати дисертаційного дослідження характеризуються науковою 

новизною, обґрунтованістю, достовірністю, мають теоретичне та практичне 

значення. 

          Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що вперше: визначено зміст, етапи і типи професійної 

кар’єри аспірантів; проаналізовано зміст, структуру та рівень розвитку 

готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри; виявлено 

соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до 

здійснення професійної кар’єри (рольова взаємодія та ділове спілкування; 

тип організаційної культури кафедри; креативність професійного середовища 

кафедри, де навчаються аспіранти); визначено труднощі, реальні та бажані 
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форми підготовки аспірантів до здійснення професійної кар’єри та наявність 

потреби аспірантів у соціально-психологічній допомозі; розширено та 

доповнено наукове уявлення щодо змісту, типів та чинників професійної 

кар’єри особистості; готовності особистості до професійної діяльності та 

умов її формування; розроблено та апробовано програму соціально-

психологічного тренінгу з підготовки аспірантів до здійснення професійної 

кар’єри. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути використані у вищих навчальних закладах: а) у процесі 

викладання навчальних дисциплін «Соціальна психологія», «Психологія 

професійної кар’єри» та у розробці відповідних методичних рекомендацій і 

програм; б) у роботі завідувачів кафедр, викладачів (з метою оптимізації 

діяльності кафедр ВНЗ з проблеми формування готовності аспірантів до 

здійснення професійної кар’єри); в) проведенні індивідуальних і групових 

форм психологічного консультування працівниками психологічних служб 

ВНЗ з проблеми підготовки аспірантів до здійснення професійної кар’єри. 

          Автореферат і публікації автора відображають зміст дисертації. 

Дисертантом опубліковано 21 публікація, серед яких 6 статей у 

наукових фахових виданнях включених до переліку, затвердженого МОН 

України, 1 стаття у вітчизняному науковому фаховому виданні, що входить 

до наукометричних баз даних, 3 статті у зарубіжних наукових фахових 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 11 тез доповідей у 

збірниках матеріалів наукових конференцій. Результати дослідження 

Карамушки Т. В.  достатньою мірою представлені на міжнародних науково-

практичних конференціях, конгресах України та за кордоном, зокрема, на 

XXVIII Міжнародному конгресі з прикладної психології (м. Париж, 2014) та 

на XIV Європейському конгресі з психології (м. Мілан, 2015).  

Оцінюючи позитивно проведене дослідження, разом з тим, слід 

висловити певні зауваження і побажання, які, на наш погляд, покращили б 

роботу: 
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1. Аналізуючи у підрозділі 1.2 різні етапи реальної та майбутньої 

професійної кар’єри аспірантів, доцільно було б більш детально розкрити 

зміст кожного із них та показати  особливості переходу з одного етапу на 

інший.  

2. У процесі висвітлення складових мотиваційного компоненту 

готовності аспірантів до здійснення  професійної кар’єри (підрозділ 1.3), 

автор говорить, зокрема,  про такі складові цього компоненту, як мотивація 

аспірантів до здійснення особистісної професійної кар’єри та мотивація 

аспірантів до професійної кар’єри в контексті взаємодії особистості та 

організації, але при цьому чітко не розмежовує відмінність між цими видами 

мотивації. 

3.   Описуючи у підрозділі 2.1 основні завдання констатувального етапу 

дослідження та методики, які використовувалися для виконання кожного із 

завдань, дисертант представляє більшість методик дослідження в 

узагальненому вигляді. 

4.  У роботі (підрозділ 2.1, Додаток А.4) наведено детальний опис 

вибірки досліджуваних, зокрема, представлено їх організаційно-професійні 

(факультет, курс та форма навчання, поєднання навчання в аспірантурі з 

роботою)  та соціально-демографічні (вік, стать, місце народження) 

характеристики, однак, відсутні дані, які стосуються зв’язку готовності 

аспірантів до здійснення  професійної кар’єри  з названими  

характеристиками. 

5. У підрозділі 3.2, окрім загального опису змісту тренінгових сесій та 

інтерактивних технік, які використовувалися  для їх проведення,  варто було 

б привести приклади  виконання окремих завдань тренінгу,  що зробило б  

текст  цього підрозділу більш «наглядним». 

Проте наголошую, що висловлені вище побажання та зауваження не 

знижують загальної позитивної оцінки проведеного дослідження 

Карамушки  Т. В., яке за своїм науковим рівнем, новизною у дослідженні 

проблеми, теоретичним і практичним значенням є прикладом успішного 
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поєднання теоретичної та експериментальної науково-дослідної роботи. 

Отже, все вищезазначене дозволяє стверджувати, що дисертаційне 

дослідження є самостійною, завершеною роботою, в якій отримані нові 

науково обґрунтовані теоретичні і експериментальні результати. Робота 

виконана відповідно вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 року та вимогам МОН України,  які висуваються до 

підготовки кандидатської дисертації, а її автор Карамушка Тарас Вікторович 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи. 
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