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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 97 страниц и включает 7 

иллюстрации, 2 таблиц, 16 приложение и 92 использованных источника. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРЬЕРА, КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ, 

МОТИВАЦИЯ, УСПЕХ, МОТИВАЦИЯ К УСПЕХУ. 

Объект исследования дипломной работы – карьерные ориентации. 

Предмет исследования дипломной работы – карьерные ориентации студентов и 

выпускников специальности «Психология» с разным уровнем мотивации к 

успеху. Цель исследования дипломной работы – выявить карьерные 

ориентации студентов и выпускников специальности «Психология» с разным 

уровнем мотивации к успеху. Методологическую основу нашего исследования 

составили: концепция карьеры Э.Шейн, которая заключается в выделении 

девяти ценностных ориентаций в карьере; теории мотивации к успеху Т. Элерс, 

которая заключается в выделении четырех уровней мотивации к успеху, а так 

же в диагностике мотивационной направленности человека на достижение 

успеха. Методы: метод сбора информации – метод опроса; методы 

математической статистики (критерии различия Манна-Уитни, критерий 

Красколла-Уолиса, Хи-критерий, непараметрическая корреляция Спирмена) 

Основные результаты: раскрыты понятия «карьера» и «карьерные 

ориентации»; «мотивация», «успех» и «мотивация к успеху». охарактеризованы 

особенности студентов и выпускников специальности психология, определены 

карьерные ориентации студентов и выпускников специальности психология, 

выявлены уровни мотивации к успеху у студентов и выпускников 

специальности психология, охарактеризованы установленные различия 

карьерных ориентаций студентов и выпускников специальности психология в 

зависимости от их уровня мотивации к успеху. 

Новизна полученных результатов обусловлена отсутствием комплексного 

подхода к изучению различий карьерных ориентаций у студентов и 

выпускников специальности «Психология» в зависимости от их уровня 

мотивации к успеху. Полученные результаты характеризуются широкими 

возможностями теоретического и практического применения. Материалы 

дипломной работы могут применяться в учебном процессе, в психологической 

практике, работниками  кадровых отделов для определения особенностей 

построения карьеры личности и затруднений, с которыми она сталкивается. 

Результаты также можно использовать при консультировании людей по 

вопросам развития в карьере.  

Материалы и результаты дипломной работы были получены на 

основании достоверных источников и самостоятельно проведенных 

теоретических и практических исследований. 

 



РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Аб'ём дыпломнай працы складае 97 старонак і ўключае 7 ілюстрацыі, 2 

табліц, 16 прыкладанне і 92 выкарыстаных крыніцы. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: КАР'ЕРА, КАР'ЕРНЫЯ АРЫЕНТАЦЫІ, 

МАТЫВАЦЫЯ, ПОСПЕХ, МАТЫВАЦЫЯ ДА ПОСПЕХУ,  

Аб'ект даследавання дыпломнай працы – кар'ерныя арыентацыі. Прадмет 

даследавання дыпломнай працы – кар'ерныя арыентацыі студэнтаў і 

выпускнікоў спецыяльнасці «Псіхалогія» з розным узроўнем матывацыі да 

поспеху. Мэта даследавання дыпломнай працы – выявіць кар'ерныя 

арыентацыі студэнтаў і выпускнікоў спецыяльнасці «Псіхалогія» з розным 

узроўнем матывацыі да поспеху. Метадалагічную аснову нашага даследавання 

склалі: канцэпцыя кар'еры. Э. Шэйн, якая заключаецца ў выдзяленні дзевяці 

каштоўнасных арыентацый у каръеры; тэорыі матывацыі да поспеху Т. Элерс, 

якая заключаецца ў выдзяленні чатырох узроўняў матывацыі да поспеху, а 

гэтак жа ў дыягностыцы матывацыйнай накіраванасці чалавека на дасягненне 

поспеху; Метады: метад збору інфармацыі - метад апытання; метады 

матэматычнай статыстыкі (крытэрыі адрозненні Манна-Уітні, крытэрый 

Красколла-Уолиса, Хі-крытэр, непараметрическая карэляцыя Спирмена) 

Асноўныя вынікі: раскрытыя паняцця «кар'ера» і «кар'ерныя 

арыентацыі»; «матывацыя», «поспех» і «матывацыя да поспеху». 

ахарактарызаваны асаблівасці студэнтаў і выпускнікоў спецыяльнасці 

псіхалогія, вызначаны кар'ерныя арыентацыі студэнтаў і выпускнікоў 

спецыяльнасці псіхалогія, выяўленыя ўзроўні матывацыі да поспеху ў 

студэнтаў і выпускнікоў спецыяльнасці псіхалогія, ахарактарызаваны 

устаноўленыя адрозненні кар'ерных арыентацый студэнтаў і выпускнікоў 

спецыяльнасці псіхалогія ў залежнасці ад іх ўзроўню матывацыі да поспеху. 

Навізна атрыманых вынікаў абумоўлена адсутнасцю комплекснага 

падыходу да вывучэння адрозненняў кар'ерных арыентацый у студэнтаў і 

выпускнікоў спецыяльнасці псіхалогія ў залежнасці ад іх ўзроўню матывацыі 

да поспеху. Атрыманыя вынікі характарызуюцца шырокімі магчымасцямі 

тэарэтычнага і практычнага прымянення. Матэрыялы дыпломнай працы 

могуць прымяняцца ў навучальным працэсе, у псіхалагічнай практыцы, 

работнікамі кадравых аддзелаў для вызначэння асаблівасцяў пабудовы кар'еры 

асобы і цяжкасцяў, з якімі яна сутыкаецца. Вынікі таксама можна 

выкарыстоўваць пры кансультаванні людзей па пытаннях развіцця ў кар'еры. 

Матэрыялы і вынікі дыпломнай працы былі атрыманы на падставе 

дакладных крыніц і самастойна праведзеных тэарэтычных і практычных 

даследаванняў. 



THE ABSTRACT OF THE THESIS 

The volume of the thesis is 97 pages and includes 7 illustrations, 2 tables, 16 

Appendix and 92 source used. 

KEYWORDS: CAREER, CAREER ORIENTATION, MOTIVATION, 

SUCCESS, MOTIVATION TO SUCCESS. 

The object of study of the thesis-career orientation. The subject of research of 

the thesis is career orientations of students and graduates of the specialty 

"Psychology" with different levels of motivation to success. The purpose of the study 

thesis – to identify career orientations of students and graduates of the specialty 

"Psychology" with different levels of motivation for success. The methodological 

basis of our research was made by the concept of career E. Shane, which consists in 

the allocation of nine value orientations in a career; the theory of motivation to 

success T. Elers, which consists in the allocation of four levels of motivation to 

success, as well as in the diagnosis of motivational orientation of a person to achieve 

success; Methods: method of information gathering - method of interrogation; 

methods of mathematical statistics (Manna-Whitney distinction criteria, Kraskoll-

Wallis criterion, Chi-criterion, Spearman nonparametric correlation) 

The main results: the concepts of "career" and "career orientations"; 

"motivation", "success" and "motivation to success"are revealed. the features of 

students and graduates of the specialty psychology are characterized, career 

orientations of students and graduates of the specialty psychology are defined, levels 

of motivation to success at students and graduates of the specialty psychology are 

revealed, the established differences of career orientations of students and graduates 

of the specialty psychology depending on their level of motivation to success are 

characterized. 

The novelty of the obtained results is due to the lack of a comprehensive 

approach to the study of differences in career orientations of students and graduates 

of psychology, depending on their level of motivation for success. The obtained 

results are characterized by wide possibilities of theoretical and practical application. 

The materials of the thesis can be used in the educational process, in psychological 

practice, employees of personnel departments to determine the characteristics of 

building a career personality and the difficulties encountered. The results can also be 

used to advise people on career development. 

Materials and results of the thesis were obtained on the basis of reliable 

sources and independently conducted theoretical and practical studies. 

 

 


