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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма	курсу	«Профорієнтація	та	профвідбір»	ознайомлює	студентів	

з	 психолого-педагогічними	 основами	 профорієнтації	 як	 науково	

обґрунтованої	 системи	 соціально-економічних,	 психолого-педагогічних,	

медичних	 заходів,	 спрямованих	 на	 надання	 кваліфікованої	 професійної	

допомоги	 особистості	 у	 її	 професійному	 самовизначенні.	 У	 програмі	 подані	

основні	 напрями	 профорієнтаційної	 роботи	 практичного	 психолога,	 що	

концептуально	 поглиблює	 уявлення	 студентів	 про	 чинники	 професійного	

самовизначення	 особистості,	 механізми	 формування	 мотивів	 вибору	

професії,	 особливості	 професійного	 відбору	 та	 добору,	 особливості	

профадаптації.	

Запропонована	 програма	 курсу	 «Профорієнтація	 та	 профвідбір»	 є	

авторським	варіантом	та	рекомендована	для	студентів,	які	навчаються	за	

спеціальністю	 «Практична	 психологія».	 Вона	 також	 може	 бути	

використана	 студентами,	 які	 навчаються	 за	 спеціальністю	 «Біологія	 –	

Практична	 психологія»,	 «Соціальна	 педагогіка	 –	 Практична	 психологія»,	

денної	та	заочної	форми	навчання.	

Програма	 навчальної	 дисципліни	 «Профорієнтація	 та	 профвідбір»	

розроблена	 з	 урахуванням	 вимог	 Державного	 загальноосвітнього	

стандарту	 та	 навчального	 плану	 підготовки	 студентів	 за	 спеціальністю	

«Практична	 психологія».	 Програма	 курсу	 включає:	 1)	 зміст	 головних	

теоретичних	 положень	 з	 9	 тем	 курсу;	 2)	 перелік	 основної	 та	 додаткової	

літератури.	

Програма	 курсу	 спрямована	 на	 розвиток	 у	 студентів	 умінь	 та	

навичок	 надання	 кваліфікованої	 професійної	 допомоги	 особистості	 у	

процесі	 її	 професійного	 самовизначення. Програма	 сприяє	 формуванню	 у	

студентів	якостей	високоосвіченої	особистості	на	основі	синтезу	знань	про	

профорієнтаційний	напрям	діяльності	практичного	психолога.		

Предметом	 вивчення	 навчальної	 дисципліни	 є	 професійне	

самовизначення	особистості,	її	здатність	до	продуктивної,	творчої	праці.	
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Міждисциплінарні зв’язки:		

забезпечуючи дисципліни:	 загальна	 психологія,	 вікова	 психологія,	

соціальна	 психологія,	 психологія	 розвитку,	 історія	 психології,	

психофізіологія,	 психологічне	 консультування,	 психологія	 девіантної	

поведінки;	 математика,	 біологія,	 анатомія,	 фізіологія,	 правознавство;	

антропологія,	 суспільствознавство,	 соціологія,	 філософія	 освіти,	

педагогіка.		

забезпечувані дисципліни:	 психологія	 праці,	 професійна	

діагностика,	 психотерапія,	 психокорекція,	 психологія	 управління,	

психологія	сім’ї,	юридична	психологія,	психологія	конфлікту;	менеджмент,	

економіка,	політологія;	соціальна	педагогіка,	соціологія.	

Метою викладання навчальної дисципліни є	 отримання	

студентами	знань,	умінь	і	навичок,	які	сприяють	організації	продуктивної	

роботи	 практичного	 психолога;	 засвоєння	 закономірностей	 процесу	

професійного	 самовизначення	 особистості,	 а	 також	 опрацювання	

психолого-педагогічних	 технологій	 надання	 психологічної	 допомоги	

особистості	у	процесі	її	професійного	самовизначення.		

Основними завданнями вивчення дисципліни є: на	 основі	

отриманих	 знань	 з	 психологічних	 основ	 профорієнтації	 та	 самореалізації	

особистості	 сформувати	 у	 студентів	 професійно	 важливі	 уміння	 володіти	

навичками	 проведення	 профорієнтаційної	 та	 профдіагностичної	

консультації	 з	 метою	 надання	 психологічної	 допомоги	 особистості	 у	 її	

професійному	 самовизначенні	 та	 самореалізації	 у	 будь-який	 період	

професійного	 становлення,	 або	 під	 час	 переживання	 будь-яких	

професійних	криз.	

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати : 

 об’єкт,	предмет	і	завдання	курсу,	його	категоріальний	апарат;	
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 основні	цілі,	завдання,	особливості	профорієнтаційної	роботи;	

 основні	теоретичні	проблеми	та	методологічні	принципи,	методи	

профорієнтаційної	роботи;	

 основні	етапи	та	напрями	профорієнтаційної	роботи;	

 загальні	 психологічні	 засади	 профорієнтації,	 основні	

фундаментальні	 положення	 дисципліни,	 підходи,	 напрями	 та	 етапи	

профорієнтації;	

 стабільні	та	критичні	періоди	професійного	розвитку	особистості	

їх	 перебіг	 та	 шляхи	 долання	 нормативних	 і	 ненормативних	 професійних	

криз;	

 особливості	проведення	профдіагностики	та	профконсультації;		

 особливості	професійного	відбору,	добору	та	профадапрації.	

вміти	:	

 проводити	 діагностику	 професійного	 самовизначення	

особистості	 на	 стадіях	 оптації,	 професійної	 підготовки,	 адаптації,	

професіоналізму,	професійної	майстерності;	

 проводити	професійну	консультацію	на	стадіях	вибору	професії;	

 проводити	 експертну	 оцінку	 рівня	 сформованості	 особистості	 як	

активного	 суб’єкта	 праці	 (на	 основі	 основних	 психологічних	

характеристик	праці	як	активності	суб’єкта);	

 складати	 професіограму,	 проводити	 професіографічні	

дослідження	щодо	професійного	самовизначення	молоді;	

 визначати	 провідні	 мотиваційні	 комплекси	 особистісного	

спрямування	професійного	самовизначення.	

 ефективно	 сприяти	 посиленню	 активної	 ролі	 особистості,	 що	

обирає	професію.	

 розв’язувати	 внутрішні	 проблеми	 (кризи,	 конфлікти,	 стагнації)	

суб’єктів	вибору	у	процесі	їх	професійного	самовизначення;	

 розширювати	 взаємодію	 особистості,	 що	 обирає	 професію,	 з	

оточуючою	 дійсністю,	 збагачувати	 її	 потреби,	 можливості,	 якості	 задля	

відкриття	нових	ресурсів,	можливостей	діяльності	і	спілкування.	
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Вивчення	 навчальної	 дисципліни	 передбачає	 засвоєння	 студентами	

психологічних	спеціальностей	знань	про:	

 основні	цілі,	завдання,	особливості	профорієнтаційної	роботи;	

 основні	принципи	та	методи	профорієнтаційної	роботи;	

 основні	напрями	профорієнтаційної	роботи;	

 особливості	проведення	профдіагностики	та	профконсультації;		

 особливості	професійного	відбору,	добору	та	профадапрації.	

На	 основі	 здобутих	 знань	 у	 студентів	 повинні	 бути	 сформовані	 такі	

вміння:	

 проводити	 діагностику	 професійного	 самовизначення	

особистості	 на	 стадіях	 оптації,	 професійної	 підготовки,	 адаптації,	

професіоналізму,	професійної	майстерності;	

 проводити	професійну	консультацію	на	стадіях	вибору	професії;	

 проводити	 експертну	 оцінку	 рівня	 сформованості	 особистості	 як	

активного	 суб’єкта	 праці	 (на	 основі	 основних	 психологічних	

характеристик	праці	як	активності	суб’єкта);	

 складати	 професіограму,	 проводити	 професіографічні	

дослідження	щодо	професійного	самовизначення	молоді;	

 визначати	 провідні	 мотиваційні	 комплекси	 особистісного	

спрямування	професійного	самовизначення.	

 ефективно	 сприяти	 посиленню	 активної	 ролі	 особистості,	 що	

обирає	професію.	

 розв’язувати	 внутрішні	 проблеми	 (кризи,	 конфлікти,	 стагнації)	

суб’єктів	вибору	у	процесі	їх	професійного	самовизначення;	

 розширювати	 взаємодію	 особистості,	 що	 обирає	 професію,	 з	

оточуючою	 дійсністю,	 збагачувати	 її	 потреби,	 можливості,	 якості	 задля	

відкриття	нових	ресурсів,	можливостей	діяльності	і	спілкування.	

	

На	вивчення	навчальної	дисципліни	відводиться	90	годин,	 із	них	16	

год.	лекційних	та	20	год.	практ.	/	2,5	кредитів	ECTS.	
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ІІ. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Освітньо-кваліфікаційний	рівень	 Бакалавр	
Форма	навчання	 Денна	
Семестр	 5	
Кількість	годин,	всього	 90	
Лекції,	годин	 16	
Семінарські	заняття,	годин	 -	
Практичні	заняття,	годин	 20	
Індивідуальна	робота,	годин	 -	
Самостійна	робота	,	годин	 54	
Підсумковий	контроль	 залік	

 

ІІІ. ТЕМАТИКА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 

Змістовний модуль I. Загальна характеристика профорієнтації  

та професійного самовизначення особистості 
 

Тема 1.	Профорієнтація	та	професійне	самовизначення.		

Тема 2.	Професійне	самовизначення	молоді. 

Тема 3.	Мотиви	вибору	професії.		
	

Змістовний модуль II. Загальна характеристика основних компонентів 

профорієнтаційної роботи практичного психолога 
 

Тема 4.	 Актуальні	 проблеми	 професіографування	 в	

профорієнтаційній	 діяльності	 практичного	 психолога.	 Профпросвіта.	

Профінформація. 

Тема 5.	Вивчення	учнів	з	метою	профорієнтації.		

Тема 6. Психологічна	 допомога	 особистості	 в	 її	 професійному	

самовизначенні.	

Тема 7.	Професійна	консультація.  

Тема 8.	Професійний	відбір	/	добір.	

Тема 9.	Професійна	адаптація.  
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IV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Змістовний модуль I 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ  

ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Тема № 1 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ 

 

Актуальність	 комплексного	 осмислення	 професійної	 орієнтації	 в	

сучасних	 умовах.	 Науково-технічний	 прогрес	 і	 проблема	 оптимізації	

загальної	 та	 професійної	 підготовки.	 Профорієнтація	 як	 науково	

обґрунтована	 система	 соціально-економічних,	 психолого-педагогічних	 і	

медичних	 заходів.	 Цілі,	 завдання,	 характеристика	 профорієнтації.	

Компоненти	 профорієнтаційної	 роботи	 та	 їх	 характеристика.	

Характеристика	основних	етапів	профорієнтації.	

Нормативно-правові	 документи,	 які	 регулюють	 профорієнтаційну	

діяльність:	Положення	про	організацію	професійної	орієнтації	населення;	

Закон	України	«Про	зайнятість	населення»;	«Концепція	державної	системи	

професійної	 орієнтації	 населення»;	 Положення	 про	 організацію	

професійної	орієнтації	населення;	Наказ	«Про	внесення	змін	до	Положення	

про	організацію	професійної	орієнтації	населення»	від	10.10.2006	р.;	Лист	

Державного	комітету	України	з	нагляду	за	охороною	праці	від	18.08.1994	р.	

«Про	 тимчасовий	 перелік	 професій	 та	 спеціальностей,	 що	 вимагають	

професійного	відбору».	

Історія	 профорієнтації.	 Випробовування	 на	 профпридатність	 у	

Стародавньому	Вавилоні	(III	тис.	до	н.	е.),	Стародавньому	Єгипті,	Стародавній	

Спарті,	Афінах,	Римі.	Профорієнтаційні	дослідження	у	середньовічній	Іспанії.	

Хуан	Уарте	(«Дослідження	здібностей	до	наук»).	Перше	профконсультаційне	

бюро	 (м.	 Бостон,	 США,	 1908	 р.).	 Трифакторна	 модель	 профорієнтації		

Ф.	 Парсонса.	 «Вибір	 професії»	 (Ф.	Парсонс).	 Х.	 Мюнстерберг	 (	 «Основи	

психотехніки»	,	1914	р.).	Індустріально-організаційна	психологія	У.	Д.	Скотта.	

Профорієнтація	 радянської	 доби.	 Сучасний	 стан	 профорієнтаційних	

досліджень.	
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Тема № 2	

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ 

 
 

Емпіричні	 характеристики	 професійного	 самовизначення	

особистості.	 Особливості	 соціального	 контексту	 професійного	

самовизначення	 в	 умовах	 сьогодення.	 Основні	 психологічні	 аспекти	

вікової	динаміки	професійного	самовизначення:	допрофесійний	онтогенез	

людини	 як	 суб’єкта	 праці.	 Психолого-педагогічні	 умови	 формування	

«внутрішньої	 позиції»	 суб’єкта	 праці	 у	 дошкільному,	 молодшому	

шкільному,	 підлітковому	 і	 ранньому	 юнацькому	 віці.	 Формування	

професійної	 самосвідомості.	 Психологічні	 особливості	 професійного	

самовизначення.	

Вибір	професії.	Суб’єкт	вибору.	Умови	оптимального	вибору	професії.	

Становлення	особистості	як	суб’єкта	вибору.	Психологічна	характеристика	

праці	 як	 активності	 суб’єкта:	 психологічна	 експертиза	 рівня	

сформованості	 особистості	 як	 активного	 суб’єкта	 праці	 на	 стадії	 її	

професійного	 самовизначення.	 Експертна	 оцінка	 рівня	 сформованості	

людини	 як	 суб’єкта	 праці.	 Індивідуально-психологічна	 структура	 праці.	

Матриця	 психологічних	 компонентів	 праці.	 Критерії	 передбачення	

«природного»	 професійного	 відбору.	 Ймовірні	 «виходи»	 із	 ситуації	

невідповідності	людини	вимогам	професії.		

Тривалість	 і	 етапність	 професійного	 самовизначення.	 Стадії	 вибору	

професії:	 вибір	 професії	 після	 9-ти	 класів,	 після	 закінчення	 середньої	

школи,	 ПТУ,	 середніх	 спеціальних	 навчальних	 закладів,	 ВНЗ,	

перекваліфікація.	 Психологічні	 аспекти	 вибору	 професії.	 Класифікація	

професій.	 Групи	 чинників,	 що	 впливають	 на	 вибір	 професії:	 особисті	

плани;	 схильності:	 інтереси	 до	 певних	 видів	 діяльності,	 побажання;	

здібності;	 актуальний	 соціальний	 запит	 на	 професію,	 прогноз	 динаміки	

попиту	 на	 професіоналів	 у	 майбутньому.	 Причини	 помилок	 у	 виборі	

професії:	 моменти	 випадковості	 та	 їх	 вплив	 на	 вибір	 професії.	 Сталість	 і	

стрибкоподібність	 вибору.	 Стадії	 професійного	 становлення	 особистості:	

аморфна	 оптація;	 оптація;	 професійна	 підготовка;	 професійна	 адаптація;	

первинна	 професіоналізація;	 вторинна	 професіоналізація;	 професійна	

майстерність.	 Дослідження	 індивідуально-психологічної	 динаміки	

розвитку	 усвідомлення	 і	 розв’язання	 мотиваційних	 конфліктів	
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особистістю	 у	 процесі	 ухвалення	 рішення	 щодо	 вибору	 професії.	 Кризи	

професійного	розвитку	особистості.	

 

Тема № 3 

МОТИВИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ 

 

Мотивація	 свідомого	 вибору	 професії.	 Професійна	 спрямованість	

особистості.	Мотиви	професійного	самовизначення	як	предмет	наукових	

досліджень.	 Характеристика	 мотивів.	 Типи	 мотивації.	 Процес	 мотивації.	

Психологічний	принцип	мотивації	(виконання	=	ƒ	(здатність	х	мотивація)).	

Основні	 фази	 мотивації.	 Зміст	 моделей	 потреб.	 Характеристика	

загальновизнаних	 змістовних	 моделей	 мотивації	 особистості.	 Інтерес	 як	

мотив	 вибору	 професії.	 Класифікація	 груп	 інтересів:	 безпосередні	 та	

опосередковані	інтереси,	їх	характеристика.	Обов’язок	перед	суспільством	

як	 мотив	 вибору	 професії.	 Компоненти	 обов’язку.	 Самооцінка	 як	 мотив	

вибору	 професії.	 Різновиди	 самооцінки.	 Вікові	 особливості	 самооцінки.	

Співвідношення	мотивів	у	різних	вікових	групах. 

 

 

Змістовний модуль II. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

 
 

Тема № 4 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОГРАФУВАННЯ В 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА. 

ПРОФПРОСВІТА. ПРОФІНФОРМАЦІЯ 

 

Професіологія	 та	 її	 проблеми.	 Систематика	 професій	 –	 умова	

орієнтації	 у	 світі	 професій	 (спеціальностей)	 й	 основа	 для	 розробки	

інформаційно-пошукових	 систем.	 Роль	 професіографування	 в	

професійному	 самовизначенні	 особистості.	 Професіограма.	 Психологічні	

чинники	професіограми.	Характеристика	класифікаційної	картки	професії.	
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Характеристика	 основних	 розділів	 професіограми.	 Професіограма	

психолога.	

Профпросвіта.	 Характеристика	 компонентів	 профпросвіти:	

профпропаганда,	 профагітація.	 Профінформація	 як	 компонент	

профорієнтації:	 цілі,	 форми.	 Теоретичні	 основи	 профінформації.	

Професіологія	 та	 професіографія	 як	 компоненти	 профінформації.	 Якісні	

характеристики	 профінформації.	 Психологічні	 основи	 профінформаційної	

роботи:	 формування	 потреби	 в	 інформації	 про	 професії	 як	 головна	 умова	

позитивного	 ставлення	 учнів	 до	 профінформаційного	 матеріалу;	

доступність,	 об’єктивність	 і	 всебічність	 профінформаційного	 матеріалу;	

врахування	 вікових	 та	 індивідуальних	 особливостей	 учнів.	 Основні	

завдання	 профінформації:	 повідомлення	 учням	 професіографічних	

характеристик	 різних	 професій,	 інформування	 їх	 про	 способи	 та	 умови	

оволодіння	 певною	 професією;	 формування	 позитивного	 ставлення	 до	

різних	 видів	 професій;	 формування	 сталих	 професійних	 інтересів	 і	

професійних	намірів.		

Форми	 профінформаційної	 роботи:	 зустрічі	 з	 представниками	

виробництва,	 лекції,	 бесіди,	 екскурсії,	 тематичні	 вечори,	 Дні	 відкритих	

дверей;	ознайомлення	учнів	під	час	уроків	з	професіями	відповідно	до	тем,	

які	вивчаються,	гурткова	робота;	профінформаційні	уроки,	їх	особливості,	

організація	 та	 проведення.	 Визначення	 рівня	 профінформованості	

особистості.	Рівні	профінформованості.	
 

Тема № 5 

ВИВЧЕННЯ УЧНІВ З МЕТОЮ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 
 

Психодіагностика	 професійного	 самовизначення	 молоді.	 Вивчення	

професійних	 інтересів	 і	 професійних	 намірів	 учнів.	 Використання	

анкетних	 методик	 для	 їх	 виявлення.	 Методи	 дослідження	 професійних	

інтересів:	 «Диференційно-діагностичний	 опитувальник»	 (ДДО)		

(Є.	 Клімова);	 «Карта	 інтересів»,	 «Методика	 визначення	 професійних	

переваг»	 (Б.Басса),	 «Методика	 Йованші	 для	 визначення	 схильності	 до	

певної	 діяльності»;	 «Опитувальник	 професійної	 готовності»	 (ОПГ)		

(Л.	 Кабардова);	 «Типологія	 особистості	 та	 привабливе	 професійне	

середовище»	 (Д.	 Голланд);	 «Мотиви	 вибору	 професії»	 (МВП);	
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Опитувальник	 професійної	 спрямованості	 (ОПС)	 (Д.	Голланд);	

«Орієнтовно-діагностична	 анкета	 інтересів»	 («ОДАНІ-2»)	 (Б.	 Федорішин,		

С.	Карпіловська).	

Дослідження	 особливостей	 розвитку	 психофізіологічних	 функцій	

учнів:	 концентрації,	 сталості,	 розподілу,	 переключення	 уваги;	

безпосередньої	 і	 оперативної	 пам’яті;	 уявлення,	 мислення,	 уяви.	

Виявлення	 та	 оцінка	 особливостей	 сенсомоторики	 учнів.	 Методика	

вивчення	індивідуально-психофізіологічних	особливостей	особистості	під	

час	 вибору	 професії:	 діагностика	 особистості	 за	 допомогою	

психогеометричного	 тесту	 С.	Деллінгера;	 експрес-діагностика	

характерологічних	 особливостей	 особистості	 Т.	 Матоліна;	 експрес-

діагностика	 властивостей	 нервової	 системи	 за	 психомоторними	

показниками	 Є.	 Ільїна;	 визначення	 нервово-психічної	 стійкості	 ризику	

дезадаптації	 у	 стресі	 «Прогноз»;	 багаторівневий	 особистісний	

опитувальник	«Адаптивність»	А.	Маклакова	та	С.	Чермяніна.	

Психодіагностика	 професійно	 важливих	 якостей	 особистості.	

Проблеми	 діагностики	 учнів.	 Загальна	 характеристика	 здібностей.	

Природа	 здібностей.	 Класифікація	 здібностей.	 Професійні	 здібності.	

Життєві	 показники	 рівня	 здібностей:	 успішність	 виконання	 діяльності,	

ступінь	 переборення	 несприятливих	 умов	 середовища,	 швидкість	

оволодіння	новими	знаннями	і	навичками.	Попередня	діагностика	з	метою	

управління	 формуванням	 здібностей.	 Застосування	 тестів	 з	 метою	

діагностики	здібностей.		

Методи	 дослідження	 здібностей:	 виявлення	 «комунікативних	 та	

організаторських	 здібностей»,	 методика	 виявлення	 «Комунікативних	 та	

організаторських	схильностей-2»	(КОС-2);	вивчення	професійно	важливих	

якостей	 персоналу	 системи	 «людина	 –	 машина	 –	 знакова	 система»;	

виявлення	 та	 аналіз	 професійно	 важливих	 якостей	 спеціалістів	 системи	

«людина	 —	 техніка».	 Психодіагностика	 когнітивних	 процесів	 у	 структурі	

професійної	 діяльності.	 Психодіагностика	 комунікативних	 процесів	 у	

структурі	професійної	діяльності.	
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Тема № 6 

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ОСОБИСТОСТІ  

В ЇЇ ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ 

 

Сенс	та	специфіка	психологічної	допомоги.	Психологічна	допомога	як	

соціальний	 інститут	 та	 професія.	 Основні	 передумови	 та	 джерела	

психологічної	 допомоги	 в	 професійному	 самовизначенні.	 Загальні	

тенденції	 розвитку	 психологічної	 допомоги,	 методи	 та	 форми	 роботи.	

Складові	процесу	психологічної	допомоги	в	професійному	самовизначенні	

особистості,	 основні	 завдання	 та	 форми	 роботи.	 Структура	 процесу	

сприйняття	людини	людиною. 

Практичні	аспекти	надання	психологічної	допомоги	в	професійному	

самовизначенні.	Рівні	та	форми	терапевтичної	допомоги	особистості.	Типи	

особистості	 (ціннісні	 орієнтації,	 світогляди,	 мотиви,	 реакції	 поведінки).	

Особливості	 поведінки	 (позиція,	 роль,	 статус).	 Комунікативні	 техніки:	

мовчання,	 емпатичне	 слухання,	 прояснення,	 рефлексивна	 вербалізація,	

інтерпретація,	саморозкриття,	конфронтація,	підбиття	підсумків.		

Етапи	 процесу	 психологічної	 допомоги	 та	 прогноз	 перспектив.	

Надання	 психологічної	 допомоги	 в	 конфліктних	 ситуаціях	 професійного	

самовизначення.	 Типи,	 причини	 конфліктів,	 їх	 класифікація.	 Типи	

поведінки	 в	 конфліктних	 ситуаціях.	 Адекватні	 способи	 урегулювання	

конфліктів. 
 

Тема № 7 

ПРОФЕСІЙНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

 

Загальна	 характеристика	 профконсультації.	 Місце	 професійної	

консультації	 в	 системі	 профорієнтації.	 Завдання	 профконсультації.	 Типи	

консультації	залежно	від	рівня	готовності	особистості	до	вибору	професії:	

підготовча	 (розвиваюча),	 завершальна	 (рекомендуюча,	 формуюча),	

уточнююча.	 Характеристика	 типів	 профконсультації	 за	 їх	 спрямованістю:	

довідково-інформаційна;	діагностична;	корекційна;	медична.		

Форми	 та	 методи	 соціально-психологічного	 супроводу	 оптантів.	

Профконсультаційна	 ситуація.	 Типи	 профконсультаційних	 ситуацій.	
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Профконсультаційні	 «казуси»,	 їх	 зумовленість	 ступенем	 розбіжності	 між	

інтересами,	намірами,	схильностями,	здібностями	учнів,	планами	батьків	і	

потребами	суспільства.	Класифікація	казусів.	Профконсультаційна	задача.	

«Проблемне	 поле»	 профконсультування:	 проблеми	 професійного	

самовизначення;	 проблеми	 визначення	 профпридатності;	 проблеми,	

пов’язані	 з	 профадаптацією;	 проблеми	 реалізації	 професійно-

психологічного	 потенціалу	 особистості;	 кар’єра	 та	 професійне	 зростання;	

професійні	 деструкції	 (стагнації,	 кризи,	 конфлікти).	 Психодіагностичний	

інструментарій	професійного	консультування.	

Етика	 профконсультації.	 Професійно	 важливі	 якості	 консультанта.	

Правила	 використання	 профконсультаційної	 документації.	 Картка	

первинної	 індивідуально-психологічної	 профконсультації.	 Програма-

протокол	 діагностичної	 бесіди.	 Профорієнтаційна	 картка	 учня.	

Приблизний	план	планування	профорієнтаційної	роботи	загальноосвітніх	

навчальних	закладах.		
 

Тема № 8 

ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР / ДОБІР 

 

Кадрова	політика	як	стратегія	розвитку.	Діагностика	позитивних	та	

нейтральних	 якостей	 особистості	 щодо	 конкретних	 вимог	 професії.	

Професійний	 відбір	 як	 виявлення	 придатності	 людини	 до	 конкретного	

виду	 праці.	 Нормативні	 характеристики	 професій,	 їх	 психологічна	

характеристика.		

Поняття	 про	 профдобір.	 Обґрунтування	 необхідності	 добору.	

Принципи	 і	 методи	 профдобору.	 Психологічні	 особливості	 відмінностей	

відбору	 та	 добору	 людей	 для	 професії.	 Етапність	 професійного	 відбору:	 1	

етап	 –	 методичні	 показники;	 2	 етап	 –	 психофізіологічні	 показники,	

визначення	ступеня	профпридатності;	3	етап	–	контрольний	–	виявлення	

змін	у	процесі	оволодіння	діяльністю,	що	можуть	спричинити	професійну	

непридатність.	 Характеристика	 чотирьох	 ступенів	 профпридатності.	

Форми	профвідбору.	Підготовка	до	профвідбору.		

Документація	 профвідбору	 (резюме;	 аплікаційний	 лист).	

Нормативно-правові	 документи,	 що	 регулюють	 контрольний	 етап	
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профвідбору	 (Кодекс	 законів	 про	 працю	 України).	 Основні	 показники	

професійної	 придатності.	 Коректурна	 проба	 (таблиці	 з	 кільцями	

Ландольта).	 Динамометрія.	 Тремометрія	 (тремор	 Меде).	 Теппінг-тест	

(сила–слабість	 нервової	 системи).	 Баланс	 основних	 нервових	 процесів	

(рухова	 проба	 на	 кінемометрі	 Жуковського).	 Випробування	 на	

психомоторну	 ригідність	 (методика	 Кеттелла).	 Методика	 «Інструкції»	 на	

дослідження	 лабільності	 другої	 сигнальної	 системи	 (методика	 Козлової).	

Методика	 дослідження	 «Екстраверсії–інтроверсії	 та	 нейротизму»	

(Айзенка).	Методика	16-особистісних	факторів	Кеттелла	(MMPI).	Методика	

дослідження	 стійких	 емоційних	 станів	 Джерлсайд.	 ТАТ.	 Тест	 Амтхауера.	

Шкала	Векслера.	

Психологічна	 характеристика	 професійної	 придатності.	 Складові	

професійної	 придатності:	 професійна	 підготовка,	 психофізіологічний	

потенціал,	професійна	мотивація,	задоволеність	або	незадоволеність	працею.	

Абсолютність	 та	 відносність	 професійної	 придатності	 або	 непридатності.	

Фактори,	 які	 зумовлюють	 успішність	 формування	 професійної	 придатності.	

Оцінка	 ефективності	 психофізіологічного	 відбору.	 Міра	 психологічної	

готовності	 до	 навчання	 у	 конкретній	 професії.	 Безумовна	 й	 умовна	

придатність,	непридатність.	Критерії	і	методи	відбору.	
 

Тема № 9 

ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ 

Профадаптація	 як	 етап	 профорієнтації.	 Особливості	 та	 завдання	

профадаптації.	 Компоненти	 профадаптації	 (функціональний,	

інтелектуальний,	 соціальний).	 Рівні	 профадаптації	 (повна,	 неповна,	

нульова).	 Етапи	 профадаптації:	 підготовча	 (попередня)	 профадаптація	

здійснюється	 у	 процесі	 навчання,	 професійної	 підготовки	 (виявляється	 у	

ступені	готовності	до	праці);	безпосередня	профадаптація	здійснюється	у	

процесі	 виконання	 трудової	 діяльності.	 дві	 взаємозалежні	 сторони	

профадаптації:	 професійна	 і	 соціально-психологічна.	 Типи	 поведінки	 в	

ситуації	 нездатності	 адаптуватися	 (агресія,	 «втеча»	 від	 ситуації,	 повна	

реадаптація).	 Психорегуляція	 та	 профілактика	 дезадаптивних	 ситуацій.	

Критерії	успішної	адаптації.		
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Тираж	100	прим.	

	

	

Видавництво	СумДПУ	імені	А.	С.	Макаренка	

40002,	м.	Суми,	вул.	Роменська,	87	

	

	

Виготовлено	на	обладнанні	СумДПУ	імені	А.	С.	Макаренка	



27 



28 

	
	


