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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Профорієнтація та 

профдобір» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 053 – «Психологія». 

Навчальний курс «Профорієнтація на профдобір» розрахований на студентів, 

які набувають фахової підготовки за спеціальністю «Психологія». У сучасних 

умовах глобальних зрушень у житті нашої держави дуже актуальним є залучення 

потенціалу психологічної науки до розв’язання практичних завдань, які постають у 

різних сферах життєдіяльності суспільства. Отже, цілком закономірним є 

підвищення інтересу суспільства до здобутків прикладних галузей психології, у 

тому числі до професійного самовизначення особистості. 

Навчальна дисципліна «Профорієнтація та профдобір» базується на 

затверджених Міністерством освіти і науки України освітньо-професійній програмі 

та навчальному плані за напрямом підготовки 053 – «Психологія», складених на 

основі державного освітнього стандарту, пропонованого вищим навчальним 

закладам України. Засвоєння майбутніми спеціалістами психологами даного курсу 

повинно сприяти процесу забезпечення підприємств та установ України 

висококваліфікованими кадрами в даній галузі діяльності. 

Предметом є професійна орієнтація як складна науково-практична система. Її 

інформаційну і методичну основу складають глибокі знання змісту і умов 

професійної діяльності, правильні уявлення про вимоги професій до 

психофізіологічних та особистісних якостей людини, а також психодіагностична 

оцінка індивідуально-психологічних особливостей людини, порівняння одержаних 

результатів з вимогами різних видів діяльності до особистості працівника. 

Міждисциплінарні зв’язки: Профорієнтація на профдобір як практична 

дисципліна тісно пов’язана із загальною та віковою психологією,  конфліктологією, 

соціальною психологією та іншими науками. Предмет ґрунтується на 

психологічному знанні, зокрема про психічно-пізнавальні процеси, емоційно-

вольову сферу  та формування особистості, індивідуально-типологічні особливості 

особистості. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
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1. Вступ до професійної орієнтації. 

2. Напрями профорієнтаційної роботи. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання дисципліни «Профорієнтація на профдобір» полягає в 

усвідомленні студентами сутності знань про систему профорієнтації та 

профконсультацію, професійне та особистісне самовизначення, професійний відбір 

тощо. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Профорієнтація на 

профдобір» є: 

1. Сприяння розумінню сутності і  соціальної  значущості професійної 

орієнтації в сучасних умовах; місця і значення курсу в системі підготовки 

психолога. 

2. Розвиток здібностей до саморозвитку власних фахових якостей. 

3. Засвоєння методологічних засад профорієнтаційної роботи, 

використання психологічних технологій профорієнтації. 

4. Ознайомлення студентів з основними завданнями й змістом дисципліни. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– предмет, завдання і зміст дисципліни «Профорієнтація та профдобір»; 

– теоретико-методологічні  засади профорієнтації; 

– психологічні аспекти проблеми профорієнтації та профдобору;  

– психологічні передумови вивчення особистості чи суб’єкта трудової 

діяльності та вміти організовувати і проводити профорієнтаційну роботу та роботу з 

профвідбору;  

– історію становлення і розвиток профорієнтаційної діяльності; 

– психологічні аспекти проблеми профорієнтації та профдобору; 

психологічні передумови вивчення особистості чи суб’єкта трудової діяльності 

– напрями профорієнтаційної роботи психолога тощо. 

уміти:  

– організовувати та проводити профорієнтаційну роботу та роботу по 

профдобору;  
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– застосовувати методи оцінки ділових та морально-етичних якостей 

спеціалістів;  

– використовувати придбані знання при вирішенні професійних задач, для 

допомоги у складних життєвих ситуаціях;  

– науково аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, факти і 

явища суспільного життя. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год./3 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Вступ до професійної орієнтації 

Тема 1. Історія виникнення та розвитку профорієнтації. 

Тема 2. Система та функції професійної орієнтації. 

Тема 3. Методи професійної орієнтації. 

Тема 4. Сутність психолого-педагогічного супроводу вибору професії. 

Тема 5. Психологічні «простори» самовизначення. 

Тема 6. Специфіка профорієнтаційної допомоги різним віковим групам. 

Змістовий модуль 2. Напрями профорієнтаційної роботи 

Тема 7. Професійна діагностика. 

Тема 8. Професійна інформація. 

Тема 9. Професійна консультація. 

Тема 10. Професійний добір та відбір. 

Тема 11. Професійна адаптація, зміна професії та реорієнтація. 

Тема 12. Методи та форми профорієнтаційної роботи. 

Тема 13. Активні методи в профорієнтації. 

Тема 14. Організація науково-практичної діяльності профконсультанта 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Абрамова Г. С. Практическая психология / Г. С Абрамова. – М. : 

Академический проект, 2001. – 480 с. 

2. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов / В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 511с. 
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3. Боровський А. Б. Система методов профессиональной ориентации. Кн.1. 

Методики профориентационной работы (приложения) : Учебно-методическое 

пособие / А. Б. Боровський, Т. М. Потапенко, Г. В. Щекин. – К., МЗУУП, 1993. – 164 

с. 

4. Боровський А. Б. Система методов профессиональной ориентации. Кн.2. 

Методики профориентационной работы (приложения) : Учебно-методическое 

пособие / А. Б. Боровський, Т. М. Потапенко, Г. В. Щекин. – К., МЗУУП, 1993. – 164 

с. 

5. Климов Е. А. Как выбирать профессию : Кн. для учащихся / Е. А. 

Климов. – М. : Просвещение, 1984. – 160с. 

6. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / 

Е. А. Климов. – Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 1996 . – 512с. 

7. Педагогічне управління професійним самовизначенням учнівської 

молоді : Методичний посібник / За ред. М. П. Тименка. – К. : Інститут проблем 

виховання АПН України, 2001. – 153с. 

8. Практикум по возрастной психологи / Под ред. Л. А. Головей, 

Е. Ф. Рыбалко. – СПб. : Речь, 2001 – 688 с. 

9. Практикум по психологи профессиональной деятельности и 

менеджмента : Учеб. пособие, 2-е изд. / Под ред. Г. С. Никифорова, М. А. 

Дмитриевой, В. М. Снеткова. – СПб. : Издательство С.-Петербургского 

университета, 2001. – 240с. 

10.  Пряжникова Е. Ю. Профориентация : Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников.– М. : Издательский центр 

«Академия», 2005. – 496 с. 

11.  Пряжников Н. С. Методы активизации профессионального и 

личностного самоопределения : Учебно-методическое пособие / Н. С. Пряжников. – 

2-е изд. стер. – М. : Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 400с. 
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12.  Психологические основы профконсультации и профотбора : учебно-

методическое пособие / И.В. Кряж. – Харьков, 2002. – 56с. 

13.  Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської 

молоді : Науково-методичний посібник /За ред. В. В. Рибалки. – Київ, Тернопіль : 

Підручники і посібники, 2002. – 388с. 

14.  Психологія праці та професійної підготовки особистості : Навчальний 

посібник / За ред. П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 

330с. 

15.  Психология профессиональной деятельности. 2-изд. / Н. Самоукина. – 

СПб. : Питер, 2003. – 224с. 

16.  Резапкина Г. В. Я и моя профессия : Программа профессионального 

самоопределения для подростков : Учебно-методическое пособие для школьных 

психологов и педагогов / Г. В. Резапкина. – М., Генезис, 2000. –126 с. 

17.  Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (Досвід 

особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату) : 

Навчально-методичний посібник / В. В. Рибалка. – К. : Ніка-Центр, 2003. –204с. 

18.  Уніят С. Вибір професії, або задача з багатьма невідомими / С. Уніят, 

С. Комінко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 87с. 

Додаткова 

1. Аза Л. А. Профессиональное самоопределение и трудовой путь 

молодежи / Л. А. Аза, А. И. Вишняк, Е. И. Головаха и др. – К. : Наукова думка, 1987. 

– 302 с. 

2. Занюк С. Психологія мотивації та емоцій / С. Занюк. – Луцьк, 1997. 

3. Майерс, Д. Социальная психология / Перев. с англ. / Д. Майерс. – СПб. : 

Издательство «Питер», 2000. – 688с. 

4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. рубинштейн. – СПб. : 

Питер, 2000. – 720с. 
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5. Столяренко Л. Д. Основы психологии. 2-е изд., перераб. и доп. / 

Л. Д. Столяренко. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 672 с. 

6. Фоппель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения : Практическое пособие : Пер.с нем. : В 4-х томах. Т.1. / К. Фоппель. – 

М. : Генезис, 2000. – 160 с. 

7. Шапарь В. Б., Тимченко А.В., Швыдченко В.Н. Практическая 

психология. Инструментарий / В. Б. Шапарь, А. В. Тимченко, В. Н. Швыдченко. – 

Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 2002. – 688 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік 

5.     Засоби діагностики успішності навчання: усне (індивідуальне та 

фронтальне) опитування, письмовий тестовий контроль, самоконтроль. 
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