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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки,
освітньокваліфікаційний
рівень

Галузь знань:
0301
Соціальнополітичні науки
(шифр і назва)
Кількість кредитів –
2,5
Напрям підготовки
6.0301103. Практична
психологія
(шифр і назва)
Модулів – 1 + (навч.
проект: ІНДЗ)
Змістових модулів – 2 Спеціальність
Індивідуальне
(проф. спрямування):
науково-дослідне
шифр
та
назва
завдання:
науковий спеціальності
реферат
6.0301103.
(назва)
Практична психологія
Загальна
кількість
годин – 90

Тижневих годин для
денної
форми Освітньонавчання:
кваліфікаційний
аудиторних – 1,9;
рівень:
самостійної
роботи
бакалавр
студента – 1,9.
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Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчання
навчання

Нормативна
(за вибором)

Рік підготовки
3

3

Семестр

5

6
Лекції

16 год.
4 год.
Практичні, семінарські
20 год.
4 год.
Лабораторні
–
–
Самостійна робота
54 год.
64 год.
Індивідуальні завдання:
12 год.
Вид контролю: залік

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦИПЛІНИ
Мета курсу: отримання знань, умінь, навичок, які сприяють
організації продуктивної роботи практичного психолога; засвоєння
студентами фактів, механізмів, структури, теорії, принципів, законів,
закономірностей процесу професійного самовизначення особистості, а
також опрацювання певних навичок для їх використання на практиці.
Завдання курсу: сформувати у студентів цілісний підхід щодо
розуміння загальних теоретичних і методологічних засад профорієнтації.
Сформувати професійно важливі уміння застосовувати одержані знання
під час проведення профорієнтаційної та профдіагностичної консультації з
метою надання психологічної допомоги особистості у її професійному
самовизначенні, самореалізації, у будь-який період її професійного
становлення або переживання будь-яких професійних криз.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:


основні цілі, завдання, особливості профорієнтаційної роботи;



об’єкт, предмет і завдання курсу, його категоріальний апарат;



загальні

психологічні

засади

профорієнтації,

основні

фундаментальні положення дисципліни, підходи, напрями та
етапи

профорієнтації;основні

теоретичні

і

методологічні

проблеми та завдання профорієнтації на сучасному етапі
розвитку науки;


основні напрями профорієнтаційної роботи;



основні принципи та методи профорієнтаційної роботи;



стабільні та критичні періоди професійного розвитку особистості
їх перебіг та шляхи долання нормативних і ненормативних
професійних криз;



особливості проведення профдіагностики та профконсультації;
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уміти:


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 підставі основних психологічних
характеристик праці як активності суб’єкта);



скласти професіограму, проводити професіографічні дослідження
професійного самовизначення молоді;



визначати

провідні

мотиваційні

комплекси

особистісного

спрямування професійного самовизначення;


ефективно сприяти підвищенню 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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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль І
Загальна характеристика профорієнтації та
професійного визначення особистості
Тема 1. Профорієнтація та професійне самовизначення.
Тема 2. Професійне самовизначення молоді.
Тема 3. Мотиви вибору професії.

Змістовий модуль ІІ
Загальна характеристика основних компонентів
профорієнтаційної роботи практичного психолога

Тема 4. Актуальні

проблеми

професіографування

у

профорієнтаційній діяльності практичного психолога. Профпросвіта.
Профінформація.
Тема 5. Вивчення учнів з метою профорієнтації.
Тема 6. Психологічна

допомога

самовизначенні.
Тема 7. Професійна консультація.
Тема 8. Професійний відбір/добір.
Тема 9. Професійна адаптація.
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особистості

в

її

професійному

IV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

1

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усьо
го

2

у тому числі
пр.
лек
лаб
з.

3

4

5

ср

6

Усьо
го

7

у тому числі
пр.
ла
лек
з
б

8

9

1
0

ср
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Модуль 1
Змістовий модуль І. Загальна характеристика профорієнтації та
професійного самовизначення особистості
Тема 1. Профорієнтація
та 7
1 2
4
8
1
1
- 6
професійне самовизначення
Тема 2. Професійне
7
1 2
4
8
1
1
- 6
самовизначення молоді
Тема 3. Мотиви
вибору 8
2 2
4
8
- 8
професії
Разом за змістовим
22 4 6
- 12 24 2
2
- 20
модулем І
Змістовий модуль II. Загальна характеристика основних компонентів
профорієнтаційної роботи практичного психолога
Тема 4. Актуальні проблеми 8
2 2
4
7
1
- 6
професіографування
у
профорієнтаційній діяльності
практичного
психолога.
Профпросвіта.
Профінформація
Тема 5. Вивчення
учнів
з 10 2 4
4 11
1
- 10
метою профорієнтації
Тема 6. Психологічна
8
2 2
4 11
1
- 10
допомога особистості в її
професійному самовизначенні
Тема 7. Професійна
8
2 2
4
6
- 6
консультація.
Тема 8. Професійний
8
2 2
4
7
1
- 6
відбір/добір
Тема 9. Професійна адаптація
8
2 2
4
6
- 6
Разом за змістовим
50 12 14 - 24 48 2
2
- 44
модулем II
72 16 20 - 36 72 4
4
- 64
Усього годин
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V. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Лекції вирішують цілий комплекс важливих пізнавальних, виховних
та організаційних завдань. Вони допомагають студентам сприйняти
значну кількість знань, здатні підвищити продуктивність усіх інших форм
навчальної роботи, є важливим орієнтиром для самостійної роботи. І все ж
необхідно пам’ятати, що лекція дає роз’яснення тільки на найбільш
важливі і складні питання і визначає напрямок, характер подальшої
самостійної роботи студентів.
№
з/п
1

2.

Назва теми

Кількість
годин
Змістовий модуль І. Загальна характеристика
профорієнтації та
професійного самовизначення особистості
Тема 1. Профорієнтація та професійне самовизначення
1
Тема 2. Професійне самовизначення молоді

1

Тема 3. Мотиви вибору професії

2

Змістовий модуль II. Загальна характеристика основних
компонентів
профорієнтаційної роботи практичного психолога
Тема 4. Актуальні проблеми професіографування у
2
профорієнтаційній діяльності практичного психолога.
Профпросвіта. Профінформація
Тема 5. Вивчення учнів з метою профорієнтації
Тема 6. Психологічна

допомога

особистості

2
в

її

2

професійному самовизначенні
Тема 7. Професійна консультація.

2

Тема 8. Професійний відбір/добір

2

Тема 9. Професійна адаптація

2
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VІ. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
пр. з.
ПЗ

К-сть
год
4

Назва теми

№ 1-

Тема 1–2

2

Загальна характеристика профорієнтації. Особливості
професійного самовизначення особистості

1. Психологічний аналіз проблеми оптимізації загальної та
професійної

підготовки

молоді

на

сучасному

етапі

державотворення. Розвиток вітчизняної профорієнтації.
2. Цілі,

завдання,

профвідбору.

характеристика

Характеристика

компонентів

профорієнтації.

профорієнтації

основних

та

структурних

Основні

методи

профорієнтації.
3. Психологічна

характеристика

праці

як

активності

суб’єкта: психологічна експертиза рівня сформованості
особистості як активного суб’єкта праці на стадії її
професійного самовизначення.
4. Етапи професійного самовизначення молоді: психологічні
аспекти вибору професії. Класифікація професій; стадії
вибору професії; стадії професійного самовизначення.

Практичні завдання:
1. Проаналізуйте

основні

напрями

профорієнтації

і

визначте до кожного з них завдання і методи роботи
практичного психолога.
2. Проаналізуйте структурні компоненти профорієнтації.
Визначте

ключові

стратегії

організації

професійної

допомоги в професійному самовизначенні особистості.
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3. Перерахуйте стадії вибору професії, узагальнюючи
форми і методи роботи практичного психолога на кожній з
них.
4. Опрацюйте методики: диференційовано-діагностичний
опитувальник інтересів (ДДО за Є. О. Клімовим); методика
виявлення

«Комунікативних

та

організаторських

схильностей» (КОС-2); методика «Квадрат інтересів».

Психологічний глосарій: профорієнтація, суб’єкт праці,
професійне самовизначення особистості, професія, вибір
професії,

професійна

діяльність,

оптант,

інтернал,

первинна професіоналізація, вторинна професіоналізація,
профінформація,

профагітація,

профактивізація,

профвідбір/добір,

профпропаганда,
профпридатність,

профадаптація, професійна майстерність.
Основна література до теми: 1, 4, 6, 7, 10, 20, 21, 23, 25.
Додаткова література: 1, 3, 5, 6, 12, 13, 33, 34, 35, 36, 37.
ПЗ

Тема 3–4

4

№ 3–

Вивчення учнів з метою профорієнтації:

4

мотиви вибору професії
1. Характеристика загальновизнаних змістових моделей
мотивації особистості: ієрархії потреб А. Маслоу, модель
К. Альдерфера, двофакторна модель (мотиваційно-гігієнічна
концепція) Ф. Герцберга, мотиваційна теорія Є. О. Климова.
2. Інтерес

як

мотив

вибору

професії.

Класифікація

інтересів.
3. Обов’язок перед суспільством як мотив вибору професії:
компоненти

обов’язку. Самооцінка як мотив вибору

професії: різновиди, вікові особливості самооцінки.
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4. Співвідношення мотивів у різних вікових групах. Типи
мотивації. Вивчення професійних інтересів і професійних
намірів учнів: використання анкетних методик для їх
виявлення.
5. Дослідження особливостей розвитку психофізіологічних
функцій учнів. Проблема діагностики учнів. Загальна
характеристика здібностей: їх природа та класифікація.
Професійні здібності.
6. Життєві показники рівня здібностей, їх характеристика.

Практичні завдання:
1. Поясніть

формулу:

виконання

=

ƒ

(здатність

х

мотивація).
2. Проаналізуйте динаміку формування мотивів вибору
професії. Поясніть умови оптимального вибору професії.
3. Визначте принципи класифікації професійних інтересів
особистості.

Поясніть

мотивацію

професійного

самовизначення особистості на стадії оптації та з’ясуйте
мотиваційні аспекти діяльності особистості.
4. Опрацюйте методики: методика Л. Йовайши, тест
«Квадрат інтересів», опитувальник професійної готовності
(ОПГ за Л. Кабардовою), методика дослідження професійно
важливих якостей людини.
Психологічний глосарій: суб’єкт праці, об’єкт праці, мотив
професійного

самовизначення,

придатності,

умови

самооцінка

оптимального

професійної

вибору

професії,

професійна готовність, психологічна готовність до праці,
оптант, оптація, праксиметричні методи, тестування,
модуль професій, психологічний модуль професії.
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Основна література до теми: 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 35.
Додаткова література: 5, 11, 12, 14, 17, 39, 43, 45, 50.

ПЗ

Тема 4–5

2

№5

Актуальні проблеми професіографування у
профорієнтаційній діяльності практичного психолога

1. Профінформація як компонент профорієнтації: цілі,
форми.
2. Професіологія

та

професіографія

як

компоненти

профінформації. Структурні компоненти професіограми.
3. Класифікація професій: принципи, критерії.
4. Інформація про умови оптимального вибору професії.
Інформація про кризи, критичні ситуації, професійні
стагнації у професійному самовизначенні особистості.

Практичні завдання:
1. Назвіть теоретичні основи профінформації. Визначте
форми профінформаційної роботи.
2. З’ясуйте проблеми професіології і професіографії за
статтею М. А. Дмитрієва «Цілі професіографії і структура
професіограми» // Психология работы с персоналом в
трудах отечественных специалистов / [сост. и общ. ред.
Л. В. Винокурова]. – СПб. : Питер, 2001. – С. 84–92.
3. Проаналізуйте роль професіографічних характеристик
професій у формуванні ПВЗ. Складіть професіограму
практичного психолога.
4. Законспектуйте статтю К. М. Гуревич «Професійна
придатність і принцип розподілу професій» // Психология
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работы с персоналом в трудах отечественных специалистов
/ [сост. и общ. ред. Л. В. Винокурова]. – СПб. : Питер, 2001. –
С. 63–74. – (Серия «Хрестоматия по психологии»).

Психологічний глосарій: професія, криза професійного
самовизначення, професіологія, професіограма, психограма,
професійно

важливі

якості

особистості,

професійно

важливі знання, профінформація, соціологічні, психологічні і
фізіологічні

методи

діагностичне
методичне

і
і

професіографії,

інформаційне,

прогностичне

професіографування,

проспектувальне

професіографування,

професіоналізм, професійна самосвідомість, індивідуальний
стиль діяльності.
Основна література до теми: 2, 4, 16, 17, 26, 28, 33, 34.
Додаткова література: 3, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 40,
48.
ПЗ

Тема 6–7

№6

Психодіагностика професійного самовизначення
молоді. Профконсультаційні «казуси»
професійного самовизначення

1. Загальна характеристика профконсультації, її місце в
системі профорієнтації. Типи консультації: підготовча
(розвиваюча), завершальна (рекомендуюча, формуюча),
уточнююча.
2. Профконсультаційні «казуси», їх класифікація.
3. Етика профконсультації. Професійно важливі якості
консультанта. Правила використання профконсультаційної
документації.
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2

4. Психодіагностика

професійно

важливих

якостей

особистості, когнітивних і комунікативних процесів у
структурі професійної діяльності.

Практичні завдання:
1. Визначте місце професійної консультації в системі
профорієнтації.
2. Поясніть правила використання профконсультаційної
документації.
3. Назвіть професійно важливі якості консультанта.
4. Поясніть,

як

заповнюється

картка

первинної

індивідуально-психологічної профконсультації.

Психологічний

глосарій:

профконсультація,

профконсультаційний «казус», психологічний консалтинг,
професійна

стагнація,

профконсультація,
реабілітаційна

довідково-інформаційна

стимулююча,
профконсультації,

корекційна

і

маніпулятивна

профконсультація, психотехнологія, криза професійного
вибору, криза професійних експектацій, криза професійного
зростання, криза втрати професійної діяльності.
Основна література до теми: 10, 12, 15, 18, 24, 29, 32, 36,
38.
Додаткова література: 3, 8, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 31, 39, 42,
47.
ПЗ

Тема 8–9

№ 7–

Професійний відбір/добір. Професійна адаптація

8

1. Кадрова політика як сучасна стратегія державного
розвитку України.
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4

2. Діагностика

позитивних

та

нейтральних

якостей

особистості щодо конкретних вимог професії.
3. Поняття про профдобір: принципи і методи профдобору.
Етапи профдобору.
4. Профадаптація

як

етап

профорієнтації.

Етапи

профадаптації.

Практичні завдання:
1. Визначте основні правила складання документації в
ситуації профвідбору.
2. Назвіть рівні професійної адаптації.
3. Яким

чином

(на

практиці)

визначається

рівень

професійної адаптації особистості?
4. Назвіть основні показники професійної придатності до
професії практичного психолога.

Психологічний глосарій: профвідбір, профдобір, метод
професійної

проби,

індивідуальний

професійна

деформація

стиль

особистості,

діяльності,

профадаптація,

профпридатність, реорієнтація.
Основна література до теми: 5, 6, 23, 26, 28, 29, 30, 34, 38.
Додаткова література: 23, 24, 27, 28, 38, 39, 40, 45, 48, 49.
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VII. САМОСТІЙНА РОБОТА
Форма:

професіографічне

психодіагностичне

дослідження

«Самоаналіз професійного спрямування і можливості розвитку у обраній
професії».
Умови виконання: опрацювання профорієнтаційних діагностичних
методик за навчально-методичним посібником // Щербакова І. М.
Психодіагностика професійного самовизначення особистості : навч.- метод.
посіб. / І. М. Щербакова, Г. А. Стадник. – Суми : Вид-во СумДПУ імені
А. С. Макаренка, 2012. – 324 с.
Етапи виконання:
а) Опрацювання методик. Кількісний та якісний аналіз одержаних
результатів. Письмова інтерпретація отриманих даних.
б) На основі опрацьованих методик підготувати (письмово) «Самоаналіз
професійного спрямування і можливості розвитку у обраній професії».

Зміст самостійної роботи:

Діагностичний інструментарій з визначення професійної мотивації
та спрямованості особистості
1.

Тестова методика «Як обрати професію?».

2.

Опитувальник Л. Лучко «Ваша майбутня професія».

3.

Анкета «Що мені подобається?» (Л. А. Йовайши).

4.

Тест структури інтересів і схильностей (СІС).

5.

Методика «Карта інтересів».

6.

«Квадрат інтересів».

7.

Методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокич).

8.

Орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2).

9.

Методика «Мотиви вибору професії».

10. Методика «Мотиви вибору професії».
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11. Опитувальник «Мотиви».
12. Тест гумористичних фраз (ТГФ).
13. Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Є. Клімова.
14. Опитувальник визначення спонукань до вибору професії.
15. Методика визначення професійних переваг Б. Басса.
16. Опитувальник «Професійні наміри».
17. Методика «Схильність» (Л. А. Йовайши).
18. Опитувальник «ССдоТП» (М. Волкова).
19. Орієнтовна анкета (ОА).
20. Опитувальник «Спрямованість особистості».
21. Опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Д. Голланда.
22. Методика діагностики професійної спрямованості (автор Б. Басс).

Психодіагностика оптантів та кандидатів на вакантні посади

1. Опитувальник «Карта особистості» К. Платонова.
2. Діагностика структури сигнальних систем.
3. Теппінг-тест Є. Ільїна.
4. Опитувальник «Стиль мислення».
5. Опитувальник «ШТРР» – шкільний тест розумового розвитку.
6. Інтелектуальний тест Г. Айзенка.
7. Особистісний опитувальник для дітей Г. Айзенка J.Е.Р.І.
8. 16-факторний особистісний опитувальник Р. Б. Кеттелла.
9. Формула темпераменту.
10. Методика «Акцентуації характеру».
11. Методика дослідження ПВЯ системи «Л–Т».
12. Методика дослідження ПВЯ системи «Л–М – ЗС».
13. Методика (КОС-2) Б. Федоришин, В. Синявський.
14. Опитувальник «Який Ваш творчий потенціал?».
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15. Опитувальник «Мій шлях широкий».
16. Опитувальник «Творець-виконавець».
17. Методика дослідження рівня суб’єктивного контролю (РСК).
18. Тест-опитувальник мотивації досягнення (ТМД).
19. Тест-опитувальник мотивації афіляції (ТМА).
20. Методика діагностики рівня задоволення основних потреб.
21. Методика дослідження виходу з важких життєвих ситуацій (ВЖС).
22. Опитувальник «Адаптивність» (БОО – АМ).
23. Опитувальник професійної готовності (ОПГ-6).
24. Опитувальник професійної готовності (ОПГ за Л. Кабардовою).
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VIII. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

Студентам пропонується підібрати 3-5 наукових статті у періодичних
виданнях з психології до кожної теми змістовних модулів. Виконання ІНДЗ
передбачає опрацювання додаткової літератури задля поглиблення знань
студентів і перевіряється викладачем на практичних заняттях.

№
з/п

1

Кількість
годин

Назва теми

Змістовий модуль І.
Загальна характеристика профорієнтації та професійного
самовизначення особистості
До
теми 1. Профорієнтація
та
професійне
самовизначення. Самостійно дібрати 3-5 наукові статті,
що вийшли з друку за останній календарний рік. Опрацювати
літературу. Зробити анотації на статті.
Загальне
професійну
професійний

поняття

про

просвіту,
добір,

професійну

професійну

професійну

інформацію,
консультацію,

атестацію,

професійну

діяльність, професійну адаптацію, професійну підготовку.
Сучасний стан та перспективи розвитку теорії і методики
професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні.
До

теми 2. Професійне

самовизначення

молоді.

Самостійно дібрати 3-5 наукові статті за темою, що
вийшли з друку за останній календарний рік. Опрацювати
літературу. Зробити анотації на статті.
Теоретико-методичні

основи

професійного

самовизначення особистості. Особливості професійного
самовизначення на різних стадіях становлення особистості.
Зміст

та

психолого-педагогічні

орієнтації учнів різного віку.
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засоби

професійної

До

теми 3. Мотиви

вибору

професії.

Самостійно

дібрати 3-5 наукові статті за темою, що вийшли з друку за
останній календарний рік. Опрацювати літературу. Зробити
анотації на статті.
Психологічні

теоріє

мотивації

професійного

самовизначення. Мотиви вибору професії. Структура мотиву
діяльності. Особливості мотивації професійного навчання.
Змістовий модуль II.
Загальна характеристика основних компонентів профорієнтаційної
роботи практичного психолога
До теми 4. Актуальні проблеми професіографування у
профорієнтаційній діяльності практичного психолога.
Профпросвіта. Профінформація. Самостійно дібрати 3-5
наукові статті за темою, що вийшли з друку за останній
календарний рік. Опрацювати літературу. Зробити анотації
на статті.
Методи професіографічних досліджень. Диференційне
професіогафування.
Особливості

Основні

профорієнтаційної

типи
роботи

професіографії.
в

умовах

неперервної освіти. Психологічні проблеми професійного
навчання та перепідготовки кадрів.
До теми 5. Вивчення учнів з метою профорієнтації.
Самостійно дібрати 3-5 наукові статті за темою, що
вийшли з друку за останній календарний рік. Опрацювати
літературу. Зробити анотації на статті.
Методи

психодіагностики

в

професійному

консультуванні та професійному відборі. Профорієнтаційні
технології, тренінги і профорієнтаційні ігри.
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До теми 6. Психологічна допомога особистості в її
професійному самовизначенні. Самостійно дібрати 3-5
наукові статті за темою, що вийшли з друку за останній
календарний рік. Опрацювати літературу. Зробити анотації
на статті.
Психологічне
стадіях

її

супроводження

професійного

особистості

становлення.

на

різних

Планування

та

реалізація індивідуальної освітньої траєкторії кар’єри
професійного самозростання.
До

теми 7. Професійна

консультація.

Самостійно

дібрати 3-5 наукові статті за темою, що вийшли з друку за
останній календарний рік. Опрацювати літературу. Зробити
анотації на статті.
Психотехнології

професійного

консультування.

Профорієнтаційні ігри, ігрові профорієнтаційні вправи,
карткові профконсультаційні методики як групові форми
професійного консультування.
До

теми 8. Професійний

відбір/добір.

Самостійно

дібрати 3-5 наукові статті за темою, що вийшли з друку за
останній календарний рік. Опрацювати літературу. Зробити
анотації на статті.
Професійний

відбір

та

профпідбір

як

складові

профорієнтації.
До теми 9. Професійна адаптація. Самостійно дібрати
3-5 наукові статті за темою, що вийшли з друку за останній
календарний рік. Опрацювати літературу. Зробити анотації
на статті.
Професійна адаптація та її значення в професійному
становленні особистості.
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IХ. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Особливості

проведення

семестрового

підсумкового

контролю

відображаються в робочій програмі та описі дисципліни і доводяться до
відома студентів групи на першому занятті з дисципліни.
Система оцінювання
Поточний контроль успішності студентів здійснюється в усній та
письмовій формах під час проведення практичних заняттях. Оцінка
поточного контролю знань студентів виставляється за:
1.

систематичність та активність на практичних заняттях, при

цьому оцінюється рівень знань продемонстрованих у відповідях і виступах
на заняттях, активність при обговоренні дискусійних питань;
2.

виконання

домашніх

письмових

завдань,

передбачених

самостійною роботою студента;
3.

виконання тематичних контрольних робіт (при цьому оцінка

виставляється за практичні навички та теоретичні знання яких набули
студенти після опанування певної теми, за результатами тестування,
відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань,
виробничих ситуацій, виконання індивідуальних занять, у тому числі
підготовки рефератів).
Облік успішності здійснюється у відповідному журналі групи у 8бальній шкалі. На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до
відома студентів сумарну поточну оціноку.
Поточний контроль (УПК/ППК : max. сума 72 бали):
1. Усний поточний контроль (УПК: max. 4 бали): Усна відповідь
(розкриття теоретичних питань) на практичному занятті оцінюється від 1
до 4 балів.
2. Письмовий поточний контроль (ППК: max. 4 бали):
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2.1. Тест (max 2 бали). Письмове тестове завдання з окремої теми
оцінюється наступним чином :
8-10 правильних відповідей - 2 балів;
1-7 правильних відповідей – 1 бал;
2.2. Письмове завдання за темою практичного заняття, або
психологічний диктант (психологічний глосарій до теми)
оцінюється max. 2 бали.
У випадку коли студент не готовий до виконання завдання, йому
нараховується 0 балів.
a. ІНДЗ (max. 20 балів)
Виконання індивідуального науково-дослідницького завдання (ІНДЗ)
з даної навчальної дисципліни оцінюється наступним чином, - max. 20
балів, а саме:
Відмінно - 20 балів;
Добре – 15 балів;
Задовільно – 10 балів.
b. Самостійна робота студентів (max. 8 балів)
Виконаня професіографічного психодіагностичного дослідження
«Самоаналіз професійного спрямування і можливості розвитку у обраній
професії» оцінюється – max. 8 балів.
c. Підсумковий модульний контроль знань (залік).
Підсумковий контроль знань проводиться у формі письмового
тестування за програмою навчальної дисципліни, яке складається з 60
питань. Шкала оцінювання виглядає наступним чином:
60 правильних відповідей – 100 балів;
57-59 правильних відповідей – 90 балів;
51-56 правильних відповідей – 82 бала;
45-50 правильних відповідей – 74 бали;
39-44 правильних відповідей – 64 бали;
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30-38 правильних відповідей – 60 балів;
11-29 правильних відповідей – 59 балів;
0-10 правильних відповідей –34 бала.
У разі якщо студент не виконує тестового модульного контрольного
завдання, залік складається в усній формі відповідно до затвердженого
переліку залікових питань і загальноприйнятих критеріїв оцінювання.
Приклад для заліку (денна форма навчання)
Модуль 1

Т1

Т2

Т3

Змістовий
модуль ІІ
Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

пр.з.
№1

пр. з. пр. з. пр. з. пр. з. пр. з. пр. з. пр. з. пр. з.
№2 №3
№4
№5 №6
№7 №8 №9

УПК/
ППК

УПК/
ППК

УПК/
ППК

УПК/
ППК

УПК/
ППК

УПК/
ППК

УПК/
ППК

УПК/
ППК

УПК/
ППК

4/4
8

4/4
8

4/4
8

4/4
8

4/4
8

4/4
8

4/4
8

4/4
8

4/4
8

СРС

ІНД
З
пр. з.
№ 10

8
8

20
20

Сума

Змістовий модуль
1

Модуль 2

100
100

X. Шкала оцінювання та залікові питання з навчальної дисципліни
Оцінка за національною шкалою
Сума балів
за всі види Оцінка для екзамену, курсового
для заліку
навчальної ECTS
проекту (роботи),
діяльності
практики
90–100
А
відмінно
82–89
В
добре
зараховано
74–81
С
64–73
D
задовільно
60–63
Е
не
зараховано
незадовільно
з
можливістю
35–59
FX
можливістю повторного
повторного
складання
складання
не
зараховано
незадовільно
з обов’язковим
0–34
F
обов’язковим повторним повторним
вивченням дисципліни
вивченням
дисципліни
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з

з

ЗАЛІК
Організація і проведення заліку – це заключний етап в навчальному
процесі,

важливий

метод

перевірки

знань

у

студентів

з

курсу

«Профорієнтація та профвідбір». На заліку перевіряються знання
студентів з усього курсу. Головна мета заліку - це підсумкова перевірка
здобутих студентами знань, та уміння їх застосовувати в науковому
дослідження, яким є професіографічне психодіагностичне дослідження
«Самоаналіз професійного спрямування і можливості розвитку у обраній
професії».
Студент повинен на заліку розкрити основний зміст питань та
додаткових питань, показуючи при цьому:
 знання

психолого-діагностичних

методик,

вміння

їх

використовувати;
 вміння розібратися в суті психологічної проблеми тієї чи іншої
ситуації професійного самовизначення особистості, професійних казусів
які виникають при цьому, тощо;
 вміння поєднувати, систематизувати свої теоретичні та практичні
знання та навички.
Залікова оцінка визначається по наступним критеріям:
“Зараховано” – коли студент глибоко і всебічно знає дисципліну,
рекомендовану літературу, грамотно і логічно викладає матеріал, вміє
вільно застосовувати теоретичні знання. При цьому відповіді повинні
мати чіткий, логічно-структурований , аргументований та вичерпний
характер. "Зараховано" передбачає наявність міцних знань у об'ємі курсу,
відповіді на всі питання білета, додаткові питання і питання по реферату.
“Не зараховано” – коли студент не засвоїв зміст предмету

і

недостатньо знає рекомендовану літературу, а також при відсутності
знань з більшої частини об'єму навчальної програми курсу, та відсутності
знань діагностичних методик, тощо.
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ з курсу «Профорієнтація та профвідбір»
для студентів заочної форми навчання

1.

Цілі, завдання, характеристика профорієнтації.

2.

Особливості профорієнтаційної роботи практичного психолога.

3.

Характеристика основних нормативно-правових документів, які

регулюють профорієнтаційну діяльність.
4.

Структурні

компоненти

профорієнтаційної

роботи

та

їх

характеристика.
5.

Історія профорієнтації: профорієнтаційні дослідження у зарубіжній

психології.
6.

Історія вітчизняної профорієнтаційної діяльності.

7.

Вікова динаміка професійного самовизначення особистості.

8.

Психолого-педагогічні умови формування «внутрішньої позиції»

суб’єкта праці у дошкільному, молодшому шкільному, підлітковому і
ранньому юнацькому віці.
9.

Умови оптимального вибору професії.

10. Стадії

професійного

становлення

особистості

як

активного

суб’єкта праці.
11. Стадії вибору професії.
12. Експертна оцінка рівня сформованості особистості як активного
суб’єкта праці.
13. Класифікація професій. Принципи вітчизняних класифікацій.
14. Загальна характеристика профконсультації та її місце в системі
профорієнтації.
15. Функції і принципи професійної консультації. Професійно важливі
якості консультанта.
16. Напрями

організації

профконсультативної

профконсультації.
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допомоги.

Етика

17. Інтерес як мотив вибору професії, класифікація інтересів.
18. Самооцінка профпридатності як мотив вибору професії: різновиди,
вікові особливості самооцінки.
19. Обов’язок перед суспільством як мотив вибору професії.
20. Загальна характеристика здібностей. Застосування тестів з метою
діагностики здібностей.
21. Організація професіографічного аналізу особистості.
22. Психологічні чинники основних компонентів профпросвіти.
23. Професіологія та професіографія як компоненти профінформації.
24. Характеристика основних розділів професіограми.
25. Характеристика психологічних чинників професіограми.
26. Вивчення професійних інтересів і професійних намірів учнів:
характеристика психодіагностичного інструментарію.
27. Психодіагностичний інструментарій дослідження психофізіологічних
функцій суб’єктів праці.
28. Методики дослідження професійно важливих якостей особистості.
29. Етапність професійного відбору та оцінка його ефективності.
Документація профвідбору.
30. Особливості, завдання, умови визначення профадаптації як етапу
профорієнтації, її види. Характеристика основних показників професійної
придатності.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ з курсу «Профорієнтація та профвідбір»
для студентів денної форми навчання

1.

Цілі, завдання, характеристика профорієнтації.

2.

Особливості профорієнтаційної роботи практичного психолога.

3.

Характеристика основних нормативно-правових документів, які

регулюють профорієнтаційну діяльність.
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4.

Структурні

компоненти

профорієнтаційної

роботи

та

їх

характеристика.
5.

Історія профорієнтації: профорієнтаційні дослідження в зарубіжній

психології.
6.

Історія вітчизняної профорієнтаційної діяльності.

7.

Вікова динаміка професійного самовизначення особистості.

8.

Психолого-педагогічні умови формування «внутрішньої позиції»

суб’єкта праці у дошкільному, молодшому шкільному, підлітковому і
ранньому юнацькому віці.
9.

Умови оптимального вибору професії.

10. Стадії

професійного

становлення

особистості

як

активного

суб’єкта праці.
11. Стадії вибору професії.
12. Експертна оцінка рівня сформованості особистості як активного
суб’єкта праці.
13. Класифікація професій. Принципи вітчизняних класифікацій.
14. Загальна характеристика профконсультації та її місце в системі
профорієнтації.
15. Психологічний аналіз рівнів професійної інформованості особистості.
16. Функції і принципи професійної консультації. Професійно важливі
якості консультанта.
17. Напрями

організації

профконсультативної

допомоги.

профконсультації.
18. Профконсультаційні «казуси», їх класифікація.
19. Кризи професійного самовизначення особистості.
20. Професійна деструкція особистості.
21. Форми та методи соціально-психологічного супроводу оптантів.
22. Нормативно-правові документи профконсультації.
23. Інтерес як мотив вибору професії, класифікація інтересів.
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Етика

24. Самооцінка профпридатності як мотив вибору професії: різновиди,
вікові особливості самооцінки.
25. Обов’язок перед суспільством як мотив вибору професії.
26. Загальна характеристика здібностей. Застосування тестів з метою
діагностики здібностей.
27. Схема складання картки первинної індивідуально-психологічної
профконсультації.
28. Схема складання профорієнтаційної характеристики на учнів.
29. Організація професіографічного аналізу особистості.
30. Психологічні чинники основних компонентів профпросвіти.
31. Професіологія та професіографія як компоненти профінформації.
32. Характеристика основних розділів професіограми.
33. Характеристика психологічних чинників професіограми.
34. Вивчення професійних інтересів і професійних намірів учнів:
характеристика психодіагностичного інструментарію.
35. Психодіагностичний інструментарій дослідження психофізіологічних
функцій суб’єктів праці.
36. Методики дослідження професійно важливих якостей особистості.
37. Нормативно-правові документи, що регулюють профвідбір.
38. Етапність професійного відбору та оцінка його ефективності.
Документація профвідбору.
39. Основні структурні компоненти резюме.
40. Схема складання аплікаційного листа.
41. Абсолютність та відносність професійної придатності: складові
профпридатності.
42. Психодіагностичний інструментарій визначення профпридатності.
43. Особливості та завдання, умови визначення профадаптації як етапу
профорієнтації, її види. Характеристика основних показників професійної
придатності.
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44. Характеристика

суб’єктивних

та

об’єктивних

показників

профадаптації.
45. Характеристика основних етапів профадаптації.
46. Типи дезадаптивної поведінки суб’єктів праці.
47. Психотехнології регуляції та профілактики дезадаптивних ситуацій.
48. Психологічна характеристика компонентів профадаптації.
49. Характеристика психодіагностичного інструментарію практичного
психолога на етапі професійного відбору/підбору.
50. Актуальні

проблеми

профорієнтаційної

психолога в умовах сьогодення.
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діяльності практичного

XI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Щербакова І. М. Навчальна програма курсу «Профорієнтація та
профвідбір». Для студентів спеціальності «Практична психологія» /
І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 24 с.
2. Щербакова І. М. Робоча програма курсу «Профорієнтація та
профвідбір» : для студ. спец. «Практична психологія» / І. М. Щербакова. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 32 с.
3. Щербакова І. М. Психодіагностика професійного самовизначення
особистості : навч.- метод. посіб. / І. М. Щербакова, Г. А. Стадник. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 324 с.
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XII. ТЕСТИ
До кожної теми додаються тестові завдання, тест, що містить 10
питань.

До

підсумкової

перевірки

знань

за

курсом

передбачено

опрацювання тесту, що містить 60 питань.

Приклад тестового завдання до практичних занять
Тест 1 до ЗМ І., Т.1.
Уважно прочитайте зміст кожного питання і доберіть одну
правильну відповідь. Правильну відповідь позначте

наприклад ©, або

підкресліть.
1 . Встановіть який компонент не входить до структурних компоненти
СПОО (системи професійної орієнтації особистості) :
а ) П- активізація;
б) П- виховання;
в) П- консультація;
г) П- психодіагностика;
д) П- корекція;
ж) П- адаптація;
з) П-відбір/добір.
2.Профоріентація в зарубіжній практиці називається :
а ) прикладна психологія;
б) психотехніка ;
в) індустріально - організаційна психологія;
г) психологія праці.
3.Цілеспрямована діяльності людини свідчить про сформованість :
а ) проф. інтересів;
б) проф. спрямованості;
в) проф. намірів.
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4. Орієнтування в міжлюдських виробничих відносинах як психологічна
ознака праці активності суб'єкта містить в собі наступні компоненти:
а ) операторний;
б) гностичний;
в) афективний.
5 . Професійний інтерес , що характеризується вузькістю проф. світогляду
називається :
а ) інтересом супутніх можливостей;
б) наївно - егоїстичним інтересом;
в) ситуативним проф. інтересом.
6.Профес.інформація спрямована на розвиток у особистості:
а ) інтересів і схильностей до різних видів діяльності
б) необхідністю рівня проф. інформованості
в мотивації проф. самовизначення
7. Визначте якісні характеристики проф. інформації:
а ) зміст;
б) достовірність;
в) відповідність віковим особливостям;
г) глибина;
г) коригуюча.
8. За впливом умов праці на людину професії поділяються на:
а ) 4 групи;
б) 6 груп;
в) 5 груп.
9. Засновником психотехніки є:
а) Г. Стенлі;
б) Х. Мюнстерберг;
в) Р. Вудвортс.
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10. Свідоме та позитивне відношення людини до певної професійної
діяльності називається:
а) проф. спрямованістю;
б) проф. наміром;
в) проф. покликанням.
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