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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення курсу “Психологічні основи профорієнтації” — опанувати 
психологічні основи, етапи, форми та методи професійної орієнтації, набути 
навичок профорієнтаційної роботи.

Закріпленню та поглибленню знань з курсу сприятимуть семінарські і 
практичні заняття, тематику яких наведено у програмі, а також пошук від-
повідей на контрольні запитання у джерелах зі списку рекомендованої літе-
ратури.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни  

“ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

№ пор. Назва змістового модуля і теми 

1
2
3

4

5
6
7
8
9

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи 
профорієнтаційної роботи
Теоретичні основи професійної орієнтації
Психологічні основи професійної освіти
Теоретико-методичні основи професіографії 
Змістовий модуль ІІ. Компоненти профорієнтації
Профорієнтаційна консультація як компонент про-
форієнтації 
Психологічні особливості професійного відбору 
Психологічна характеристика професійної придатності
Допрофесійний онтогенез людини як суб’єкта праці
Проектування професійного життєвого шляху 
Психологічна діагностика у профорієнтації

Разом годин: 135
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ЗМІСТ
дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи 
профорієнтаційної роботи.

Тема 1. Теоретичні основи професійної орієнтації

Профорієнтація як науково-практична система підготовки осо-
бистості до свідомого професійного самовизначення.

Мета, завдання та структура системи професійної орієнтації. Пок-
ликання: сутність, види, форми.

Психологічний аналіз наукових концепцій вивчення професійної 
орієнтації.

Діагностичний підхід у профорієнтації.
Використання психотехніки у профорієнтації (Н. Тулуза, А. П’єрона, 

Н. Вашида).
Трифакторна модель профорієнтації Ф. Парсонса.
Виховна концепція про можливість підготовки кожної людини до 

певної професії.
Особистісно зорієнтований підхід до вивчення професійної ін-

формації.
Література [ 12; 15; 19; 23; 26; 40; 44]

Тема 2. Психологічні основи професійної освіти

Психологічні особливості професійної освіти як системи інфор-
мування, пропаганди та подання допомоги у виборі професії.

Психологічні основи професійної самоосвіти. Професійне вихо-
вання, його психологічна характеристика.

Професійна інформація як елемент професійної освіти та про-
форієнтації.

Психологічний аналіз системи профінформаційної роботи. Еле-
менти профінформаційної роботи.

Навчально-методичні кабінети профорієнтації шкіл, училищ як 
важливі елементи профорієнтаційної роботи із старшокласниками.

Центри профорієнтації і діяльність психолога в них.
Психологічна характеристика професійної пропаганди та агітації.
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Література [2; 9; 13; 15; 20; 22; 34; 39; 47]

Тема 3. Теоретико-методичні основи професіографії

Професіографія як джерело профорієнтаційної роботи. 
Місце професіографії в системі професійної орієнтації населення. 

Професіограма як система описання професії.
Розробка психологічних описань нових професій.
Психологічні умови генезису професії як системи. Психологічні 

умови дроблення професії як системи.
Психологічні умови зникнення професії як системи.
Класифікація професій.
Психологічні принципи класифікації професій.
Класифікація професій за основними ознаками праці (предмет, 

мета, засоби, умови).
Класифікація професій за Дж. Холландом.
Класифікація професій за Е. Ро.
Класифікація професій за Є. Клімовим.
Оглядова схема чотириярусної психологічної класифікації.
Проблеми генезису нових засобів і умов професійної діяльності. 

Професіографічний аналіз і вимоги до складання професіограм.
Види професіограм: комплексні, універсальні, спеціальні та част-

кові.
Структура професіограми. Спеціальність як підвид професії.
Поняття про посаду.
Психограма як ядро професіограми.
Особливості структури психограм, виконаних з позиції аналітич-

ного, діяльнісного підходів та системної методології.
Література [6; 13—15; 20; 21; 24; 26; 41; 45]

Змістовий модуль II. Компоненти профорієнтації

Тема 4. Профорієнтаційна консультація як компонент 
профорієнтації

Профорієнтаційна консультація як засіб визначення відповід ності 
індивідуальних особливостей вимогам професії.

Види профорієнтаційної консультації. Індивідуальне та групове 
консультування: психологічна характеристика.
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Особливості отримання та використання психологічної інформа-
ції у профконсультаційній роботі для організації психокорекції.

Проблеми ефективності профорієнтаційної корекції в роботі пси-
холога.

Корекція неадекватних уявлень про світ різнотипних професій у 
різних категорій дітей (підлітків, юнаків, хлопців, дівчат, дітей-сиріт, 
учнів з нервово-психічними захворюваннями).

Аналіз і корекція уявлень про професійний життєвий шлях у 
ранньому юнацькому віці та у людей, які змушені були змінити про-
фесію.

Аналіз і корекція подолання конфлікту ідеального та реального у 
людей, які змушені були змінити професію.

Література [2; 4; 9; 11; 13; 17; 18; 25; 27; 32; 37]

Тема 5. Психологічні особливості професійного відбору

Професійний відбір як виявлення придатності людини до конк-
ретного виду праці.

Готовність до вибору професії.
Нормативні характеристики професій, їх психологічна характе-

ристика.
Етапи професійного відбору, їх психологічна характеристика.
Фактори, які впливають на процес професійного вибору.
Значення статево-рольового фактора у професійному виборі.
Психологічні особливості відмінностей підбору професії людині 

та підбору людей для професії.
Стихійний професійний відбір, його психологічна характеристи-

ка.
Проектування робочих місць, трудових постів.
Конфлікт вимог діяльності та особистісних якостей людини. 

Участь психолога у попередженні та подоланні конфлікту.
Протипоказання до професії: психологічний аналіз.
Поняття про індивідуальний стиль діяльності, шляхи його форму-

вання. К а р т а -програма для розгляду індивідуального стилю діяль-
ності.

Література [1; 6; 10; 12; 17; 18; 22; 23; 30]
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Тема 6. Психологічна характеристика професійної 
придатності

Поняття про професійну придатність як сукупність психологічних 
особливостей людини, які забезпечують досягнення майстерності.

Складові професійної придатності: професійна підготовка, пси-
хофізіологічний потенціал, професійна мотивація, задоволеність або 
незадоволеність працею.

Абсолютність та відносність професійної придатності або не-
придатності. Фактори, які зумовлюють успішність формування про-
фесійної придатності.

Література [11; 12; 14; 16; 17; 29; 31; 32]

Тема 7 .  Допрофесійний онтогенез людини як суб’єкта праці

Психологічні умови формування дитини дошкільного віку як 
суб’єкта праці.

Особливості формування системи знань у дошкільників про пра-
цю дорослих.

Психолого-педагогічні умови розвитку “внутрішньої позиції” 
суб’єкта праці в молодшому шкільному віці.

Формування професійних інтересів і нахилів у підлітковому віці.
Психологічні умови формування переконань і моральних мотивів 

при виборі професії.
Формування професійної самосвідомості в ранньому юнацькому 

віці.
Психологічні особливості професійного самовизначення в раннь-

ому юнацькому віці.
Динаміка та структура навчальних мотивів у процесі ознайомлен-

ня з різнотипними професіями в ранньому юнацькому віці.
Статевий та індивідуальний підходи при формуванні позитивної 

навчально-професійної спрямованості в ранньому юнацькому віці.
Формування професійних здібностей як невіддільний компонент 

вдалого вибору професії.
Психологічні умови формування характеру у процесі професійно-

го самовизначення в ранньому юнацькому віці.
Суб’єктивна картина системи труднощів і конфліктів у процесі 

професійного самовизначення у старшому шкільному віці.
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Психологічні умови активізації мислення та формування розумо-
вих дій у юнаків при виборі професії.

Психологічні умови самоорганізації пам’яті та уваги при виборі 
професії.

Підходи психологічного керівництва розвитком учня як потен-
ційного суб’єкта професійної праці: просвітницький, діагностичний, 
виховний, діалогічний (партнерський), імітаційно-ігровий, комплек-
сний і директивний. Взаємозв’язок цих підходів.

Література [4; 6–8; 11–13; 19; 28; 29]

Тема 8. Проектування професійного життєвого шляху 

Поняття про професійний життєвий шлях.
Загальне уявлення про співвідношення можливих і реалізованих 

кроків на професійному життєвому шляху.
Структура особистісного професійного життєвого шляху.
Уявлення особистості про життєву перспективу.
Близькі та віддалені життєві цілі особистості, шляхи, засоби, умо-

ви досягнення.
Особистісний професійний план як психічний регулятор про-

фесіоналізації.
Індивідуальна ситуація вибору професії. Прийняття рішення про 

вибір професії, його схема.
Події на професійному життєвому шляху. Типи подій: актуальні, 

реалізовані, потенційні, “надсильні” (за Р. А. Ахмеровим).
Поняття про біографічні кризи особистості.
Кризи нереалізованості. Криза спустошення. Криза безперспек-

тивності.
Література [1; 3; 7; 8; 16; 17; 20; 29; 31; 35; 37; 38]

Тема 9. Психологічна діагностика у профорієнтації

Отримання психологічної інформації в роботі психодіагностика. 
Особливості використання психодіагностичних даних у профорієн-
таційній роботі.

Психологічні проблеми застосування даних профорієнтаційної 
психодіагностики на практиці.

Критерії ефективності практичної роботи психодіагноста у сис-
темі профорієнтації.
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Методи дослідження здібностей:
• виявлення “комунікативних та організаторських здібностей”;
• вивчення професійно важливих якостей персоналу — системи 

“людина — машина — знакова система”;
• виявлення та аналіз професійно важливих якостей спеціалістів 

системи “людина техніка”.
Методи дослідження професійних інтересів:
• “диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО)” Є. Клімо-

ва;
• “Карта інтересів”.
Методика вивчення індивідуально-психофізіологічних особли-

востей особистості при виборі професії:
• діагностика особистості за допомогою психогеометричного тес-

ту С. Делтінгера;
• експрес-діагностика характерологічних особливостей особис-

тості Т. Матоліна;
• експрес-діагностика властивостей нервової системи за психомо-

торними показниками Є. Ільїна;
• визначення нервово-психічної стійкості ризику дезадаптації у 

стресі “Прогноз”;
• багаторівневий особистісний опитувальник “Адаптивність” А. 

Маклакова та С. Чермяніна.
Література [11; 18—20; 25—27; 31; 42; 43]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Згідно з навчальним планом студенти повинні виконати контроль-

ну роботу, що передбачає формування навичок самостійного пошуку 
необхідної інформації та оброблення теоретичного і практичного ма-
теріалу.

Тему контрольної роботи студент визначає самостійно за номером 
свого прізвища в заліковій книжці.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Професійне самовизначення та покликання.
 2. Психологічні особливості професійної освіти та професійної са-

моосвіти.
 3. Розвиток людини як суб’єкта праці.
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 4. Життєвий шлях професіонала та нормальні кризи розвитку.
 5. Професія як діяльність та сфера проявів особистості.
 6. Психологічні особливості професіограми як системи описання 

професій.
 7. Професійна характеристика окремих професій.
 8. Вибір професій як важлива ланка життєвого та професійного ста-

новлення людини.
 9. Психограма як ядро професіограми.
 10. Психологічні умови правильного вибору професії.
 11. Види професії та їх особливості.
 12. Методи психологічного аналізу професійної діяльності.
 13. Психологічні особливості проектування життєвого шляху осо-

бистості.
 14. Протипоказання при виборі професії.
 15. Профорієнтація в системі психологічної науки.
 16. Професійна консультація як компонент профорієнтації.
 17. Фактори, що впливають на вибір професії.
 18. Професійний відбір та його психологічна характеристика.
 19. Індивідуальний стиль діяльності та професія.
 20. Психологічна характеристика професійної придатності.
 21. Фактори, які зумовлюють успішність формування професійної 

придатності.
 22. Формування професійних інтересів школярів.
 23. Життєвий та професійний шлях особистості.
 24. Біографічні кризи та професійний шлях особистості.
 25. Психологічна характеристика методів дослідження професійних 

інтересів та нахилів.
 26. Психологічна характеристика методів вивчення індивідуально-

психофізіологічних особливостей школяра при виборі професії.
 27. Психологічні особливості професійного самовизначення в раннь-

ому юнацькому віці.
 28. Індивідуальний та статевий підходи при формуванні професійно-

го самовизначення.
 29. Проблеми ефективності профорієнтаційної роботи серед молоді.
 30. Генезис професії та його психологічні умови.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Мета, завдання та структура системи професійної орієнтації.
 2. Психологічний аналіз наукових концепцій вивчення професійної 

орієнтації.
 3. Особистісно зорієнтований підхід до вивчення професійної ін-

формації.
 4. Психологічні особливості професіограми як системи опису про-

фесії.
 5. Професіографія та її психологічний аналіз.
 6. Психологічні умови зникнення професії як системи.
 7. Генезис професії та його психологічні умови.
 8. Психологічні принципи класифікації професій.
 9. Види професіограм та їх психологічна характеристика.
 10. Поняття про психограму.
 11. Структура професіограми.
 12. Поняття про профорієнтаційну консультацію.
 13. Види профконсультації та її психологічна характеристика.
 14. Особливості отримання та використання психологічної інформа-

ції у профконсультаційній роботі для організації психокорекцій-
ної роботи.

 15. Проблеми ефективності профорієнтаційної корекції в роботі пси-
холога.

 16. Психологічні особливості готовності до вибору професії.
 17. Нормативні характеристики професії: психологічний аналіз.
 18. Психологічні особливості профвідбору.
 19. Поняття про професійний відбір.
 20. Значення статево-рольового фактора у професійному виборі.
 21. Психологічні особливості підбору професії людини.
 22. Психологічні особливості підбору людей для професії.
 23. Протипоказання до професії: психологічний аналіз.
 24. Поняття про індивідуальний стиль діяльності.
 25. Шляхи формування індивідуального стилю діяльності.
 26. Поняття про професійну придатність.
 27. Психологічна характеристика складових професійної придат-

ності.
 28. Абсолютна та відносна непридатність; психологічна характерис-

тика.
 29. Абсолютна та відносна придатність.
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 30. Фактори, які зумовлюють успішність формування професійної 
придатності.

 31. Психологічні умови формування дитини дошкільного віку як 
суб’єкта праці.

 32. Особливості формування системи знань у дошкільників про пра-
цю дорослих.

 33. Психолого-педагогічні умови розвитку “внутрішньої позиції” 
суб’єкта праці в молодшому шкільному віці.

 34. Формування професійних інтересів і нахилів у підлітковому 
віці.

 35. Психологічні умови формування переконань і моральних мотивів 
при виборі професії.

 36. Психологічні особливості формування професійного самовизна-
чення в ранньому юнацькому віці.

 37. Індивідуальний та статевий підходи при формуванні позитивної 
навчально-професійної спрямованості в ранньому юнацькому 
віці.

 38. Психологічні особливості формування професійних здібностей у 
ранньому юнацькому віці.

 39. Психологічні умови формування характеру у процесі професій-
ного самовизначення в ранньому юнацькому віці.

 40. Психологічні умови активізації мислення та формування розумо-
вих дій у юнаків при виборі професії.

 41. Психологічні умови самоорганізації пам’яті та уваги при виборі 
професії.

 42. Формування професійних намірів старшокласників.
 43. Психологічні особливості проектування професійного життєвого 

шляху.
 44. Поняття про професійний життєвий шлях.
 45. Структура особистісного професійного життєвого шляху.
 46. Поняття про життєві цілі особистості.
 47. Типи та варіанти реалізації особистісного професійного плану.
 48. Індивідуальна ситуація вибору професії.
 49. Прийняття рішення про вибір професії, його схема.
 50. Поняття про події на професійному життєвому шляху.
 51. Актуальні події на професійному життєвому шляху.
 52. Психологічна характеристика потенційних подій на професійно-

му життєвому шляху.
 53. Поняття про біографічні кризи особистості.
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 54. Психологічний аналіз кризи нереалізованості.
 55. Криза спустошення та її психологічна характеристика.
 56. Психологічна характеристика кризи безперспективності.
 57. Психологічні особливості діагностування психічних якостей осо-

бистості у профорієнтаційній роботі.
 58. Особливості використання психодіагностичних даних у про-

форієнтаційній роботі.
 59. Критерії ефективності практичної роботи психодіагноста в си-

стемі профорієнтації.
 60. Психологічна характеристика методів дослідження здібностей.
 61. Психологічна характеристика методів дослідження професійних 

інтересів.
 62. Методи вивчення індивідуально-психофізіологічних особливос-

тей школяра при виборі професії.
 63. Особливості формування системи знань у дошкільників про пра-

цю дорослих.
 64. Психолого-педагогічні умови розвитку “внутрішньої позиції” 

суб’єкта праці в молодшому шкільному віці.
 65. Формування професійних інтересів і нахилів у підлітковому 

віці.
 66. Психологічні умови формування переконань і моральних мотивів 

при виборі професії.
 67. Психологічні особливості формування професійного самовизна-

чення в ранньому юнацькому віці.
 68. Індивідуальний та статевий підходи при формуванні позитивної 

навчально-професійної спрямованості в ранньому юнацькому 
віці.

 69. Психологічні особливості формування професійних здібностей у 
ранньому юнацькому віці.

 70. Психологічні умови формування характеру у процесі професій-
ного самовизначення в ранньому юнацькому віці.

 71. Психологічні умови активізації мислення та формування розумо-
вих дій у юнаків при виборі професії.

 72. Психологічні умови самоорганізації пам’яті та уваги при виборі 
професії.

 73. Формування професійних намірів старшокласників.
 74. Психологічні особливості проектування професійного життєвого 

шляху.
 75. Поняття про професійний життєвий шлях.
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 76. Структура особистісного професійного життєвого шляху.
 77. Поняття про життєві цілі особистості.
 78. Типи та варіанти реалізації особистісного професійного плану.
 79. Індивідуальна ситуація вибору професії.
 80. Прийняття рішення про вибір професії, його схема.
 81. Генезис професії та його психологічні умови.
 82. Психологічні принципи класифікації професій.
 83. Види професіограм та їх психологічна характеристика.
 84. Поняття про психограму.
 85. Структура професіограми.
 86. Поняття про профорієнтаційну консультацію.
 87. Види профконсультації та її психологічна характеристика.
 88. Особливості отримання та використання психологічної інформа-

ції у профконсультаційній роботі для організації психокорекцій-
ної роботи.

 89. Проблеми ефективності профорієнтаційної корекції в роботі пси-
холога.

 90. Психологічні особливості готовності до вибору професії.
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