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Пояснювальна  заПиска

Методичні  матеріали  містять  завдання  для  самостійної  роботи 
студентів з дисципліни “Психологічні основи профорієнтації”, скла-
дені відповідно до програми вивчення дисципліни, які передбачають 
підготовку  відповідей  на  контрольні  питання  та  завдання,  а  також 
розв’язання проблемних ситуацій та творчих завдань.

Мета самостійної роботи — засвоєння й закріплення теоретичних 
знань з дисципліни, розвиток у студентів уміння застосовувати знан-
ня на практиці.

Питання для самоконтролю передбачають активізацію студентів, 
ґрунтовне усвідомлення психологічних основ профорієнтації. Творчі 
завдання передбачають розвиток практичних умінь застосовувати на-
буті теоретичні знання для аналізу теоретичних та конкретних при-
кладних проблем профорієнтації. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни “Психологічні основи профорієнтації” студент має

знати:
• предмет і завдання психологічних основ профорієнтації;
• місце профорієнтації у системі наукового пізнання;
• основні напрями профорієнтації;
• напрями підвищення рівня професійної готовності;
• способи здійснювати професійний вибір, використовуючи при 
цьому особистісні властивості;

• ресурси і професійну інформацію;
• особливості професійної орієнтації;
уміти:
• визначати професійну зрілість;
• діагностувати психологічну сутність життєвого  і професійного 
самовизначення;

• планувати своє професійне життя;
• визначати життєві цінності при виборі професії;
• визначати емоційне ставлення до вибору професії;
• застосовувати здобуті знання у вирішенні ситуації вибору про-
фесії;

• прогнозувати  успішність  навчання  та  професійної  діяльності 
особистості;

• аналізувати умови, особливості діяльності і вимоги професії до 
майбутніх професіоналів;
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• визначати рівень розвитку професійно важливих якостей осо-
бистості та їх відповідність вимогам професії;

• створювати професіограми та психограми в різних сферах діяль-
ності;

• визначати методи професійної орієнтації в системі профвідбо-
ру;

• розробляти організаційно-методичні основи професійного пси-
хологічного відбору.

ТемаТичний  План 
дисципліни 

“Психологічні  основи  ПрофорієнТації”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

змістовий  модуль і. теоретико-психологічні аспекти 
професійної орієнтації особистості

1 Теоретичні основи професійної орієнтації

2 Психологічні основи професійної освіти

3 Професійне самовизначення особистості

змістовий  модуль іі. практичні аспекти професійної 
орієнтації особистості

4 Професіографія в системі професійної орієнтації

5 Професійне консультування як компонент 
профорієнтації

6 Психологічні особливості професійного відбору

7 Психологічна характеристика професійної придатності 
особистості

8 Психодіагностичні методи і прогноз діяльності в системі 
психологічного відбору

Разом годин: 135
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завдання  для  самосТійної робоТи

змістовий модуль і. теоретико-психологічні аспекти 
професійної орієнтації особистості

Тема 1. Теоретичні основи професійної орієнтації
Предмет та завдання професійної орієнтації. Профорієнтація та її 

основні складові. Зв’язок профорієнтації з  іншими науками. Управ-
ління професійною орієнтацією.

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

Мета, завдання та структура системи професійної орієнтації. Пси-
хологічний аналіз наукових концепцій вивчення професійної орієн-
тації. Особистісно зорієнтований підхід до вивчення професійної ін-
формації.

Мета: дати визначення поняття про  систему професійної  орієн-
тації.

Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно 
звернути увагу на систему професійної орієнтації.

словникова робота:  професії,  професіонали,  професіональні 
стратегії,  групи професій,  професіоналізм,  типології  професіоналів, 
індивідуальні  відмінності,  праксис  професіонала,  гнозис  професіо-
нала,  інформованість,  знання,  досвід,  культура  професіонала,  пси-
ходинаміка  працівника,  диференційно-професіографічні  знання, 
професіональна  самосвідомість,  професійна  культура  і  підготовка, 
психологічна профконсультація. 

питання та завдання для самоконтролю
  1.  Мета, завдання та структура системи професійної орієнтації.
  2.  Покликання: сутність, види, форми.
  3.  Діагностичний підхід у профорієнтації.
  4.  Психологічний аналіз наукових концепцій вивчення професій-

ної орієнтації.
  5.  Використання психотехніки у профорієнтації.
  6.  Професійне самовизначення та покликання.
  7.  Розвиток особистості як професіонала.
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  8.  Професія як діяльність  і сфера прояву творчих здібностей осо-
бистості.

  9.  Праксис професіонала.
 10.  Психологічні  особливості  проектування життєвого шляху  осо-

бистості. 

творчі завдання та проблемні ситуації
  1.  Визначіть компоненти професіоналізму:

а)  властивості  особистості  як  особистості,  суб’єкта  діяльності 
(спрямованість, ставлення до зовнішнього світу, до людей, до 
діяльності, ставлення до себе, особливості саморегуляції);

б)  психодинаміка;
в)  інформованість, знання, досвід.

  2.  Поясніть особливості методів аналізу образу світу у представни-
ків різних професій:

а)  робота радіооператора вимагає концентрованої уваги;
б)  вчитель початкових класів повинен вміти багато чого: слухати, 

говорити, співати, малювати, володіти методикою викладання, 
а найголовніше: йому має бути цікаво з дітьми.

  3.  Реставратор … відновлює деталі зображення, тонує нейтральни-
ми фарбами втрати кольору. Ця робота вимагає великої худож-
ньої майстерності.

  4.  Визначіть  професійну  роль  психолога  у  системі  професійної 
орієнтації:

а)  підвищення рівня психологічної культури населення;
б)  професійне консультування;
в)  управління системою профінформаційної роботи з молоддю.

  5.  Охарактеризуйте гнозис професіонала.
Гнозис професіонала: 
а) прийом інформації;
б) професійна специфіка дій;
в) моторика.

  6.  Праксис професіонала:
а) уміння, навички;
б) інтенсивність переживань;
в) особливості саморегуляції.

Література: основна [1; 2; 4; 5; 7; 8; 11; 15; 17; 20; 21];
додаткова [4; 6; 9; 12–14]
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теми рефератів
  1.  Наукові психологічні  концепції  вивчення професійної  орієнта-

ції.
  2.  Практичні перспективи психолого-професійного інформаційно-

го забезпечення.
  3.  Образ світу професій.
  4.  Психологічні особливості професійної освіти.
  5.  Професійна самоосвіта.
  6.  Особистісно  зорієнтований підхід  до  вивчення професійної  ін-

формації.
  7.  Психологічна модель професіоналізму.
  8.  Методи аналізу образу світу у представників різнотипних про-

фесій.
  9.  Трифакторна модель профорієнтації Ф. Парсонса.
 10.  Історія психологічного вивчення професій.

Література: основна [2; 3; 7; 9; 11; 15; 20; 21];
додаткова [1; 4; 8; 10; 12–14]

Тема 2. Психологічні основи  професійної освіти
Професійна  орієнтація  як  система.  Управління  професійною 

орієнтацією. Методи управління профорієнтацією: програмно-цільо-
вий метод, метод прогнозування, метод моделювання, організаційний 
метод. Напрями професійної орієнтації. Професійна освіта, професій-
на  інформація,  професійна  пропаганда,  агітація.  Мета  професійної 
освіти. Професійна інформація як елемент профорієнтації. Система 
профінформаційної роботи: профінформаційний урок, професіогра-
фічна зустріч, професіографічне дослідження. Ідея політехнічної ос-
віти. Ідея безперервної випереджаючої освіти. Проблема формування 
професіонала.

Навчально-методичні  кабінети  профорієнтації  шкіл,  училищ. 
Центри профорієнтації  і діяльність психолога в них. Вік і здатність 
людини до праці. Гендерні аспекти праці. Індивідуальні стилі праці. 
Психологічні основи професійної самоосвіти.

Мета: дати поняття про систему психологічних основ професійної 
освіти.

Методичні вказівки: при вивченні даної теми звернути увагу на 
структуру, основні стратегії, напрями професійної освіти.
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словникова робота:  професійна  освіта,  професійна  самоосвіта, 
професійна інформація, вибір професії, професійне виховання, про-
фесійна агітація, професійна пропаганда, центри профорієнтації.

питання та завдання для самоконтролю
  1.  Профорієнтація в системі психологічної науки.
  2.  Методи психологічного аналізу професійної діяльності.
  3.  Психологічні особливості професійної освіти.
  4.  Професійна самоосвіта.
  5.  Життєвий та професійний шлях особистості.
  6.  Психологічна допомога у виборі професії.
  7.  Професійне виховання та його психологічна характеристика.
  8.  Навчально-методичні  кабінети  профорієнтації  навчальних  за-

кладів.
  9.  Діяльність психолога в центрах профорієнтації.
 10.  Проблеми  психологічного  забезпечення  підготовки  молоді  до 

праці і вибору професії.

творчі завдання та проблемні ситуації
  1.  Доповніть визначення. Професійна освіта включає …
    (зустрічі, професійну інформацію, пропаганду, політехнізм, про-

фесійний відбір, адаптацію).
  2.  Визначіть складові діючого механізму управління професійною 

орієнтацією.
    Складові  механізму  управління  професійною  орієнтацією  — 

це …
    (допомога, оцінка власних здібностей, кабінети, лабораторії, від-

діли і комітети з праці і соціальних питань).
  3.  Уточніть основні стратегії професійної освіти.
    Основні стратегії професійної освіти — це … 
    (вузькопрофільний спеціаліст, безперервна освіта, політехнічна 

освіта, розвиток, корекція, розвиток особистості професіонала).
  4.  Доповніть твердження: “глобальна проблема професійної освіти 

виражається в питанні …
    (професійного  самовизначення,  стратегії  формування  особис-

тості, правомірності політехнічної освіти, професійній зрілості, 
вмінні приймати рішення, життєвих цінностях при виборі про-
фесії)”.
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  5.  Перспектива  використання  змодельованої  у  професійній  уяві 
ситуації передбачає …

    (прогнозування, випереджаюче навчання, опору на досвід).
Література: основна [3; 5; 6; 8; 9; 14];

додаткова [7; 10; 11; 13] 

теми рефератів
  1.  Біографічні кризи особистості.
  2.  Психолого-біографічний кабінет у школі.
  3.  Система профорієнтаційної роботи у випускних класах загаль-

ноосвітньої школи.
  4.  Професійна орієнтація старшокласників.
  5.  Сучасний стан профорієнтації в Україні.
  6.  Профорієнтаційна робота в центрах зайнятості.
  7.  Профінформація як складова профорієнтації.
  8.  Психологічні основи профінформаційної роботи.
  9.  Загальні методичні умови проведення профінформаційної робо-

ти.
 10.  Психологічні основи професійної самоосвіти

Література: основна [5; 7; 8; 10; 12];
додаткова [2; 3; 6; 9; 11]

Тема 3. Професійне самовизначення особистості
Психологічний зміст  і теоретичні підходи у поглядах на пробле-

му  самовизначення.  Професійне  самовизначення  особистості  (за 
Є. О. Клімовим). Тривалість процесу, формула вибору професії, ас-
пекти  професійної  діяльності,  аналіз,  рефлексія  власних  професій-
них досягнень. Самоактуалізація і професійний розвиток особистості 
(за А. Маслоу). Професійна самоактуалізація. Теоретичні підходи до 
проблеми  професійного  самовизначення:  соціологічний  підхід,  со-
ціально-психологічний,  диференційно-психологічний.  Професійне 
самовизначення  як  показник  соціально-психологічної  зрілості  осо-
бистості. Типи самовизначення  (за А. К. Марковою). Психологічна 
сутність  самовизначення  (за М. С. Пряжніковим: професійне, жит-
тєве, особистісне). Типи самовизначення. Рівні самореалізації. Етапи 
професійного  самовизначення.  Теорії  професійного  самовизначен-
ня.  Структура  особистості  в  контексті  профорієнтації.  Професійна 
спрямованість. Професійно важливі якості особистості, професійна 
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компетентність,  професійно  значущі  психофізіологічні  властивості 
(за Е. Ф. Зєєр). Складові професійної  спрямованості  (мотиви,  цін-
нісні орієнтації, професійна позиція, соціально-професійний статус). 
Основні  складові  професійної  компетентності:  соціально-правова 
компетентність,  персональна  компетентність,  аутокомпетентність. 
Професійно  важливі  якості  особистості:  спостережливість,  пам’ять, 
технічне  мислення,  просторова  уява,  емоційна  стійкість,  здібності, 
гнучкість, наполегливість, цілеспрямованість, дисциплінованість, са-
моконтроль та ін. Професійно значущі психофізіологічні властивості.

Мета: вивчення психологічних основ професійного самовизначен-
ня особистості. Формування у студентів практичних навичок і вмінь 
визначення структури особистості і її професійної придатності.

Методичні вказівки:  сформувати  у  студентів  уміння  і  навички 
проводити  діагностику  на  профпридатність  до  певної  професійної 
діяльності. Правильно організувати і керувати процесом самовизна-
чення.

словникова робота: самовизначення,  професійний  розвиток, 
професійне  самовизначення,  самовдосконалення,  самовираження, 
професійна  самоактуалізація,  свідомий  вибір  професії,  типи  само-
визначення,  особистісне  самовизначення,  рівні  можливостей  про-
фесійного самовизначення, рівні самореалізації, етапи професійного 
самовизначення, професійна спрямованість, професійна компетент-
ність, професійно значущі психофізіологічні властивості, професійна 
мотивація.

питання та завдання для самоконтролю
  1.  Визначіть мету професійного самовизначення.
  2.  Назвіть рівні самореалізації (за М. С. Пряжніковим).
  3.  Назвіть теорії професійного самовизначення.
  4.  Визначіть зміст поняття “професійна спрямованість”.
  5.  Виділіть  основні  складові  у  структурі  професійно  обумовленої 

особистості.
  6.  Які основні складові професійної компетентності?
  7.  Як  визначаються  загальні  професійно  важливі  якості  особис-

тості?
  8.  Розкрийте сутність поняття “професійна мотивація”.
  9.  Визначіть  професійно  значущі  психофізіологічні  властивості 

особистості.
 10.  Які основні критерії вибору професії особистістю?
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творчі завдання та проблемні ситуації
  1.  Доповніть твердження.
    Професійне самовизначення — це …
    (розвиток особистості, трудова експертиза, прогностична оцінка 

професійних  здібностей,  процес  активного  і  свідомого  пошуку 
людиною свого місця у світі професій, формування ставлення до 
конкретної обраної професії).

  2.  Визначіть типи самовизначення (за А. К. Марковою).
    Типи самовизначення …
    (соціологічний, особистісний,  соціальний, життєвий, професій-

ний, індивідуальний, геніальність, спеціальна компетентність).
  3.  Аналізуючи  потенційні  можливості  самореалізації  особистості, 

М. С. Пряжніков виділяє типи самовизначення …
    (особистісний,  духовний,  соціальний,  самовираження  в  межах 

певної трудової діяльності,  самовираження на рівні конкретної 
спеціальності,  життєве  самовизначення,  диференційовано-пси-
хологічне). 

  4.  Визначіть два рівні професійного самовизначення (за Є. О. Клі-
мовим) …

    (пошуковий, пропедевтичний, гностичний, практичний).
  5.  Визначіть чотири основні складові у структурі професійно обу-

мовленої особистості (за Є. Ф. Зєєр) ...
    (обдарованість,  геніальність,  компетентність,  професійна  спря-

мованість, професійно важливі якості, професійно значущі пси-
хофізіологічні властивості, здібності).

теми рефератів
  1.  Психологічний зміст проблеми професійного самовизначення.
  2.  Теорії професійного самовизначення.
  3.  Типи самовизначення.
  4.  Структура особистості у контексті профорієнтації.
  5.  Професійна спрямованість особистості.
  6.  Професійна мотивація.
  7.  Професійна компетентність.
  8.  Основні критерії вибору професії.
  9.  Психологія професійного самовизначення в ранній юності.
 10.  Життєва перспектива і професіональне самовизначення молоді.

Література: основна [4; 6; 7; 9; 10; 12–17; 19];
додаткова [2; 3; 5; 7; 8; 11; 13; 17]
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змістовий модуль іі. практичні аспекти професійної орієнтації 
особистості

Тема 4. Професіографія в системі професійної орієнтації
Теоретичні  основи  професіографії.  Професіографія  та  її  місце  в 

системі професійної орієнтації населення. Професіографічний аналіз 
діяльності. Професія. Спеціальність. Методи професіографії: метод 
вивчення  виробничої  документації,  метод  опитування,  метод  спос-
тереження, самоспостереження, самозвіт, експериментальний метод, 
метод  аналізу  критичних  ситуацій,  алгоритмічний  метод.  Основні 
принципи  вивчення  професій. Методологічні  принципи  складання 
професіограми.  Напрями  професіографічних  досліджень.  Професії 
типу “людина — людина”. Професіограма професії. Загальна харак-
теристика  типу  професій. Професії  типу  “людина —  техніка”. Про-
фесіограма  професії. Професії  типу  “людина —  природа”. Професії 
типу “людина — знакова система”. Професії типу “людина — худож-
ній образ”. Класифікації професій. Проблема професіографії в сучас-
них ринкових умовах.

Мета: розкрити основні теоретичні засади професіографії, знання 
яких розглядається як необхідна умова кваліфікованого використан-
ня професіографічних матеріалів у роботі практичних психологів.

Методичні вказівки:  познайомити  студентів  із  методами  про-
фесіографії, закріпити знання про класифікації професій.

словникова робота: професіографія, психограми, професія, кла-
сифікація професій, методи професіографії: метод вивчення вироб-
ничої  документації,  метод  опитування, метод  спостереження,  само-
спостереження,  самозвіт,  експериментальний  метод,  метод  аналізу 
критичних  ситуацій,  алгоритмічний  метод,  професії  типу  “людина 
— людина”, “людина — техніка”, “людина — природа”, “людина — зна-
кова система”, “людина — художній образ”.

питання та завдання для самоконтролю
  1.  Яка мета вивчення різних видів професійної діяльності?
  2.  Розкрийте сутність понять “професія” і “спеціальність”.
  3.  Дайте визначення поняття “професіографія”.
  4.  Що є результатом професіографічного вивчення?
  5.  На яких принципах базується процес створення професіограм?
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  6.  Визначіть  основні  підходи  до  змісту  і  структури  професіограм 
(за А. К. Марковою).

  7.  Яку  інформацію містить план-схема психологічної характерис-
тики професії?

  8.  Визначіть труднощі у вивченні професіональної діяльності в су-
часних ринкових умовах.

  9.  Які  особливості  використання професіографічного матеріалу  у 
профконсультаційній роботі?

 10.  Розкрийте зміст професіографії.

творчі завдання та проблемні ситуації
  1.  Завданням професіографії є:

а)  комплексний підхід до вивчення професійної діяльності;
б)  опис технологічних процесів;
в)  опис професій та основних вимог, які висуває певний вид праці 

до професійної поведінки людини.
  2.  Професіографія — це:

а)  прогнозування;
б)  галузь практичної психології;
в)  технологія  вивчення  вимог,  які  пред’являє  професія  до  осо-

бистісних якостей, психологічних здібностей та психолого-фі-
зичних можливостей людини.

  3.  У професіографічних дослідженнях використовують методи:
а)  опис технологічних процесів;
б)  фізіологічні методи;
в)  психологічні методи.

  4.  Загальний план-опис професії включає:
а)  професіограму;
б)  психограму;
в)  експертизу.

  5.  Принципами професіографії є:
а) селективність;
б) багаторівневість;
в) ідентичність.

теми рефератів
  1.  Основні питання професіографії.
  2.  Схема профорієнтаційного опису професій.
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  3.  Психографічний метод як спосіб прогнозування успішності про-
фесійної діяльності.

  4.  Методи психологічного аналізу професійної діяльності.
  5.  Схема складання професіограм.
  6.  Професіографія, її значення і методи роботи.
  7.  Структура професіограми.
  8.  Психологічне вивчення професій з метою профконсультацій.
  9.  Основні питання професіографії.
 10.  Психологічні характеристики професій.

Література: основна [3; 8–12; 14; 17; 18];
додаткова [2; 4; 8; 13; 15; 24]

Тема 5. Професійне консультування як компонент 
профорієнтації

Зміст  і  форми  професійного  консультування.  Етичні  принципи 
професійної  діяльності:  принцип  відповідальності,  принцип компе-
тентності, принцип добровільності, принцип конфіденційності, прин-
цип  активності,  принцип позитивного  ефекту,  принцип лояльності, 
групова діагностична профконсультація і її переваги.

Етапи групової діагностичної консультації.
Характеристики  профконсультацій:  інформаційні,  діагностичні, 

медико-психологічні, корекційні, розвивальні, формуючі.
Розвивальна групова консультація: застосування активних методів 

роботи в групі (імітаційні, карткові профорієнтаційні ігри, елементи 
соціально-психологічного тренінгу, психотехнічні ігри, вправи).

Індивідуальна професійна консультація
Корекційна робота профконсультанта.
Поетапна схема професійного консультування.
Мета: сформувати у студентів знання про зміст і форми професій-

ного консультування.
Методичні рекомендації:  при  вивчені  даної  теми  зорієнтувати 

студентів на засвоєння знань з надання допомоги особистості у вирі-
шенні проблем індивідуальної зайнятості.

словникова робота: професійне консультування, етичні принци-
пи  професійної  діяльності,  стадії  профконсультаціі,  групова  проф-
консультація,  індивідуальна  профконсультація,  корекційна  робота 
профконсультанта, схема професійного консультування, професійне 
самовизначення, ціннісні орієнтації, життєва перспектива, професій-
на психодіагностика.
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питання та завдання для самоконтролю
  1.  Що є змістом професійного консультування?
  2.  Які є форми професійного консультування?
  3.  Назвіть етичні принципи професійної діяльності.
  4.  Визначіть переваги групової профконсультації.
  5.  Які виділяють профконсультації за кількісними ознаками?
  6.  Визначіть, які можуть бути профконсультації за цільовою озна-

кою?
  7.  Яку  інформацію отримує особистість у ході групової профкон-

сультації?
  8.  Які психологічні особливості інформації необхідно враховувати 

при підготовці інформаційної консультації?
  9.  Які завдання вирішуються при проведенні діагностичної групо-

вої профконсультації?
 10.  Які етапи включає групова діагностична консультація?

творчі завдання та проблемні ситуації
  1.  Визначіть головне завдання профконсультанта.

Головне завдання профконсультанта:
а)  змінює напрям розвитку особистості;
б)  вивчає кризові моменти особистості;
в)  допомагає особистості зорієнтуватися, знайти вихід з проблем-

ної ситуації, пов’язаної з вибором професії.
  2.  Доповніть твердження.

Професійна консультація — це:
а)  система психологічного вивчення особистості з метою допомо-

ги свідомо обрати професію;
б)  форма трудової експертизи;
в)  елементи трудової експертизи;
г)  елементи роботи з персоналом;
д)  прогнозування.

  3.  Визначіть стадії профконсультації...
    (придатність, стагнація, конфлікт, самовизначення, знайомство, 

альтернативні рішення, проблема, конкретні дії, бажаний резуль-
тат).

  4.  Професійна психодіагностика — це:
    (інтерактивні методики, проективні методи,  встановлення пси-

хологічного діагнозу,  засіб  інформаційного забезпечення проф-
консультування);
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  5.  Залежно від характеру допомоги виокремлюють види профкон-
сультацій …

    (соціальні, інтелектуальні, алгоритмічні, довідкові, діагностичні, 
медичні).

  6.  Визначіть мету профконсультування.
    Мета профконсультування …
    (психотехніка,  трудова  експертиза,  підготовка  особистості  до 

професійного  самовизначення,  виявлення  придатності  людини 
до конкретного виду діяльності).

теми рефератів
  1.  Сутність і завдання професійної консультації.
  2.  Психологічне консультування з професійної орієнтації.
  3.  Профконсультація як взаємодія консультанта і оптанта.
  4.  Індивідуальна профконсультація.
  5.  Психологічні проблеми професійної консультації.
  6.  Групова профконсультація.
  7.  Види профконсультацій.
  8.  Психодіагностичні напрями професійного консультування.
  9.  Особистість: проблеми психологічного профконсультування.
 10.  Поетапна схема професійного консультування.

Література: основна [4; 5; 7; 8; 10; 11; 13; 17];
додаткова [3; 6; 8; 12; 14; 24]

Тема 6. Психологічні особливості професійного відбору
Об’єкт, предмет, методи, розвитку професійного відбору.
Варіант  змістовно-процесуальної  моделі  професійного  самовиз-

начення. Схема побудови особистої професійної перспективи. ОПП 
за С. М. Пряжниковим [14]. Фактори вибору професії за Є. О. Клі-
мовим [8].

Психологічна  трудова  експертиза. Прогностична. Ретроспектив-
на.

Етапи професійного відбору.
Профвідбір — як система заходів, яка здійснюється з метою надан-

ня допомоги людині, що прагне знайти професію.
Формула вибору професії.
Організаційні  основи  професійного  відбору.  Методологія  про-

фесійного  психологічного  відбору. Професійно  важливі  якості  осо-
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бистості  в  системі  профвідбору.  Роль  і  місце  особистості  в  процесі 
діяльності.  Нормативні  кризи  під  час  діяльності.  Характеристика 
етапів професійного розвитку і формування особистості в професій-
ній діяльності. Сучасні погляди на проблему здібностей. Психомото-
рика особистості в системі профвідбору.

Мета: визначення  рівня  індивідуальних  професійно  важливих 
якостей та їх відповідності вимогам професії.

Методичні рекомендації: при  вивченні  даної  теми  зорієнтувати 
студентів на засвоєння знань про ефективність професійного відбо-
ру.

словникова робота: професійний відбір, принципи професійного 
відбору, трудова експертиза, етапи професійного відбору, якості осо-
бистості,  кризи  особистості,  індивідуальність,  особистість,  особли-
вості професійної діяльності.

питання та завдання для самоконтролю
  1.  Визначіть  етапи  системи  прогнозу  діяльності  у  професійному 

відборі.
  2.  Яка мета професійного психологічного відбору?
  3.  Які принципи професійного відбору?
  4.  Розкрийте суть аспектів профвідбору на сучасному етапі розвит-

ку України.
  5.  Визначіть принципи професійного відбору.
  6.  Які  науково-практичні  проблеми  професійного  відбору  спе-

ціалістів?
  7.  Які організаційні основи професійного відбору?
  8.  Охарактеризуйте сучасні підходи до системи раціонального роз-

поділу трудових ресурсів за групами подібних спеціальностей.
  9.  Які  професійно  важливі  якості  особистості  важливі  в  системі 

профвідбору?
 10.  Визначіть напрями прогнозу діяльності професійного відбору.

творчі завдання та проблемні ситуації
  1.  Виділіть два основних аспекти в проблемі професійного психо-

логічного відбору
    (створення професіограм,  алгоритм  складання психограми,  ви-

моги  професії,  фахівець  з  його  індивідуально-психологічними 



18

особливостями,  специфіка  діяльності,  що  вимагає  від  особис-
тості професійних якостей).

  2.  Метою професійного психологічного відбору є …
    (визначення рівня відповідності індивідуальних рис майбутньо-

го професіонала до вимог професії, здійснення прогнозу успіш-
ності, практична професійна діяльність).

  3.  Якість спеціалістів забезпечується …
    (системою навчання та виховання, професійним відбором, ефек-

тивністю професійної орієнтації молоді).
  4.  Професійний відбір — це …
    (визначення  здібностей  кандидатів  до  виду  праці  по  стану 

здоров’я, підвищення працездатності, комплекс засобів по вияв-
ленню осіб, придатних до конкретної спеціальності).

  5.  Ефективність професійного відбору має три основні виміри …
    (підвищення рівня працездатності; економічний ефект, який дає 

професійний  відбір;  соціально-психологічний  ефект;  спрямо-
ваність особистості;  виявлення  здатності  особистості  до певної 
праці по стану здоров’я; психофізіологічний вибір; раціональний 
розподіл трудових ресурсів).

теми рефератів

  1.  Принципи професійного відбору.
  2.  Організаційні основи професійного відбору.
  3.  Професійно важливі якості особистості в системі профвідбору.
  4.  Психомоторика особистості в системі профвідбору.
  5.  Професійна орієнтація в системі профвідбору.
  6.  Прогноз діяльності в професійному відборі.
  7.  Емоційне ставлення особистості до вибору професії.
  8.  Проблеми професійно-психологічного відбору.
  9.  Психологічний відбір у професійній і освітній діяльності.
 10.  Практичні засади професійного відбору.

Література: основна [2; 5; 7; 13; 17; 22];
додаткова [1; 2; 6; 19; 26]
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Тема 7. Психологічна характеристика професійної 
придатності особистості

Розвиток, визначення, деформація характеристик рівня профпри-
датності особистості до діяльності.

Визначення характеристики рівня професійної придатності люди-
ни. Зміст профпридатності. Основні положення, види, рівні, завдання 
системи  визначення  професійної  придатності.  Актуальність  визна-
чення  професійної  придатності. Методологічні  підходи  визначення 
професійних  вимог.  Психологічна  експертиза  професійної  придат-
ності  особистості.  Психологічні  методики  визначення  професійної 
придатності.  Критерії  визначення  професійної  придатності.  Класи-
фікація  професійної  придатності.  Процес  формування  професійної 
придатності, основні етапи: трудове виховання і навчання, професій-
на орієнтація, професійний добір, професійна підготовка, професійна 
адаптація, професійна діяльність, професійна атестація, професійна 
реабілітація.

Мета:  обґрунтувати  й  визначити  сутність  і  зміст  сучасного  ро-
зуміння поняття “професійна придатність”.

Методичні рекомендації: звернути увагу студентів на основні по-
ложення, види, рівні, завдання системи визначення професійної при-
датності.

словникова робота: професійна придатність, професійні вимоги, 
види, рівні професійної придатності, критерії визначення професій-
ної придатності, концепції аналізу діяльності, концепції аналізу при-
датності особистості, методи.

питання та завдання для самоконтролю

  1.  Сформулюйте визначення “професійна придатність”.
  2.  Що являє собою процес формування професійної придатності?
  3.  Визначіть основні етапи професійної придатності особистості.
  4.  Охарактеризуйте рівні професійної придатності особистості.
  5.  Розкрийте суть класифікації професійної придатності (за Є. Клі-

мовим).
  6.  Проаналізуйте зміст профпридатності.
  7.  Визначіть завдання професійної придатності.
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  8.  Охарактеризуйте  процедуру  діагностики  і  прогнозування  про-
фесійної придатності.

  9.  Обґрунтуйте професійно значущі вимоги до особистості.
 10.  Охарактеризуйте методичні принципи психологічного вивчення 

професійної придатності.

творчі завдання та проблемні ситуації

  1.  Професійна придатність — це …
    (формування  професійної  придатності  конкретної  людини;  су-

купність  індивідуальних  особливостей  людини,  що  впливають 
на  освоєння  трудовою  діяльністю;  динамічна  властивість  при-
датності до конкретної професії).

  2.  Система  професійної  придатності  (за  Є.  Клімовим)  включає 
складові …

    (дієздатність,  професійну  придатність,  спеціальні  здібності, 
ступінь  фізичного  та  психічного  здоров’я,  особистісний  підхід 
до діяльності, надійність людини, психомоторика, конструктив-
ність).

  3.  Класифікація професійної придатності на основі врахування ха-
рактеру психологічних і медичних передумов до успішної діяль-
ності має 4 складові …

    (якості, рівень задоволення процесом діяльності, професійне са-
мовизначення, придатність, непридатність, відповідність до ви-
значеної галузі діяльності, покликання, сумлінність).

  4.  При вивченні системи “людина — професія” варто враховувати …
    (комплекс характеристик людини, від яких залежить успіх у про-

фесійному  становленні;  спосіб  життя;  деформації;  професійну 
мотивацію;  тип реагування; професійну підготовленість; рівень 
функціональної готовності, акцентуації характеру, стан індивіду-
ально-психологічних функцій людини).

  5.  Прогнозування професійної придатності  здійснюється за допо-
могою 

    (моделювання,  психодіагностики,  особистісного фактора,  стан-
дартизації методик).

теми рефератів

  1.  Психологія професійної придатності.
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  2.  Розвиток  і  визначення  рівня  профпридатності  особистості  до 
діяльності.

  3.  Види профпридатності.
  4.  Процес формування професійної придатності.
  5.  Психологічні методики визначення професійної придатності.
  6.  Особливості аналізу діяльності та професійної придатності осо-

бистості.
  7.  Основні вимоги до класифікації методів психодіагностики про-

фесійної придатності.
  8.  Завдання системи визначення професійної придатності.
  9.  Принципи визначення професійної придатності.
 10.  Класифікація професійної придатності (за Є. Клімовим).

Література: основна [3; 5; 13; 14; 17; 19; 21; 22];
додаткова [4; 14; 17; 18; 24; 26]

Тема 8. Психодіагностичні методи і прогноз діяльності в 
системі психологічного відбору

Професійна психодіагностика. Теорія і практика з’ясування наяв-
ності  і ступеня вираженості у людини певних психологічних ознак. 
Засіб  інформаційного  забезпечення  профконсультування.  Психо-
діагностичні напрями професійного консультування (за О. Коронець-
кою).

Професійне  самовизначення.  Методи  психодіагностики:  Тести, 
опитувальники:  ДДО  Є.  О.  Клімова,  опитувальники  професійних 
інтересів, тести на визначення рівня інтелекту, тест Алетхауера, тест 
Айзенка, ШТУР та ін. 

Тести спеціальних здібностей. Тест Люшера, бесіда, інтерв’ю.
Професійна  придатність.  Методи  психодіагностики:  апаратур-

ні  психофізіологічні  та  поведінкові методики. Тести  інтелекту,  спе-
ціальних здібностей.

Тести досягнень.
Професійна  адаптація.  Стандартизоване  спостереження,  тести-

опитувальники. Проективні методики:  “незавершених  речень”,  тест 
Люшера, ТАТ, тест Розенцвейга, графічні проективні методики.

Реалізація професійного психологічного потенціалу. Методи пси-
ходіагностики: методи інтелекту, креативності, тести досягнень, здіб-
ностей. Опитувальники:  потреба  в  досягненнях,  ставлення  до  про-
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фесії,  самооцінка.  Стандартизоване  спостереження.  Психологічна 
бесіда, інтерв’ю.

Професійний  ріст,  кар’єра. Методи  дослідження: методи  дослід-
ження  інтелекту,  креативності,  тести  досягнень.  Проективні  мето-
дики:  “незавершених  речень”,  тест Люшера, ТАТ,  тест Розенцвейга, 
графічні проективні методики, методики вивчення самооцінки, рівня 
домагань.

Професійні деструкції (стагнація, кризи, конфлікти). Тести-опи-
тувальники:  тест Кетелла, психобіографія, каузометрія. Проективні 
методики: тест Люшера, фрустраційний тест Розенцвейга, методики 
визначення самооцінки.

Професійна реабілітація. Патопсихологічний діагностичний опи-
тувальник А. Лічко. Проективні методики:  графічні проективні ме-
тодики. Тести інтелекту, досягнень, спеціальних здібностей, тест Лю-
шера.

Бесіда, інтерв’ю, спостереження та ін.

Мета: виявлення придатності людини до конкретного виду діяль-
ності на основі  інформаційного, діагностичного, психологічного  за-
безпечення профконсультування.

Методичні рекомендації:  сформувати у  студентів практичні на-
вички і вміння організації та проведення професійної психодіагнос-
тики.

словникова робота:  професійна  психодіагностика,  тести-опи-
тувальники,  проективні  методики,  апаратурні  психофізіологічні  та 
поведінкові методики, тести інтелекту, спеціальних здібностей, тести 
досягнень, графічні проективні методики, професійне самовизначен-
ня, професійна адаптація, професійний ріст, професійні деструкції.

питання та завдання для самоконтролю

  1.  Визначіть об’єкт професійної психодіагностики.
  2.  Дайте визначення сутності “професійна психодіагностика”.
  3.  Назвіть об’єктивні методи у професійній психодіагностиці.
  4.  Що допомагають діагностувати тести-опитувальники?
  5.  Яке завдання профдіагностики?
  6.  Назвіть інтерактивні методи в профдіагностиці.
  7.  Які методи належать до проективних методів?
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  8.  Що допомагає визначити стандартизоване аналітичне спостере-
ження?

  9.  Яка мета застосування методів профдіагностики?
 10.  Що реєструється за допомогою апаратурних психофізичних ме-

тодів?

творчі завдання та проблемні ситуації

  1.  Професійна психодіагностика — це …
    (професійне  самовизначення,  професійна  орієнтація,  теорія  і 

практика з’ясування наявності і ступеня вираженості у людини 
певних психологічних ознак,  засіб  інформаційного психологіч-
ного забезпечення профконсультування).

  2.  Об’єктом професійної психодіагностики є …
    (знання, уміння, загальні і спеціальні здібності, особливості пе-

ребігу  психічних  процесів,  станів,  мотиви,  інтереси,  особистіс-
ні  риси,  професійна  спрямованість,  ціннісні  орієнтації,  стан 
здоров’я).

  3.  Визначіть, які методи використовують для діагностування про-
фесійної придатності особистості?

    (Тести-опитувальники, проективні методики, апаратурні психо-
фізичні і поведінкові методики).

  4.  Описати  особливості  професійної  діяльності  за  схемою  опису 
професій (за Є. Клімовим).

  5.  Діагностувати  потреби  особистості  в  досягненні  (за Ю.  Орло-
вим).

теми рефератів

  1.  Схема опису професій.
  2.  Психологічні модулі різних професій.
  3.  Визначення професійної мотивації особистості.
  4.  Діагностика  соціально-психологічних  установок  особистості  в 

мотиваційно-потребнісній сфері.
  5.  Вивчення професійної ідентифікації особистості.
  6.  Характеристика типів професій (за Н. Жемера).
  7.  Диференційно-діагностичний  опитувальник  інтересів  (ДДО 

— за Є. Клімовим).
  8.  Психодіагностичні напрями професійного консультування.
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  9.  Когнітивна орієнтація (метод контролю Дж. Роттера).
 10.  Дослідження професійної готовності особистості до вибору про-

фесії.
Література: основна [7; 12; 13; 15–17; 21];

додаткова [4; 6; 8; 10; 11; 14; 16]
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