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Вступ 

Реалії сьогодення зумовлюють необхідність об’єктивної оцінки соціально-

економічної ситуації на ринку праці і професій, а відповідно й активізації 

професійного самовизначення школярів та молоді. В зв’язку з цим завданням 

психолого-педагогічної науки й практики є максимальне наближення кожної 

особистості до праці за покликанням, здібностями з урахуванням суспільних 

потреб. 

Це передбачено законами України «Про зайнятість населення», «Про 

освіту», «Про вищу освіту»,  «Концепцією державної системи професійної 

орієнтації населення», «Положенням про професійну орієнтацію молоді, яка 

навчається». 

Зазначені вимоги визначають потребу у підготовці фахівців, здатних 

вільно орієнтуватись у складному світі сучасних професій, досконало володіти 

знанням вимог, визначених професіями до людини, вмінням підготувати учнів 

до свідомого вибору свого професійного майбутнього. Все це зумовлює 

проблему формування належного рівня профорієнтаційної компетентності, що 

забезпечується відповідною підготовкою.  

Однак, осмислення реального стану педагогічної практики свідчить про 

недостатню готовність практичних психологів до реалізації профорієнтаційних 

функцій у професійній діяльності. Отже, виникає суперечність між 

необхідністю проведення активної профорієнтаційної роботи з учнями на всіх 

ступенях  навчання й недостатньою підготовленістю практичних психологів до 



такої діяльності. Відтак забезпечення належного рівня підготовки майбутнього 

психолога до практичної реалізації мети професійної орієнтації в сучасній 

школі є актуальною психолого-педагогічною проблемою. 

 

1. Суть профорієнтаційної діяльності та профорієнтаційної 

компетентності  практичного психолога 

Теоретичний аналіз досліджень психолого-педагогічного спрямування дає 

можливість стверджувати, що окреслена проблема на сьогодні  потребує 

активного вивчення .У роботах Д.О. Закатнова, М.М. Захарова, Л.А. Йовайші, 

Є.О. Клімова, Є.М. Павлютенкова, К.К. Платонова, О.Д. Сазонова,  

М.П. Тименка, Б.О. Федоришина, С.М. Чистякової  досліджено загальні основи 

побудови системи  профорієнтації.  

У низці праць вченими розглянуто підготовку студентів до 

профорієнтаційної роботи у школі (В.В. Андарало, М.Т. Благінін,   

Г.П. Бондаренко, К.Ж. Жубаєв,  С.Т. Золотухіна, Х.В. Процко, В.Д. Симоненко, 

Н.А. Ховрич, Н.Ш. Шадієв, Л.М. Шмигірілова, М.О. Чіталін, М.С. Янцур та 

ін).. Однак, до цього часу не розроблено єдиного підходу до змісту 

профорієнтаційної підготовки майбутніх психологів, які працюючи в умовах 

допрофільної і профільної школи, могли б забезпечувати належний рівень 

підготовки учнів до професійного самовизначення.  

Професійне самовизначення є не тільки акцією вибору, а має й 

динамічний, професійний характер, здійснюється на всіх етапах життя людини.  

Професійне самовизначення повинно формуватись поетапно. На кожному 

віковому етапі психологам, педагогічним працівникам необхідно враховувати 

наступність вікових і психологічних особливостей школярів.  Методи і форми  

профорієнтаційної роботи мають бути розраховані не на абстрактного, а на 

конкретного учня, спрямовані на активізацію його особистісних ресурсів  в 

ситуації вибору професії. Важливими для формування професійного 

самовизначення особистості є:  



І. Початковий (пропедевтичний) етап: дошкільний вік, 1-4 класи. 

Результатом його є сформоване позитивне ставлення до себе, суспільства, 

праці, професійної діяльності і навколишнього середовища. 

II. Пізнавально-пошуковий етап: 5-7 класи.. Результат - вибір напрям-

ку (профілю) продовження освіти в старших класах та підведення  до вибору 

відповідної сфери самореалізації. 

III. Базовий (визначальний) етап: 8-9 (8-11) класи. Результатом є 

сформованість особистісно значимого смислу вибору професії, стійкої 

професійної спрямованості (професійних намірів, планів оволодіння професією, 

професійної перспективи), психологічної готовності до стану незайнятого і 

зміни професійної діяльності та переорієнтації на нову діяльність. 

IV. Етап професійного навчання: професійний навчальний заклад (10-

11 класи, при наявності професійної підготовки). Результат - конкуренто-

спроможний на ринку праці спеціаліст, готовий до активної професійної 

діяльності і переорієнтації на нову діяльність. 

V. Адаптаційний етап: професійна діяльність або переорієнтація на 

нову діяльність. Результатом цього етапу є повноцінна реалізація потенцій 

особистості в професійній діяльності, а за необхідності оволодіння новою 

професією і успішне зростання професійної майстерності [6 ]. 

Формування професійного самовизначення особистості здійснюється в 

ході спеціально організованої науково–практичної діяльності, що включає  

знання про себе (образ “Я”), світ професій (аналіз професійної діяльності); 

співвідношення знань про себе і знань щодо професійної діяльності 

(професійна проба). Ці компоненти є основними складовими процесу 

професійного самовизначення на етапі вибору професії.   Виділяють і засоби 

його формування: професійна  просвіта; професійна діагностика, розвиток 

інтересів, здібностей і нахилів (професійні проби), професійна консультація; 

професійний відбір (підбір); соціально–професійна адаптація, Вони складають 

логіко–змістовну основу системи профорієнтації [3].  



Психолог, підготовлений до профорієнтаційної діяльності має здійснювати 

профорієнтаційну функцію на основі системи спеціальних знань, умінь, 

навичок, досвіду творчої діяльності, які є теоретичною і методичною базою 

формування професійного самовизначення особистості в навчально-виховному 

процесі освітніх закладів різних типів 

Профорієнтаційну компетентність психолога складають компоненти, які 

відображають структуру системи професійної орієнтації: профінформаційна 

(профпросвітницька), профдіагностична, профконсультаційна, 

професіографічна компетенції. 

У структурі профорієнтаційної компетентності вчені виокремлюють 

мотиваційний, когнітивний і рефлексивний компоненти [7]. 

Нами виділені загальні та спеціальні знання й уміння, які необхідні 

практичному психологу для проведення профорієнтаційної роботи з учнями. 

 Загальні знання: 

- соціально-економічні, психолого-педагогічні основи професійної 

орієнтації школярів, основні тенденції  розвитку економіки держави; 

- структура, зміст, форми і методи профорієнтаційної роботи з учнями в 

навчальній і поза навчальній діяльності; 

- організаційно-педагогічні основи спільної діяльності центрів зайнятості 

населення, загальноосвітніх навчально-виховних закладів, сім'ї, професійних 

навчальних закладів різних типів, виробничих підприємств, фірм, організацій в 

підготовці учнів до вибору професії. 

Уміння: 

- користуватись статистичною інформацією про навчальні та перспективні 

потреби в кадрах, планувати профорієнтаційну роботу, використовувати 

професіограми з метою профорієнтації; 

- проводити профорієнтаційну роботу в навчальному процесі, 

організовувати та проводити різноманітні профорієнтаційні заходи: диспути, 

бесіди, екскурсії, зустрічі, професіографічні дослідження та ін.; 

- використовувати з метою профорієнтації психограми та професіограми, 



розробляти і використовувати анкети, опитувальники, тести, карти інтересів,  

створювати діагностично-методичні матеріали профорієнтаційного змісту. 

Спеціальні знання: 

- сучасні типи промислових та сільськогосподарських підприємств, 

транспорту, зв’язку, сфери обслуговування; 

- типи навчальних закладів різних рівнів для професійної підготовки 

спеціалістів; 

- класифікація професій, професіограми, психограми; 

- специфіка професійної орієнтації учнів на професії типу Л-П, Л-Т,  Л-Л, 

Л-З, Л-Х; 

- основні напрямки профорієнтаційної роботи психолога, вчителя-

предметника, класного керівника, роль виробничої праці в професійному 

самовизначенні особистості. 

 Уміння:  

- вести необхідну документацію з професійної орієнтації учнів 

   проводити основні профдіагностичні та профконсультаційні 

процедури,обґрунтовувати ефективні умови організації професійних проб; 

- здійснювати професійну орієнтацію учнів у тісному взаємозв’язку з 

батьками школярів, закладами позашкільної освіти, професійними навчальними 

установами, виробничими колективами; 

- діагностувати та розвивати професійні інтереси, нахили, професійну 

спрямованість особистості, мотиви професійного самовизначення; 

Процес формування профорієнтаційних умінь передбачає такі етапи 

розвитку: актуалізація набутого досвіду і засвоєння нових знань, умінь і 

навичок; спрямованість діяльності на оволодіння способами розвитку й 

удосконалення знань, умінь і навичок; самостійне впровадження і 

самоконтроль набутої профорієнтаційної компетентності 

Найкращий ефект у формуванні профорієнтаційної компетентності 

майбутнього психолога у навчальному процесі відбувається при 

систематичному здійсненні студентом самоаналізу, самоконтролю і 



самокорекції власної діяльності. 

Отже, під профорієнтаційною компетентністю ми розуміємо комплекс 

особистісних можливостей психолога, які дозволяють йому ефективно і 

доцільно реалізовувати цілі і завдання профорієнтаційної роботи. 

 

2.Зміст та технології підготовки практичних психологів до 

профорієнтаційної діяльності 

Одним із засобів активізації підготовки практичних психологів до 

профорієнтаційної роботи може стати курс «Психологія профорієнтаційної 

діяльності»,  розроблений нами для студентів спеціальності  7.03010301. 

Практична психологія галузі знань  0301 Суспільно-політичні науки обсягом 3 

кредити.  

Метою вивчення дисципліни є психологічне обґрунтування змісту, 

принципів, напрямів, форм і методів профорієнтаційної роботи практичного 

психолога з учнями в загальноосвітніх закладах різних типів. 

Завдання курсу: 

1. З’ясувати суть, структуру та основні закономірності і принципи 

профорієнтаційної діяльності психолога. 

2. Усвідомити основні поняття професійної орієнтації, її зв’язки з іншими 

науками. 

3. Розкрити зміст та технології профорієнтаційної діяльності психолога. 

4. Дослідити психологічні основи професійного зростання особистості та 

побудови професійної кар’єри. 

При організації вивчення курсу враховуються такі вихідні навчальні 

компетенції: знання законів, закономірностей, принципів загальної психології, 

психології особистості, основ психологічного консультування, основ фізіології 

та стану здоров’я учнів, законів, закономірностей, принципів, методів та засобів 

навчання і виховання учнів, психологічних особливостей розвитку учнів 

молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку, основ педагогічної 

психології, психології праці та соціально-психологічних основ вибору професії 



та умінь використовувати інформаційні технології, враховувати вікові 

психологічні особливості  розвитку учнів у проведенні профорієнтаційної 

роботи. 

Основними навчальними компетенціями що формуються у студентів під 

час вивчення курсу є знання про: 

1)професійне самовизначення, його суть, основні концептуальні підходи, 

компоненти, етапи та критерії ефективності; 

2) систему профорієнтації як засобу реалізації професійного 

самовизначення, її складові; 

3) особистісно-зорієнтовані засоби формування та діагностики 

професійного самовизначення на різних етапах розвитку особистості в освітніх 

закладах різних типів; 

4) професійну кар’єру особистості, її складові, ефективні умови побудови 

та успішного здійснення; 

5) нові інформаційні та педагогічні технології формування професійного 

самовизначення особистості. 

На основі цих узагальнених знань у студентів мають бути сформовані 

вміння практично організувати основні профорієнтаційні функції: науково-

дослідну, навчальну (інформаційну), корекційно-консультативну, розвиваючу, 

просвітницьку. 

Основні поняття, терміни: профорієнтаційна діяльність, професійне 

самовизначення, психологічні особливості професійної просвіти, 

професіографія, психологічна класифікація професій, психограма, професійна 

консультація, професійна проба, професійний відбір, підбір, психологічна 

діагностика, професійний життєвий шлях особистості, професійна кар’єра, 

життєві професійні кризи особистості. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення загальної психології (з 

практикумом), педагогіки, вікової психології, педагогічної психології, 

соціальної психології (психологія праці та вибір професії), основ 

психологічного консультування та психокорекції, основ наукових досліджень, 



нових інформаційних технологій, психологічної служби в системі освіти, 

психології особистості, консультативно-розвивальних технологій, 

експериментальної психології та психодіагностики.  

Програма побудована за кредитно-модульною системою 

навчання.Зазначена мета реалізується у ході проведення лекційних, 

практичних, семінарських занять. самостійної та індивідуальної роботи. 

У змісті лекційних занять розкриваються  такі основні питання курсу: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Науково-психологічні основи системи професійної 

орієнтації. 

Тема 1. Теоретичні основи профорієнтаційної діяльності,  

Тема 2. Психологічні основи професійної просвіти. 

Тема 3. Психологічні основи професіографії. 

Тема 4. Профорієнтаційна консультація як компонент профорієнтації. 

Тема 5. Професійна активізація, професійна проба. 

Тема 6.  Психологічні особливості професійного відбору. 

Тема 7. Психологічна характеристика професійної придатності 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Зміст та технології профорієнтаційної 

діяльності психолога. 

Тема 8. Допрофесійний онтогенез людини як суб’єкта праці. 

Тема 9. Психологічна діагностика у профорієнтаційній діяльності. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛ ІІІ. Психологічні основи професійного зростання  

особистості та  побудови професійної кар’єри. 

Тема 10. Проектування професійного життєвого шляху. 

Тема 11. Професійна кар’єра, її суть та види. 

Курс «Психологія профорієнтаційної діяльності» передбачає виконання 

практичних робіт,орієнтовна тематика яких може бути наступною: 

Ознайомлення з науковою, методичною та періодичною літературою з 

психологічних проблем профорієнтаційної діяльності.Основи професіографії, 

класифікація та опис професій. Аналіз професій. Складання психологічного та 

психофізіологічного профілю професій. Методика збору і систематизації даних 



про учня, його інтереси і схильності (первина профконсультація). Професійна 

активізація школярів ( професійна проба). Професійний відбір. Професійний 

підбір. Психологічна експертиза профорієнтаційних курсів для учнів середньої 

і старшої школи. Технологія розробки та проведення заняття психологічного 

змісту з профорієнтаційних курсів для учнів середньої школи. Технологія 

розробки та проведення занять психологічного змісту профорієнтаційних 

курсів для учнів старшої школи. Дослідження готовності учнів 1-4 класів до 

професійного самовизначення. Дослідження готовності учнів 5-9 класів до 

професійного самовизначення. Дослідження готовності учнів 10-11 класів до 

професійного самовизначення. Дослідження типу особистісного професійного 

самовизначення. Проектування професійного життєвого шляху. Професійне 

становлення і професійна кар’єра. 

Уся система  педагогічного впливу в ході вивчення курсу має бути 

сконцентрована на студентові, на розвитку його індивідуальності як у системі 

колективних стосунків, так і під час проведення індивідуальної роботи. Тому 

методичний  інструментарій, що забезпечує успішне засвоєння навчального 

курсу складають лекції різних типів, виконання проектів, широке використання  

інтернет-ресурсів, ігрових  та кейс-технологій, які стимулюють студентів до 

активної навчально-пізнавальної діяльності,реалізуючи особистісно-

зорієнтований підхід. 

Самостійна  робота з  вивчення  курсу «Психологія профорієнтаційної 

діяльності» є окремою формою організації навчальних занять і поряд з лекцією, 

семінаром, практичним заняттям  сприяє формуванню у студентів 

профорієнтаційної компетентності,  інтелектуальних якостей, необхідних 

майбутньому  психологу. Вона виховує у студентів стійкі навички самоосвіти, 

сприяє розвитку працелюбності, організованості й ініціативи, випробовує 

волю та сили, перевіряє дисциплінованість, сприяє самовихованню.  

Під час самостійної роботи студенти вивчають різні види джерел, зокрема 

періодичної, наукової літератури, державних документів з проблем професійної 

орієнтації та професійного самовизначення  учнів та молоді, матеріалів з досвіду 



роботи практичних психологів. Вони відрізняються  своєю специфікою, 

авторською  інтерпритацією найважливіших теоретичних та практичних 

положень. Це дозволяє студенту  сформувати об’єктивне уявлення  про закони, 

закономірності та принципи профорієнтаційної діяльності психолога, виробити  

власне ставлення до профорієнтаційних ідей і поглядів провідних українських і 

зарубіжних учених,  практиків.   

Результатами самостійного вивчення дисципліни є розробка портфоліо, 

підготовка рефератів, проектів, виступів на науково-практичних  конференціях 

та семінарах; створення  анотованих каталогів, публікацій з питань психології 

професійної орієнтації учнів, інтернет-сторінок в освітніх закладах різних типів. 

 Самостійна робота з виконання  навчального завдання охоплює такі етапи: 

1. Підготовка студента до виконання завдання, теоретичне, 

психологічне, організаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення 

самостійної роботи. 

Теоретична готовність студента виявляється в його інтелектуальній 

підготовленості, тобто у здатності застосувати свої знання для виконання 

завдання. 

Практична готовність  полягає у здатності оптимально  планувати самостійну 

роботу, вміло використовувати конспект лекцій, підручники, посібники, 

комп'ютер, розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

класифікацію та ін.). 

Психологічна готовність студента передбачає передусім наявність у нього 

мотивів до виконання конкретного завдання. Для того щоб поставлене перед 

студентом завдання стало мотивом  його розумової, практичної діяльності, воно 

повинно бути ним сприйняте. Внутрішнє сприйняття завдання починається з 

актуалізації мотиву, що спонукає студента до виконання поставленого завдання, 

а відповідно, до організації своєї самостійної роботи. 

2. Безпосереднє виконання навчального завдання. Це найважливіший 

і найвідповідальніший етап самостійної роботи студента. Оскільки навчальне 

завдання найчастіше постає у навчально-пізнавальній формі, то в процесі його 



виконання задіяні усі психічні процеси, які забезпечують пізнавальну 

активність: відчуття, сприйняття, уява, пам'ять, мислення, увага та ін. На 

ефективність виконання завдання впливають такі особистісні якості студента, 

як цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність тощо. 

3. Аналіз виконаного завдання. Це завершальний етап самостійної роботи. 

Під час аналізу студент оцінює (шляхом самоконтролю, і  взаємоконтролю) якість 

і час виконання завдання, ефективність використаних у процесі самостійної 

роботи методів і засобів. 

Індивідуальна науково-дослідна робота з курсу передбачає розробку 

групового проекту чи реферату, виконаного індивідуально студентом на 

належному науково-дослідницькому рівні з окресленою авторською позицією 

стосовно проблеми, що аналізується. Реферат доповнюється презентацією. 

Змістом індивідуальної науково-дослідної роботи може бути дослідження 

таких проблем:  

ЗМ 1. Науково-психологічні основи системи професійної орієнтації. 

Психологічні особливості професійної освіти та професійної самоосвіти. 

Психологічні особливості професіограми як системи опису 

професій.Психологічна характеристика окремих професій Психограма як ядро 

професіограми Види професії та їх особливості.Протипоказання при виборі 

професії Профорієнтація в системі психологічної науки. Професійна 

консультація як компонент профорієнтації.Професійний відбір та його 

психологічна характеристика. Індивідуальний стиль діяльності та професія. 

Психологічна характеристика професійної придатності. Фактори, які 

зумовлюють успішність формування професійної придатності. Генезис професії 

та його психологічні умови. 

ЗМ 2. Зміст та технології профорієнтаційної діяльності психолога 

Професійне самовизначення та покликання.Розвиток людини як суб’єкта 

праці. 

Психологічні умови правильного вибору професії.. Методи психологічного 

аналізу професійної діяльності. Фактори, що впливають на вибір професії. 



Формування професійних інтересів школярів. Психологічна характеристика 

методів дослідження професійних інтересів та нахилів. Психологічна 

характеристика методів вивчення індивідуально-психофізіологічних 

особливостей школяра при виборі професії. Психологічні особливості 

професійного самовизначення в ранньому юнацькому віці. Індивідуальний та 

статевий підходи при формуванні професійного самовизначення. Проблеми 

ефективності профорієнтаційної роботи серед молоді. 

ЗМ 3. Психологічні основи професійного зростання  особистості та  

побудови професійної кар’єри 

 Вибір професії як важлива ланка життєвого та професійного становлення 

людини. Психологічні особливості проектування життєвого шляху особистості. 

Життєвий та професійний шлях особистості. Біографічні кризи та професійний 

шлях особистості. 

Нами пропонується така схема  поетапного створення проекту. 

Організаційно-підготовчий етап:  

• підготовчий: формування груп; розробка методологічних 

характеристик проекту; вибір факультету  ВНЗ чи відділення (для 

коледжу чи технікуму) як бази проекту. 

• планування: визначення термінів представлення результатів; 

розробка послідовності виконання проектної роботи; розподіл 

конкретних завдань між учасниками проектної групи та визначення 

терміну їх виконання; вибір джерел інформації; визначення форми 

проекту.  

Дослідницький етап: 

• аналітичний: аналіз наявної інформації; аналіз ресурсів. 

• пошуковий: пошук та вивчення інформації, необхідної для створення 

проекту; пошук оптимального способу досягнення мети. 

• виконавчий: практичне виконання; формулювання висновків; 

оформлення проекту. 

Етап практичної реалізації результатів проекту 



• практичний: апробація проекту  на факультеті чи відділенні коледжу. 

• корекційний: самоаналіз завершеного проекту з метою виявлення та 

виправлення недоліків. 

• Презентаційний етап 

• захист проекту: підготовка презентаційного матеріалу; публічна 

презентація. 

• аналіз результатів та оцінка виконання проекту: аналіз результатів; 

оцінка проект. 

Проект чи реферат оформлений за чинними вимогами, подається лектору 

не пізніше, ніж за  тиждень до заліку. Захист ІНДЗ на останньому практичному 

занятті або консультації з курсу. Оцінювання здійснюється за національною 

шкалою з подальшим обчисленням середньозваженого балу та переведення в 

шкалу EKTS. 

 Характерною конструктивною рисою організації навчання з курсу 

“Психологія профорієнтаційної діяльності” з використанням ситуaційної 

методики нaвчaння (кейсів) виступає постановка проблеми у вигляді такого 

питання для обговорення, сама розробка якого має характер діалогу Однією з 

головних функцій кейс-методу є навчити студентів вирішувати складні 

неструктуровані проблеми, які не можливо вирішити аналітичним способом.    

Вихідною інформацією для обговорення є способи актуалізації та 

організації досвіду студентів як відправного моменту для комунікативно-

діалогової діяльності, скерованої на суспільну розробку проблеми. 

Цілеспрямованість дискусії — не у підкоренні її дидактичним завданням 

засвоєння фактичних знань або точок зору відповідно до складеного 

викладачем плану, а зрозуміла для кожного студента скерованість на пошук 

нового знання — орієнтира для самостійної роботи. Звідси увага до дискусії не 

лише як до засобу активізації, а як до засобу глибокої роботи із змістом 

предмета, виходу за рамки засвоєння фактичних  відомостей і творчого 

застосування набутих знань [5]. 

Отже, суть цієї технології полягає в pозгляді, aнaлізі, пошуку pішення у тaк 



звaній ситуaційній впрaві (кейсі). Профорієнтаційний кейс - це комплексний 

опис ситуaції, в якій  виділяють низку взaємопов'язaних компонентів: 

пізнaвaльних, понятійних, нaвчaльних, суспільних, aнaлітичних, 

вирішувaльних, евристичних, мотивaційних тощо. Ситуaційнa методикa 

нaвчaння може мaти як індивідуaльний, тaк і груповий вaріaнти. Ситуaція 

(кейс) може бути зaпропоновaнa для aнaлізу студенту в якості зaвдaння для 

сaмостійної індивідуaльної pоботи, чи бути використaнa при оргaнізaції 

групової aудиторної pоботи. 

В цілому технологія виступає як специфічний практичний дискусійний 

метод організації учіння, виконує функцію практичного контролю й 

самоконтролю,сприяє розвитку у студентів  умінь аналізувати ситуації, 

оцінювати альтернативи, обирати оптимальний  варіант  дій і складати план 

його реалізації, стимулює й мотивує навчальний процес Якщо упродовж 

вивчення курсу  такий підхід буде систематично використовуватись 

викладачем, то у студентів напрацьовуються стійкі навички вирішення 

практичних  профорієнтаційних задач. 

 

Висновки. 

В представленій роботі профорієнтаційна компетентність психолога 

досліджується як компонентна структура. Процес формування розглядається з 

позиціїї особистісно-зорієнтованого підходу, в ході творчої навчально-

пізнавальної діяльності під час вивчення курсу “Психологія профорієнтаційної 

діяльності”. Наводиться мета, завдання. зміст програми курсу, аналізуються 

основні навчальні компетенції, що забезпечують формування умінь практично 

організовувати та здійснювати провідні профорієнтаційні функції Це надає 

можливість забезпечити формування основних профорієнтаційних умінь, 

виробничих функцій, які окреслені кваліфікаційною характеристикою посади 

психолога [2,с.243-244].  

Таким чином, введення у вищій школі в практику  підготовки практичних 

психологів спеціальних профорієнтаційних курсів сприяє активізації  процесу 



професійного самовизначення, забезпечує системою профоріентаційних знань, 

розвиває у студентів здібність адаптуватись до реалій майбутньої професійної 

діяльності, ефективно будувати свою професійну карʼєру. 
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                                           ЗМІСТ 

 

Вступ 

1. Суть профорієнтаційної діяльності та профорієнтаційної компетентності  

практичного психолога 

2. Зміст та технології підготовки практичних психологів до 

профорієнтаційної діяльності 

Висновки. 
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