1. Назва модуля: Професійна орієнтація та профвідбір
2. Код модуля: ВПППБ.2.13.1
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: IV
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредити ЄКСТ – 5.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 60 год. (лекції 32 год., семінарські заняття 28 год.); заочна
форма навчання аудиторні - 12 (лекції - 8 год., семінарські заняття - 4 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук Бегеза Людмила Євгенівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: історію становлення професійної орієнтації та профвідбору; закономірності,
принципи, методи дослідження в професійній орієнтації; сутність основних понять, що
використовуються в професійної орієнтації та профвідборі; методи визначення професійної
придатності особистості; етичні норми професійної орієнтації;
 вміти: використовувати принципи та методи психологічного вивчення професій;
використовувати методи психодіагностики для визначення професійної придатності і
професійного самовизначення особистості; застосовувати сучасні технології проведення
психодіагностичних досліджень випускників шкіл, безробітних тощо та претендентів на
робочі місця (посади); використовувати інноваційні технології проведення співбесіди;
проводити профвідбір за компетенціями працівника; вміння організовувати професійну
адаптацію.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит: філософія психології
- кореквізит: загальна психологія, психологія праці
10.
Зміст модуля: Професійне самовизначення особистості – соціально-психологічна
проблема. Професійна орієнтація в контексті проблеми професійного самовизначення
особистості. Структурні компоненти професійної орієнтації. Професіографія і психодіагностика
– науково-методичні основи професійної орієнтації.
11. Рекомендована література:
- Бартхашвілі І.І., Ворона М.П., Старіков І.М. Психологічні основи профорієнтації і
професійного самовизначення. – Миколаїв: Атол, 2006. – 224 с.
- Гончарова Н.О. Основи вибору професії: консультативний тренінг / За ред. В.Ф.Моргуна. Полтава: АСМІ, 2007. - 48 с.
- Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору:
Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К.: Ніка-центр, 2006. - 536 с.
- Методи психодіагностики в системі професійної консультації безробітних. Методичний
посібник. – Київ, 2013.
- Професійна діагностика / Упорядник Т. Гончаренко.-К.: Ред. Загальнопед. газ., 2004. - 120 с.
- Рибалка В.В. Психологія професійного самовизначення для здорових старшокласників:
Методичні рекомендації. -К.: ІПППО АПН України, 2014. - 24 с
12.Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного екзамену.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів .
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська

