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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Основи профорієнтаційної роботи» 

4 курс 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  молодший спеціаліст 

Галузь знань:  23 Соціальна робота 

Спеціальність:  231 Соціальна робота                                                                                                                      

 

Форма проведення: комплексний іспит  

Тривалість проведення: 2 год 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

Meet – для організації відеозв`язку зі студентами; 

Googleforms – для проведення тестування. 

Критерії оцінювання:  питання 1-22 з вибором однієї правильної відповіді  – 1 бал за 

кожну правильну відповідь (22 бали); питання 23-27 з вибором декількох правильних 

відповідей – 1 бал за кожну правильну повну відповідь (5 балів); питання 28-30 спрямовані 

на встановлення відповідності – 2 бали за кожну правильно встановлену відповідність (6 

балів); питання 31-32 потребують вставлення пропущених слів – 2 бали за кожну 

правильну відповідь (4 бали); питання 33 практичне завдання (3 бали). 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Історія розвитку та становлення профорієнтаційної роботи за кордоном та в 

Україні.  

2. Особливості профорієнтаційної роботи в Україні на сучасному етапі її 

розвитку.  

3.  Нормативно-правові основи профорієнтаційної діяльності. 

4. Сутність, структура та основні поняття професійної орієнтації. 

5. Форми і методи  профорієнтаційної роботи. 

6. Профінформація, профконсультація, профвідбір. 

7. Професіологія, професіографія та класифікація професій. 

8. Професіограма, психограма. 

9. Державний класифікатор професій. 

10. Класифікація здібностей. 

11. Принципи профорієнтаційної роботи.  

12. Сутність і принципи побудови профільної допрофесійної підготовки.  

13. Проведення профорієнтаційної роботи в школі.  

 14. Профорієнтаційна робота соціального педагога в школі: зміст, основні 

напрямки та види. 



15. Профорієнтаційні ігри.  

16. Види профорієнтаційних ігор. 

17.  Значення профорієнтаційного заняття в профорієнтаційній роботі.   

18. Професіографічна зустріч.  

19. Основні етапи роботи соціального педагога з підготовки та проведення 

професіографічної зустрічі.  

20. Професіографічна екскурсія. Особливості її підготовки і проведення. 

21. Система безперервної професійної освіти й навчання в Україні. 

22. Методи психодіагностики в профорієнтаційній роботі. 

23. Загальна характеристика методів, що застосовуються в профорієнтаційній 

роботі. 

24. Методи вивчення психомоторної організації людини. 

25. Методи дослідження професійних інтересів, намірів, схильностей з метою 

профорієнтації. 
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