
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисциплін кафедри «Практична психологія» 

Дата  

за 

розкладом 

Час за 

розкладом, 

академічна 

група, 

форма навчання 

Прізвище викладача, 

назва курсу, 

вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль-

кість 

балів 

29.03.2020 14:00-17:00 

11змгпрпс 

заочна форма 

навчання 

Митник О.Я. 

«Психологія 

професійної кар’єри та 

іміджу особистості» 

Семінарське заняття 

Становлення 

конкурентоздатності 

вчителя ЗЗСО та 

викладача ЗВО 

Тема 2 – 4 змістового модуля II за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

ІНДЗ «Стан розвитку професійного іміджу як підґрунтя 

досягнення успіху у власній професійній кар’єрі»  

Виконане завдання направити на email: 

mytnyk1969@ukr.net  

30 

03.04.2020 14:00-17:00 

11змгпрпс 

заочна форма 

навчання 

Митник О.Я. 

«Психологія 

професійної кар’єри та 

іміджу особистості» 

Семінарське заняття 

Екзамен 

Узагальнення і 

систематизація 

вивченого з курсу 

Розв’язування завдань комбінованого характеру. Зміст 

завдань див. у додатку.  

Виконане завдання направити на email: 

mytnyk1969@ukr.net  

Вибрати екзаменаційний білет, опрацювати його, 

розв’язання завдань направити на email: 

mytnyk1969@ukr.net  

6; 

100 - 

екзам

ен 

 



Завдання для студентів заочної форми навчання до теми: 

Узагальнення і систематизація вивченого з курсу 

Вибрати 2 із запропонованих 

Робота шкільного психолога з вчителем ідентична його роботі з адміністратором навчального 

закладу, тому що, як правило, кожний адміністратор є одночасно і вчителем. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Для досягнення кар’єрного успіху у системі державного управління важливо мати розвинене творче 

мислення. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Робота шкільного психолога спрямована, перш за все, на становлення внутрішніх ознак іміджу 

навчального закладу. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Наявність друкованих праць є найважливішою складовою рейтингу як вчителя ЗСО, так і викладача 

ЗВО. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Наявність прогностичної форми емпатії є важливою умовою успіху у кар’єрі будь-якої системи.  

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Успіх у професійній кар’єрі викладач ЗВО може досягти лише за умови наявності уміння довести 

почату справу до завершення і високої дисциплінованості. 

а) погоджуюся;                б) заперечую  Доведіть свою думку.   

 

Уміння будувати розвивальне освітнє середовище є важливим показником іміджу як вчителя ЗСО, 

так і викладача ЗВО. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   



Ротація кадрів важлива у системі вищої освіти. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Високі оцінки за контрольні роботи з навчальних дисциплін у більшості учнів навчального закладу 

є внутрішньою ознакою іміджу навчального закладу. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку. 

Найважливішим показником іміджу директора школи є його ерудованість, дисциплінованість та 

толерантність. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Для досягнення успіху у професійній кар’єрі вчителеві важливо володіти емоційною формою 

емпатії. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Наявність суб’єктності є важливою умовою успіху у кар’єрі будь-якої системи. 

а) погоджуюся;             б) заперечую. Обґрунтуйте свою думку.  

Дисциплінованість, пунктуальність як особистісні якості важливі складові рейтингу вчителя.  

 а) погоджуюся;             б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Ротація кадрів важлива у системі загальної середньої освіти. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Наявність емоційної стійкості є важливою умовою успіху лише у кар’єрі системи загальної 

середньої освіти  

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Для того щоб досягти професійного іміджу необхідно вивчити певний передовий досвід фахівця і 

наслідувати його. 



а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Становлення особистісного іміджу означає одночасне становлення і професійного іміджу.  

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

Якщо вчитель (практичний психолог) має професійне звання «вчитель-методист», то він має і 

професійний імідж. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Доведіть свою думку.   

 


