
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 

13.03.2020 14:00-17:00 

15мгпрпс, 

16Дмгпрпс, 

денна форма 

навчання 

Митник О.Я. 

«Психологія 

професійної кар’єри 

та іміджу 

особистості» 

Семінарське заняття 

Корпоративна культура 

як стратегія кар’єри 

Тема 1 змістового модуля 1 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: «Скласти кодекс корпоративної поведінки 

працівників установи: закладу освіти, промислового 

підприємства, бізнес-організації (на вибір)». 

Виконане завдання направити на email: mytnyk1969@ukr.net  
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20.03.2020 14:00-17:00 

15мгпрпс, 

16Дмгпрпс, 

денна форма 

навчання 

Митник О.Я. 

«Психологія 

професійної кар’єри 

та іміджу 

особистості» 

Семінарське заняття 

Діагностика 

особистісних факторів 

кар’єрного успіху 

Тема 2 змістового модуля 1 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 ІНДЗ направити на email: mytnyk1969@ukr.net  

30 

27.03.2020 14:00-17:00 

15мгпрпс, 

16Дмгпрпс, 

денна форма 

навчання 

Митник О.Я. 

«Психологія 

професійної кар’єри 

та іміджу 

особистості» 

Семінарське заняття 

Узагальнення і 

систематизація 

вивченого з модуля 1 

«Теоретичні й 

технологічні засади 

побудови кар’єри» 

Розв’язування завдань комбінованого характеру. Зміст завдань 

див. у додатку. 

Виконане завдання направити на email: mytnyk1969@ukr.net  
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Завдання для студентів денної форми навчання до теми: 

Узагальнення і систематизація вивченого з модуля 1 «Теоретичні й 

технологічні засади побудови кар’єри» 

Вибрати 2 із запропонованих 

Усвідомлення розбіжності між мріями і кар’єрними цілями, що намічалися, і реальною 

ситуацією, обумовлює: 

 а) «криза середини кар’єри»; б) «криза початку кар’єри»; в) «криза закінчення кар’єри». 

Розкрийте умови подолання обраної Вами кризи. 

Конкурентоздатним може бути лише той фахівець, який має великий досвід роботи та 

сумлінно виконує свої професійні обов’язки. 

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

________________________________________________________________________________ 

З метою подолання кризи професійного становлення студентів (молодих спеціалістів) 

викладачеві необхідно бути, як мінімум, кандидатом наук. 

а) погоджуюся;                б) заперечую 

Охарактеризуйте вимоги до викладача ЗВО, які важливі для подолання кризи професійного 

становлення студентів. 

Успішність подолання кризи професійного становлення студента залежить лише від 

професійної майстерності викладача.   

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

Професійні досягнення як показник кар’єрного успіху можливі лише за умови наявності в 

особистості задатків до певного виду професійної діяльності. 

а) погоджуюся;             б) заперечую. 

      Обґрунтуйте свою думку.  

Працівники з високим рівнем розвитку кар’єрного інсайту (інтуїції) вміють встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, робити обґрунтовані висновки, у них розвинена рефлексія.  

а) погоджуюся;             б) заперечую.  

Обґрунтуйте свою думку. Опишіть способи досягнення названого рівня. 

_________________________________________________________________________________ 

Особистісні досягнення не важливі для досягнення успіху у професійній кар’єрі.  

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

Для досягнення успіху у професійній кар’єрі людина повинна: 

а) дочекатися, поки йому буде згори запропонований варіант посадового просування;  

б) сам пропонувати себе керівництву на будь-яку посаду, що звільнюється, брати участь у 

будь-якому конкурсі на заміщення вакантної посади; 

в) з метою отримання вакантної посади звернутися за допомогою до товаришів по службі, 



щоб вони підказали начальникові про його спрямування;  

г) в першу чергу своєю роботою показати начальникові, що він виконує її якісно, в строк, 

має необхідні знання, досвід, а також повагу в колективі, щоб зайняти вакантну посаду.  

Після вибору певних дій, прокоментуйте кожну із запропонованих позицій. 

     Усвідомлення плинності часу і кар’єрних цілей, яких вже не в силах досягти, основа    

кризи:  

а) «середини кар’єри»; б) «початку кар’єри»; в) «закінчення кар’єри». 

Рокрийте умови подолання обраної Вами кризи. 

 «Людина, що робить кар’єру» прагне: 

    а) підвищити свій професіоналізм;  б) обійняти певну посаду; в)навчитися працювати в 

команді.      

          Обґрунтуйте свій вибір. Охарактеризуйте особистісне ставлення до таких людей. 

Портфоліо кар’єрного просування створюється, перш за все, з метою систематизації 

професійних досягнень. 

а) погоджуюся;        б) заперечую 

   Доведіть свою думку. 

Кризи професійного становлення студента залежать лише від особистості студента. 

а) погоджуюся;        б) заперечую 

   Доведіть свою думку. 

Досягнення у професійній діяльності значною мірою впливає на успіх у матеріальній 

(грошовій) кар’єрі.  

а) погоджуюся;        б) заперечую 

Доведіть свою думку. 

Достатньо мати кар’єрну компетентність, щоб бути успішним у матеріальній (грошовій) 

кар’єрі. 

 а) погоджуюся;        б) заперечую 

   Доведіть свою думку. 

 

 

 

 


