
 

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 

17.03.2020 9:30  

15прпс, денна 

форма навчання 

Лекція «Психологічна служба 

в інноваційних 

навчально-виховних 

закладах (гімназії, 

ліцеї, коледжі)» 

Ознайомитися з планом і літературою до лекції 4 модуля 1 з 

робочої програми дисципліни. Усвідомити зміст лекції, який 

подано у навчально-методичному посібнику: Організація 

психологічної служби: нав.мет.посіб./О.Я.Митник, Т.В. 

Середюк.-К.: Видавничий Дім “Слово”, 2017.-128 с. Задати 

питання викладачу у Skype у зазначений час лекційних занять 

чи на email: smlorto@gmail.com 

 

17.03.2020 11:00 

15прпс, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

«Організація 

психологічної 

служби» 

Практичне заняття 

«Робота шкільного 

психолога з учнями 

початкових класів та 

підлітками» 

Тема 3 змістового модуля 1 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: . Опишіть діяльність практичного психолога, 

спрямовану на розвиток у учнів 10 – 11-х класів свідомого 

професійного самовизначення (4 б.). Виконане завдання 

направити на email: smlorto@gmail.com 

4 

24.03.2020 9:30 

15прпс, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

«Організація 

психологічної 

служби» 

лекція 

 «Робота практичного 

психолога  з особами 

юнацького віку» 

Ознайомитися з планом і літературою до лекції 5 модуля 1 з 

робочої програми дисципліни. Усвідомити зміст лекції, який 

подано у навчально-методичному посібнику: Організація 

психологічної служби: нав.мет.посіб./О.Я.Митник, Т.В. 

Середюк.-К.: Видавничий Дім “Слово”, 2017.-128 с. Задати 

питання викладачу у Skape у зазначений час лекційних занять 

чи на email: smlorto@gmail.com 

 

31.03.2020 9:30 

15прпс, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

«Організація 

психологічної 

служби» 

лекція 

«Робота практичного 

психолога  з особами 

юнацького віку» 

продовження 

Ознайомитися з планом і літературою до лекції 5 модуля 1 з 

робочої програми дисципліни. Усвідомити зміст лекції, який 

подано у навчально-методичному посібнику: Організація 

психологічної служби: нав.мет.посіб./О.Я.Митник, Т.В. 

Середюк.-К.: Видавничий Дім “Слово”, 2017.-128 с. Задати 

питання викладачу у Skape у зазначений час лекційних занять 

чи на email: smlorto@gmail.com 

 

31.03.2020 11:00 

15прпс, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

«Організація 

психологічної 

служби» 

Практичне заняття 

«Робота практичного 

психолога  з особами 

юнацького віку» 

Тема 5 змістового модуля 1 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Напишіть ессе на тему “ Роль і значення креативності 

у професійної діяльності психолога”. (4 б.) Виконане завдання 

направити на email: smlorto@gmail.com 

4 



 


