
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 15:30 

42ппр, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

«Технологія 

психологічного 

тренінгу» 

Практичне заняття 

Тема 6. Конструювання 

психологічного 

тренінгу 

Тема 6 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Розробити друге і третє  заняття тренінгу 

Особистісного зростання : “Мій Я –ОБРАЗ”; 

“КОНСТРУКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ” 

Виконане завдання направити на email: smlorto@gmail.com 
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17.03.2020 17:00 

42ппр, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

«Технологія 

психологічного 

тренінгу» 

Практичне заняття 

Тема 6. Конструювання 

психологічного 

тренінгу 

Тема 6 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Розробити четверте і п’яте  заняття тренінгу 

Особистісного зростання : “РОБОТА З КОНФІКТАМИ”; 

“РОЗВИТОК КОМАНДИ” 

Виконане завдання направити на email: smlorto@gmail.com  
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24.03.2020 15:30 

42ппр, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

 «Технологія 

психологічного 

тренінгу» 

Практичне заняття 

Тема 7. Практика 

добору методів, технік і 

вправ до тренінгової 

програми 

Тема 7 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Підібрати притчу (інструкція)  до    другого 2-го  і 3-

го    заняття тренінгу Особистісного зростання : “Мій Я –

ОБРАЗ”; “КОНСТРУКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ”  

Виконане завдання направити на email: smlorto@gmail.com 

 

24.03.2020 17:00 

42ппр, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

«Технологія 

психологічного 

тренінгу» 

Практичне заняття 

Тема 7. Практика 

добору методів, технік і 

вправ до тренінгової 

програми  

Тема 7 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Підібрати притчу (інструкція)  до    другого 4-го  і 5-

го    заняття тренінгу Особистісного зростання : “РОБОТА З 

КОНФІКТАМИ”; “РОЗВИТОК КОМАНДИ” Виконане 

завдання направити на email: smlorto@gmail.com 

 

31.03.2020 15:30 

42ппр, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

«Технологія 

психологічного 

тренінгу»  

Практичне заняття 

Тема 8. Підготовка 

ведучого тренінгу 

Тема 8 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Перерахуйте якими знаннями, навичками та 

вміннями повинен володіти кожен керівник тренінгу.       

Виконане завдання направити на email: smlorto@gmail.com 

 

31.03. 2020 17:00 

42ппр, денна 

форма навчання 

Середюк Т.В. 

«Технологія 

психологічного 

тренінгу»  

Практичне заняття 

Тема 8. Підготовка 

ведучого тренінгу 

Тема 8 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання:  Складіть  психологічну характеристику на керівника 

тренінгу(напр.:  досвід; повага та інтерес до учасників; 

розуміння групового процесу тощо).  на Виконане завдання 

направити на email: smlorto@gmail.com 
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