
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 

28.03.2020 11:00-12:30 

20 зппр 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Лекція 

Сутність і зміст 

професійного 

відбору 

Тема 8 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: 

Сутність, об'єкт, предмет, методи, види та показання 

професійного відбору. Принципи профвідбору. Історичні 

аспекти профвідбору. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 

28.03.2020 12:30-14:00 

20 зппр 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Лекція 

Професіографія як 

підсумок 

психологічного 

вивчення трудової 

діяльності 

Тема 13 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: 

Принципи системної професіограми та алгоритм її складання. 

Методи визначення професійно важливих якостей. Типовий 

приклад професіограми (за Б.Ф. Ломовим). Вимоги та 

принципи обладнання пультів управління. Паспорт професії та 

професійно важливі якості. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 

30.03.2020 17:00-18:30 

22 змсппр 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Лекція 

Професіографія як 

підсумок 

психологічного 

вивчення трудової 

діяльності 

Тема 13 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: 

Принципи системної професіограми та алгоритм її складання. 

Методи визначення професійно важливих якостей. Типовий 

приклад професіограми (за Б.Ф. Ломовим). Вимоги та 

принципи обладнання пультів управління. Паспорт професії та 

професійно важливі якості. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 

30.03.2020 18:30-20:00 

22 змсппр 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Семінарське 

заняття 

Психодіагностичні 

методи і прогноз 

діяльності в системі 

професійного 

відбору 

Тема 14 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Сучасні методи психодіагностики і прогнозу 

діяльності в професійному відборі. Основні вимоги до 

класифікації методів психодіагностики професійної 

придатності. Звіт щодо досліджень за допомогою методів 

психодіагностики професійної придатності. 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com 

20 



31.03.2020 11:00-12:30 

20 зппр 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Лекція 

Психологічні 

особливості 

професійного 

самовизначення 

Тема 15 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: 

Поняття про професійне самовизначення та його задачі. 

Психологічні фактори професійного самовизначення. 

Психологічні проблеми та помилки, пов’язані з вибором 

професії. Психологічна підготовка особистості до прийняття 

оптимального рішення у професійному самовизначенні. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 

31.03.2020 12:30-14:00 

20 зппр 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Семінарське 

заняття 

Організаційні основи 

професійного 

відбору 

Тема 9 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Методологія професійного психологічного відбору. 

Принципи визначення професійної придатності. Опорні 

конспекти з організаційних основ профвідбору. 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com 

20 

02.04.2020 14:00-15:30 

20 зппр 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Семінарське 

заняття 

Психодіагностичні 

методи і прогноз 

діяльності в системі 

професійного 

відбору 

Тема 14 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Сучасні методи психодіагностики і прогнозу 

діяльності в професійному відборі. Основні вимоги до 

класифікації методів психодіагностики професійної 

придатності. Звіт щодо досліджень за допомогою методів 

психодіагностики професійної придатності. 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com 

20 

 


