
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 

12.03.2020 09:30-11:00 

25 прпс 

денна 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: Прогнозування професійної придатності особистості. 

Методологія професійного психологічного відбору (правила та 

етапи). Організаційна структура професійного психологічного 

відбору (складові та їх характеристика). Принципи визначення 

професійної придатності. Доповідь: «Професійне 

самовизначення та покликання» 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com  

5 

19.03.2020 09:30-11:00 

25 прпс 

денна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Семінарське заняття 

Психологічні проблеми 

професійної 

придатності в системі 

«людина – техніка – 

середовище» 

Тема 10 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Психологічні засади професійного психологічного 

відбору. Розвиток, деформація і визначення характеристик 

рівня профпридатності особистості до діяльності. Основні 

положення, види, рівні, завдання системи визначення 

професійної придатності. Доповідь: «Дослідження професійної 

придатності фахівця з психології». 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com  

5 

19.03.2020 11:00-12:30 

25 прпс 

денна 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  

 

26.03.2020 09:30-11:00 

25 прпс 

денна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Практичне заняття 

Професійно важливі 

якості особистості в 

системі профвідбору 

Тема 11 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Роль і місце особистості в процесі діяльності. 

Нормативні кризи під час діяльності. Сучасні погляди на 

проблему здібностей. Узагальнення понять «задатки», 

«здібності», «обдарованість». Психомоторика особистості в 

системі профвідбору. Доповідь: «Характеристика етапів 

професійного розвитку і формування особистості в професійній 

діяльності». 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com  

5 



02.04.2020 09:30-11:00 

25 прпс 

денна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Семінарське заняття 

 

Професіографія як 

підсумок 

психологічного 

вивчення трудової 

діяльності 

Тема 13 змістового модуля 2 за робочою програмою, 

опрацювати завдання плану за змістом лекції. Виконати 

завдання: Принципи системної професіограми та алгоритм її 

складання. Методи визначення професійно важливих якостей. 

Типовий приклад професіограми (за Б.Ф. Ломовим). Доповідь: 

«Правила та алгоритм складання професіограми та 

психограми» 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com  

5 

02.04.2020 09:30-11:00 

25 прпс 

денна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Основи 

профорієнтації та 

профвідбору» 

Лекція 

Психодіагностичні 

методи і прогноз 

діяльності в системі 

професійного відбору. 

Тема 14 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: 

Проблема прогнозу успішності діяльності за оцінкою 

здібностей. Етапи розробки системи прогнозу успішності 

діяльності. Вимоги процедури дослідження до професійно 

значимих властивостей. Сучасні методи психодіагностики і 

прогнозу діяльності в професійному відборі. Основні вимоги до 

класифікації методів психодіагностики професійної 

придатності. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com 

 

 

  



ЗАВДАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 

«Основи профорієнтації та профвідбору» 

 

На 12.03.2020 

Семінарське заняття 7. 

Організаційні основи професійного відбору 

Питання до розгляду 

 

1. Прогнозування професійної придатності особистості. 

2. Методологія професійного психологічного відбору (правила та етапи). 

3. Організаційна структура професійного психологічного відбору (складові та їх характеристика). 

4. Принципи визначення професійної придатності. 

 

Доповідь: «Професійне самовизначення та покликання» 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

основні: [1; 4; 7; 8] 

додаткові: [4; 8; 12; 13]. 

 

На 19.03.2020 

Семінарське заняття 8. 

Психологічні проблеми професійної придатності в систем 

 «людина – техніка – середовище» 

Питання до розгляду 

1. Психологічні засади професійного психологічного відбору. 

2. Розвиток, деформація і визначення характеристик рівня профпридатності особистості до діяльності. 

3. Основні положення, види, рівні, завдання системи визначення професійної придатності. 

 

Доповідь: «Дослідження професійної придатності фахівця з психології». 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

основні: [1; 4; 7; 8] 

додаткові: [4; 8; 12; 13]. 

 

 



На 26.03.2020 

Практичне заняття 6. 

Професійно важливі якості особистості в системі профвідбору 

Питання до розгляду 

1. Роль і місце особистості в процесі діяльності. 

2. Нормативні кризи під час діяльності. 

3. Сучасні погляди на проблему здібностей. 

4. Узагальнення понять «задатки», «здібності», «обдарованість». 

5. Психомоторика особистості в системі профвідбору. 

 

Доповідь: «Характеристика етапів професійного розвитку і формування особистості в професійній 

діяльності». 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

 основні: [1; 4; 7; 8] 

 додаткові: [4; 8; 12; 13]. 

 

На 02.04.2020 

Семінарське заняття 9. 

Професіографія як підсумок психологічного вивчення трудової діяльності 

Питання до розгляду 

1. Принципи системної професіограми та алгоритм її складання. 

2. Методи визначення професійно важливих якостей. 

3. Типовий приклад професіограми (за Б.Ф. Ломовим). 

 

Доповідь: «Правила та алгоритм складання професіограми та психограми» 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

основні: [1; 4; 7; 8] 

додаткові: [4; 8; 12; 13]. 

 

Методичні вказівки: до визначених дат підготувати коротку відповідь за кожним пунктом відповідного 

заняття і розгорнуту доповідь за вказаною темою. 

 


