
Завдання з дисципліни «Психологія дорослішання та зрілості» 

для студентів 4 курсу денної ф.н.  

на період з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. 

у зв’язку з призупиненням аудиторних занять 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Термін 

виконання 

Кількість 

балів* 

Форма контролю 

1 Опрацювання лекційної Теми 4 

«Самосвідомість як 

інтрасуб’єктивна умова 

розвитку зрілої особистості» (за 

13.03) за наданими матеріалами 

та виконання завдання до 

Теми 4. 

Завдання до Теми 4: за 

таблицею «Види осмислення 

Я» навести життєві приклади 

до кожного виду осмислення. 

Об'єм розробки – до 2 стор. 

до 19.03 

включно, 

якщо роботу 

буде 

надіслано 

пізніше, вона 

буде 

оцінюватися, 

виходячи з 

1 балу.  

 

2 б. 

Виконані задання 

надсилаються для оцінювання 

на електронну адресу 

викладача, що проводить 

лекційні заняття, 

yuagimaeva@karazin.ua у 

вигляді файлу формату doc. 

(docx) під назвою 

«4к.П.доросл.Прізвище 

студента-група_т.4». 

Опанування теоретичного 

матеріалу буде перевірено в 

рамках поточного контролю 

після відновлення аудиторних 

занять 

2 Опрацювання лекційної Теми 5 

«Смислові утворення 

особистості, смисл життя» (за 

20.03) за наданими матеріалами 

та виконання завдання до 

Теми 5. 

Завдання до Теми 5: скласти 

конспект з характеристикою 

смислів труда, страждання, 

смерті та любові за 

В.Франклом (за книгою 

«Человек в поисках смысла»). 

Об'єм конспекту – до 3 

сторінок. 

до 26.03 

включно, 

якщо роботу 

буде 

надіслано 

пізніше, вона 

буде 

оцінюватися, 

виходячи з 

2 балів.  

 

4 б.. 

Конспекти надсилаються для 

оцінювання на електронну 

адресу викладача, що 

проводить лекційні заняття,  

yuagimaeva@karazin.ua у 

вигляді файлу формату doc. 

(docx) під назвою 

«4к.П.доросл.Прізвище 

студента-група_т.5». 

3 Опрацювання лекційної Теми 6 

«Проблеми свободи, моралі та 

совісті та розвиток зрілої 

особистості» (за 27.03) за 

наданими матеріалами. 

до 02.04  Опанування теоретичного 

матеріалу буде перевірено в 

рамках поточного контролю 

після відновлення аудиторних 

занять 

4 Опрацювання лекційної Теми  7 

«Центр самосвідомості – «Я» 

(за 03.04) за наданими 

матеріалами. 

до 09.04  Опанування теоретичного 

матеріалу буде перевірено в 

рамках поточного контролю 

після відновлення аудиторних 

занять 



5 Виконання практичного 

завдання (в рамках практичного 

заняття №2 «Мотивація і мета: 

техніки ефективного 

оформлення і посилення» за 

13/20.03): обрати мету, що має 

особисту  значущість, і 

опрацювати її за наданою 

схемою . Об'єм розробки – до 2 

сторінок. 

ПС-42 – до 

27.03 

включно, 

ПС-41, 43 – 

до 03.04 

включно, 

якщо роботу 

буде 

надіслано 

пізніше, вона 

буде 

оцінюватися, 

виходячи з 

2 балів. 

 

4 б. 

Виконані задання 

надсилаються для оцінювання 

на електронну адресу 

викладача, що проводить 

практичні заняття в групі: 

ПС-41, 42 – 

yuagimaeva@karazin.ua , 

ПС-43 – zuev_ia@ukr.net у 

вигляді файлу формату doc. 

(docx) під назвою 

«4к.П.доросл.Прізвище 

студента-група_П.2». 

6 Виконання практичного 

завдання (в рамках практичного 

заняття  №3 «Особистісні 

ідентичності, їх усвідомлення 

та переутворення з метою 

саморегулювання» за 

27.03/03.04)** 

ПС-42 – до 

10.04 

включно, 

ПС-41, 43 – 

до 17.04 

включно, 

якщо роботу 

буде надаано 

пізніше, вона 

буде 

оцінюватися, 

виходячи з 

2 балів. 

 

4 б. 

Виконані задання будуть 

надані для перевірки  після 

відновлення аудиторних 

занять  

 

* – у зв’язку з наданням нових завдань, не передбачених робочою навчальною програмою, 

кількість балів за контрольну роботу за розділами 1-2 буде знижено. 

** – завдання до практичного заняття  №3 буде надіслано пізніше. 

 

mailto:yuagimaeva@karazin.ua

