Назва
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
структурного
підрозділу
Назва наукового
Інформаційна безпека та комп’ютерна грамотність
гуртка
Студентський гурток «Інформаційна безпека та комп’ютерна грамотність» пропонує
своїм учасникам цікаву та корисну інформацію щодо можливостей використання ресурсів
корпоративних електронних поштових скриньок в навчальній та професійній діяльності,
етикету ділового електронного листування, рекомендацій зі створення та оформлення
текстових документів, мультимедійних презентацій, інтелектуальних карт та
графічного оформлення складних текстових документів. Також студенти матимуть
змогу відпрацювати навички безпечного пошуку інформації в Інтернет-мережі,
формування інформаційної культури та комп’ютерної грамотності.
Керівник (и)
Снітко Марина Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, старший
наукового гуртка
викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Рік заснування
2013 р.
гуртка
Профільна
Соціальне становлення особистості
в умовах суспільних
наукова тема
трансформацій
Дослідницьке
Формування інформаційної безпеки та комп’ютерної грамотності
питання
студентської молоді
Завдання гуртка
- Поповнити знання студентів про переваги та недоліки
діяльності в Інтернет-мережі, ризики віртуального простору
особливостей
- Систематизувати знання студентів щодо
пошуку інформації в Інтернет-мережі
- Сприяти формуванню у студентів умінь та навичок роботи з
сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями
- Сприяти формуванню у студентів умінь оформлювати
електронні документи відповідно до вимог
- Систематизувати знання студентів щодо необхідності
впровадження форм роботи, спрямованих на формування
інформаційної безпеки та комп’ютерної грамотності підлітків та
молоді
- Сформувати у студентів знання та уміння розробки та
реалізації профілактичних програм, спрямованих на формування
інформаційної безпеки та комп’ютерної грамотності підлітків та
молоді
Професійні
Загальні
компетенції, які
Комунікативна
формуються у
 Здатність до міжособистісного спілкування,
студентів
емоційної стабільності, толерантності.
 Здатність працювати у команді.
Інформаційна
 Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації
з різних джерел для розгляду конкретних питань.
 Здатність до ефективного використання інформаційних
технологій в соціальній і професійній діяльності
Професійні – спеціальні
Уміння здійснювати просвітницьку роботу з різними віковими
групами
 Уміння визначати мету та завдання просвітницької роботи з



Спосіб
висвітлення
результатів
наукового пошуку
гуртківців

різними віковими групами; доцільно обирати тематику
просвітницької роботи відповідно до проблем та потреб
різних вікових груп
Здатність обирати доцільні форми та методи просвітницької
роботи

Здатність до пошуку та впровадження інновацій у професійній
діяльності
 Здатність здійснювати пошук інформації про інновації у
соціально-педагогічній сфері,
 Здатність впроваджувати інновації у власній професійній
діяльності, генерувати нові ідеї,
 Здатність використовувати новітні інформаційні технології
для вирішення теоретичних і практичних завдань
професійної діяльності
Доповіді на студентських конференціях, круглих столах;
Презентація наукових робіт на фахових конкурсах та олімпіадах;
Статті у електронних та фахових виданнях.

План роботи наукового гуртка
Місце
Дата
Назва заходу
проведення
Вересень Ворк-шоп «Корпоративна електронна
Комп’ютерний
2016
пошта: особливості роботи»
клас
«Культура електронного ділового
листування»
Жовтень Ворк-шоп «Особливості роботи у Microsoft Комп’ютерний
2016
Word»
клас
Листопад Ворк-шоп «Рекомендації щодо створення
Комп’ютерний
2016
мультимедійних презентацій»
клас
Грудень
Ворк-шоп «Робота з таблицями в Microsoft Комп’ютерний
2016
Excel»
клас
СіченьТренінгові заняття «Інформаційна
Комп’ютерний
Березень безпека»
клас
2017
Лютий
День безпечного Інтернету
Інститут
2017
людини
Березень Участь студентів у студентських
За місцем
2017
конференціях, фахових конкурсах та
проведення
олімпіадах
Квітень – Тренінгові заняття «Використання
Комп’ютерний
травень
інтерактивних методів у формуванні
клас
2017
комп’ютерної грамотності та
інформаційної безпеки»
Травень
Участь у студентській міжкафедральній
Інститут
2017
конференції Інституту людини «Перші
людини
кроки у науку» (Тиждень науки)
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