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соціального педагога в рамках неформальної освіти
І. Тестові завдання:

1. Професійне самовдосконалення у психолого-педагогічній літературі
розглядається як :

А) свідомий цілеспрямований процес підвищення рівня власної
професійної компетентності і розвитку професійно значущих якостей
відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов професійної діяльності та
особистої програми розвитку
Б) соціально виправданої і водночас незалежної власної траєкторії життя
В) самовиховання, саморозвиток, самореалізацію, як сходження людини
до самої себе.

2. Самовдосконалення як філософська категорія відображає:
А) процес діалектичного переходу від одного рівня розвитку до іншого,
взаємоперетворення протилежних і, разом з тим, взаємопов'язаних його
аспектів: виникнення нового на основі постійної мінливості структур і І
систем матеріального світу
Б) процес підвищення рівня власної професійної компетентності і
розвитку професійно значущих якостей відповідно до зовнішніх
соціальних вимог, умов професійної діяльності та особистої програми
розвитку
В) соціально виправданої і водночас незалежної власної траєкторії життя



3. У словнику російської мови С. Ожегова самовдосконалення трактується як:
А) удосконалення самого себе, своєї фахової майстерності
Б) ставати кращим, досконалішим; підвищувати свої знання, майстерність
В) індивідуалізація як самореалізація особистості, що забезпечує її
духовне та фізичне зростання

4. Чи вірною є думка, що під синдром професійного вигорання розуміється
хворобливий стан, що характеризується зниженим настроєм, відсутністю
одержуваного від роботи задоволення, суб'єктивним відчуттям емоційного і
енергетичного спустошення з одного боку і відчуттям постійної напруги з
іншого?

А) Правильно
Б) Неправильно

5. Зазначте іншу назву синдрому професійного вигорання

6. Пошук ідеалу особистості, яка творить себе сама, здійснювали відомі
філософи, мислителі Геракліт, Платон, Аристотель, Сократ, Марк
Аврелій, Плотій, Августин, заклавши основи соціально-філософського
підходу до проблеми виховання людини та розглядали цей процес
як(оберіть правильну відповідь):

А) самопізнання, самовдосконалення, як сходження людини до самої себе,
пошук себе;
Б) самовиховання, саморозвиток, самореалізація, як сходження людини до
самої себе;
В) самовиховання, самопізнання, вдосконалення себе як професіонала.

7. Виділіть складові професійного самовдосконалення(оберіть одну або
декілька відповідей):

А) професійне самопізнання,
Б) професійний саморозвиток,
В) професійна самоосвіта,
Г) професійна самоорганізація,
Д) професійний саморозвиток,
Е) професійне самовизначення,
Є) професійна самореалізація.

8. Перерахуйте, які виділяють потреби у професійному самовдосконаленні
(оберіть одну або декілька відповідей):

А) інформаційно-гностичні,
Б) креативно-деонтологічні,
В) комунікативно-ціннісні,



Г) мотиваційно-акмеологічні,
Д) творчо-розвивапьні.

9. Технологія професійного самовдосконалення соціальних педагогів може
впроваджуватися у (оберіть правильну відповідь):

А) два етапи,
Б) три етапи,
В) чотири етапи.

10. Хто із науковців розглядає синдром «професійного вигорання» як
трьохкомпонентну систему?

А)Т . Зайчикова і Л. Карамушка
Б) К. Маслач і С. Джексон
В) К. Маслач

11. Із скількох складових складається професійне вигоряння?
А) 2
Б) З
В) 5

12. Чи вірна думка, що ефективність професійного самовдосконалення
визначається такими психолого-педагогічними чинниками, як: мотивація
досягнення, самооцінка, ідеальні уявлення про професійно значущі якості;
рівень комунікативних та організаційних здібностей, які зумовлюють рівень
професійної самореалізації, що залежить від сформованості вмінь та навичок
самоосвіти та самовиховання

Виберіть одне:
Так Ні

13. Умови, при яких активізується професійне самовдосконалення особистості
(оберіть одну або декілька відповідей):

А) мотивація до професійного самовдосконалення та забезпечення
відповідності мотивації реальним вимогам професійної діяльності;
Б) формування соціально-психологічного середовища, сприятливого до
професійного самовдосконалення особистості;
В) збагачення своїх знань, поліпшення умінь, підвищення майстерності;
Г) повернення в суспільство людей, які з різних причин є виключеними з
нього, а також подальше запобігання такого виключення.

14. Хто з науковців вважають, що самовдосконалення і є



самовиховання(оберіть правильну відповідь):
А) Ю. Орлов, Л. Філатова, А. Кошолап;
Б) Л. Ігнатовський, Л. Філатова, В. Шапар;
В) Ю. Орлов, Л. Філатова, В. Шапар.

15. Перерахуйте елементи системи професійної самоорганізації (оберіть одну
або декілька відповідей):

А) професійна компетентність,
Б) самоуправління,
В) педагогічна рефлексія,

Г) професійний саморозвиток

16. До складових професійного вигоряння належить?
А) емоційне виснаження
Б) фізичне виснаження
В) деперсоналізація
Г) редукція професійних досягнень

17. Професійне самопізнання пов'язане із розвитком та вдосконаленням
професійно важливих якостей особистості (оберіть правильну відповідь):

А) професійне мислення, формування професійних знань, умінь, навичок;
Б) професійного розвитку, формування професійних знань, умінь, навичок;
Г) професійного мислення, розвитку, підвищенням професіоналізму.

18.Проблема професійного самовизначення знайшла своє відображення в
роботах (оберіть правильну відповідь):

А) К. Бакланова, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, Л. Мітіної, В. Століна;
Б) К. Абульханова-Славської, Н. Пряжникова, Н. Грішакова, С. Чистякова;
В) В. Горюнко, О. Дубасенюк, Н. Дуднік, А.В. Морозова, Т. Новаченко.

19. Показники, які розкривають сутність процесу професійного
самовизначення (оберіть правильну відповідь):

А)мотиви професійного вибору, професійного мислення, наявність
індивідуального життєвого плану, ;
Б) професійно-ціннісні орієнтації, наявність індивідуального життєвого
плану, підвищення професійних якостей, можливостей, здібностей;
В)мотиви професійного вибору, професійно-ціннісні орієнтації, наявність
індивідуального життєвого плану.



20. У структурі об'єктивних умов які впливають на зміну параметрів
професійної самореалізації виділяють такі компоненти (оберіть правильну
відповідь):

А) соціально-педагогічний, практичний;
Б) індивідуальний, соціально-психологічний;
В) соціально-педагогічний, індивідуальний.

21. Із скількох складових складається професійне вигоряння?
А) 2
Б) З
В) 5

22. Чи вірна думка, що ефективність професійного самовдосконалення

визначається такими психолого-педагогічними чинниками, як: мотивація

досягнення, самооцінка, ідеальні уявлення про професійно значущі якості;

рівень комунікативних та організаційних здібностей, які зумовлюють рівень

професійної самореалізації, що залежить від сформованості вмінь та навичок

самоосвіти та самовиховання

Виберіть одне:
Так Ні

23. Умови, при яких активізується професійне самовдосконалення особистості
(оберіть одну або декілька відповідей):

А) мотивація до професійного самовдосконалення та забезпечення
відповідності мотивації реальним вимогам професійної діяльності;
Б) формування соціально-психологічного середовища, сприятливого до
професійного самовдосконалення особистості;
В) збагачення своїх знань, поліпшення умінь, підвищення майстерності;
Г) повернення в суспільство людей, які з різних причин є виключеними з
нього, а також подальше запобігання такого виключення.

24. Хто з науковців вважають, що самовдосконалення і є
самовиховання(оберіть правильну відповідь):

А) Ю. Орлов, Л. Філатова, А. Кошолап;
Б) Л. Ігнатовський, Л. Філатова, В. Шапар;
В) Ю. Орлов, Л. Філатова, В. Шапар.



25. Перерахуйте елементи системи професійної самоорганізації (оберіть одну
або декілька відповідей):

А) професійна компетентність,
Б) самоуправління,
В) педагогічна рефлексія,

Г) професійний саморозвиток

26.Яке з нижче наведених визначень повною мірою розкриває поняття
«громадянська освіта»?

А) Це освіта, навчання та активні дії, спрямовані на надання тому, хто
навчається, знань, умінь та розумінь, а також формування моделей поведінки
та ціннісного ставлення у плані здійснення та захисту демократичних прав та
обов'язків як члена суспільства.

Б) Це освіта, спрямована на надання тому, хто навчається, знань та вмінь.
В) Це освіта, спрямована на надання тому, хто навчається, знань та вмінь

а також формування моделей поведінки та ціннісного ставлення у плані
здійснення та захисту демократичних прав та обов'язків як члена суспільства.

27.Чи правильним, на Вашу думку, є наступне визначення поняття «Освіта
протягом всього життя»: отримання необхідних знань та життєвих навичок
протягом усього життя, починаючи з моменту закінчення вищого навчального
закладу?

А)Так
Б)Ні

28.Чи правильним, на Вашу думку, є наступне визначення поняття
«Неформальна освіта»: освоєння знань, умінь і навичок, необхідних для
соціально та економічно активного громадянина країни, поза формальною
освітою.

А) Так
Б)Ні

29.Чи правильним, на Вашу думку, є наступне визначення поняття
«Інформальна освіта»: отримання знань та формування цінностей через часто
не контрольований потік інформації з боку ЗМІ та інші джерел інформації?

А)Так
Б)Ні

ЗО.На яких найважливіших засадах ґрунтується неформальна освіта?
А)Вчитися в дії, вчитися взаємодіяти, вчитися вчитися.
Б)Вчитися в дії, вчитися взаємодіяти.



В)Вчитися взаємодіяти, вчитися самостійно, вчитися весело.

31. Як називають людину, відповідальну за групову комунікацію, цілі та
зміст зустрічі в рамках неформальної освіти?

А. Фасилітатор
В. Модератор
С. Експерт
В. Ментор
Е. Коуч
Р. Тренер

32. Як називають людину, що володіє практичним досвідом і передає свої
знання з метою розвитку учасника заходу в рамках неформальної освіти?

А. Фасилітатор
В. Модератор
С. Експерт
Б. Ментор
Е. Коуч
Р. Тренер

33. Як називають людину, яка в рамках неформальної освіти не дає порад і
прямих рекомендацій, а шукає рішення спільно з учасниками заходу?

А. Фасилітатор
В. Модератор
С. Експерт
Б. Ментор
Е. Коуч
Р. Тренер

34. Яку назву мають майстерні, під час яких учасники в рамках неформальної
освіти отримують досвід або знання самостійно?

А. Майстер-класи
В. Воркшопи
С. Креативні методики
Б. Рольові ігри

35. Чи вичерпним є наступний перелік категорій, на які поділяються теми
освітніх заходів в рамках неформальної освіти: дослідницькі теми, мобілізуючі
теми, теми-переживання, експериментальні теми, оціночні теми?

А. Так
В. Ні



36. Яку назву має людина, яка супроводжує учасників протягом всього
процесу неформальної освіти, об'єднує кілька ролей та здатна брати на себе
виконання різних функцій?

а.
Ь.
с.
d.
e.
f.

g
h
і.

j

Вчитель
Вихователь
Викладач
Консультант
Мультиплікатор
Модератор
Коуч
Тренер
Майстер
Фасилітітор

37. До складових професійного вигоряння належить?
А) емоційне виснаження
Б) фізичне виснаження
В) деперсоналізація
Г) редукція професійних досягнень

38. Відчуття спустошеності і втоми, що викликане власною роботою - це:
А) деперсоналізація
Б) емоційне виснаження
В) редукція професійних досягнень

39. Яка із складових професійного вигоряння передбачає цинічне, байдуже,
негуманне ставлення до людей, з якими працюють?
А) емоційне виснаження
Б) деперсоналізація
В) редукціяпрофесійнихдосягнень

40. При, якій складовій професійного вигоряння контакти з колегами стають
формальними, знеособленими?

А) емоційне виснаження
Б) редукціяпрофесійнихдосягнень
В) деперсоналізація

41. У соціальних педагогів виникає відчуття некомфортності у своїй
професійній сфері під час:

А) емоційного виснаження



Б) деперсоналізації
В) редукції професійних досягнень

42. Професійне самовдосконалення у психолого-педагогічній літературі

розглядається як :

А) свідомий цілеспрямований процес підвищення рівня власної

професійної компетентності і розвитку професійно значущих якостей

відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов професійної діяльності та

особистої програми розвитку

Б) соціально виправданої і водночас незалежної власної траєкторії життя

В) самовиховання, саморозвиток, самореалізацію, як сходження людини

до самої себе.

43. Самовдосконалення як філософська категорія відображає:

А) процес діалектичного переходу від одного рівня розвитку до іншого,

взаємоперетворення протилежних і, разом з тим, взаємопов'язаних його

аспектів: виникнення нового на основі постійної мінливості структур і систем

матеріального світу

Б) процес підвищення рівня власної професійної компетентності і розвитку

професійно значущих якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов

професійної діяльності та особистої програми розвитку

В) соціально виправданої і водночас незалежної власної траєкторії життя

44. У словнику російської мови С. Ожегова самовдосконалення трактується як:

А) удосконалення самого себе, своєї фахової майстерності

Б) ставати кращим, досконалішим; підвищувати свої знання, майстерність

В) індивідуалізація як самореалізація особистості, що забезпечує її

духовне та фізичне зростання

45. Чи вірною є думка, що під синдром професійного вигорання розуміється
хворобливий стан, що характеризується зниженим настроєм, відсутністю
одержуваного від роботи задоволення, суб'єктивним відчуттям емоційного і
енергетичного спустошення з одного боку і відчуттям постійної напруги з
іншого?

А) Правильно
Б) Неправильно

46. Пошук ідеалу особистості, яка творить себе сама, здійснювали відомі
філософи, мислителі Геракліт, Платон, Аристотель, Сократ, Марк Аврелій,



Плотій, Августин, заклавши основи соціально-філософського підходу до
проблеми виховання людини та розглядали цей процес як (оберіть правильну
відповідь):

А) самопізнання, самовдосконалення, як сходження людини до самої
себе, пошук себе;
Б) самовиховання, саморозвиток, самореалізація, як сходження людини
до самої себе;
В) самовиховання, самопізнання, вдосконалення себе як професіонала.

47. Виділіть складові професійного самовдосконалення (оберіть одну або
декілька відповідей):

А) професійне самопізнання,
Б) професійний саморозвиток,
В) професійна самоосвіта,
Г) професійна самоорганізація,
Д) професійний саморозвиток,
Е) професійне самовизначення,
Є) професійна самореалізація.

48. Перерахуйте, які виділяють потреби у професійному самовдосконаленні
(оберіть одну або декілька відповідей):

А) інформаційно-гностичні,
Б) креативно-деонтологічні,
В) комунікативно-ціннісні,
Г) мотиваційно-акмеологічні,

Д) творчо-розвивальні.

49. Емоційне виснаження - це:
А) відчуття спустошеності і втоми, що викликане власною роботою
Б) передбачає цинічне, байдуже, негуманне ставлення до людей, з якими

працюють
В) виникнення у працівників відчуття некомфортності у своїй

професійній сфері

50. В скільки груп об'єднуються симптоми, характерні для синдрому
професійного вигорання?

А) З
Б) 4
В) 5

51. Які групи симптомів відносяться до синдрому професійного вигорання?
А) психофізіологічні



Б) соціально-психологічні
В) поведінкові
Г) емоційні
Д) психологічні

52. Зниження рівня сприйняття і реактивності на зміни зовнішнього
середовища - це

А) пихофізіологічний симптом
Б) соціально-психологічний симптом
В) поведінковий симптом

53. До якої групи симптомів професійного вигоряння належить загальна
астенізація?

А) поведінкових симптомів
Б) соціально-психологічних симптомів
В) пихофізіологічних симптомів

54. До якої групи симптомів професійного вигоряння належить збільшення
кількості нервових зривів?

А) поведінкових симптомів
Б) соціально-психологічних симптомів
В) пихофізіологічних симптомів

55. При якій групі симптомів професійного вигоряння у соціальних педагогів
спостерігається відчуття гіпервідповідальності та страху?

А) соціально-психологічних симптомах
Б) поведінкових симптомах
В) пихофізіологічних симптомах

56. При якій групі симптомів професійного вигоряння у соціальних педагогів
спостерігається загальна негативна установка на життєві і професійні
перспективи?

А) пихофізіологічних симптомах
Б) поведінкових симптомах
В) соціально-психологічних симптомах

57. До складових професійного вигоряння належить?
А) емоційне виснаження
Б) фізичне виснаження
В) деперсоналізація
Г) редукція професійних досягнень



58. Професійне самопізнання пов'язане із розвитком та вдосконаленням
професійно важливих якостей особистості (оберіть правильну відповідь):

А) професійне мислення, формування професійних знань, умінь, навичок;
Б) професійного розвитку, формування професійних знань, умінь, навичок;
Г) професійного мислення, розвитку, підвищенням професіоналізму.

59. Проблема професійного самовизначення знайшла своє відображення в
роботах (оберіть правильну відповідь):

А) К. Бакланова, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, Л. Мітіної, В. Століна;
Б) К. Абульханова-Славської, Н. Пряжникова, Н. Грішакова, С. Чистякова;
В) В. Горюнко, О. Дубасенюк, Н. Дуднік, А.В. Морозова, Т. Новаченко.

60. Показники, які розкривають сутність процесу професійного
самовизначення (оберіть правильну відповідь):

А)мотиви професійного вибору, професійного мислення, наявність
індивідуального життєвого плану, ;
Б) професійно-ціннісні орієнтації, наявність індивідуального життєвого
плану, підвищення професійних якостей, можливостей, здібностей;
В)мотиви професійного вибору, професійно-ціннісні орієнтації, наявність
індивідуального життєвого плану.

61. До поведінковим симптомів відноситься:
А) поява відчуття, що працювати стає все важче і важче
Б) підвищене роздратування, афективно негативна реакція на дрібниці
В) байдужість, нудьга, пасивність і депресія
Г) відмова приймати на себе відповідальність, приймати рішення
Д) зловживання алкоголем, снодійними або іншими препаратами

заспокійливої дії

62. До соціально-психологічних симптомів відноситься:
А) байдужість, нудьга, пасивність і депресія
Б) підвищене роздратування, афективно негативна реакція на дрібниці;
В) постійне переживання негативних емоцій, для яких об'єктивно відсутні

причини
Г) зниження рівня сприйняття і реактивності на зміни зовнішнього

середовища
Д) зниження оптимізму щодо роботи, байдужість до її результативності



63. Група психофізіологічних симптомів характеризується:
А) відчуттям постійної втоми, яке не зникає після сну
Б) відчуттям фізичного та емоційного виснаження
В) різкою втратою або збільшенням ваги тіла
Г) підвищенням роздратування
Д) загальними негативними установками на життєві

перспективи
професійні

64. При якій групі симптомів професійного вигоряння спостерігається поява
відчуття, що працювати стає все важче і важче?

А) пихофізіологічних симптомах
Б) поведінкових симптомах
В) соціально-психологічних симптомах

65. При якій групі симптомів професійного вигоряння соціальний педагог
дистанціюється від колег і клієнтів?

А) поведінкових симптомах
Б)пихофізіологічних симптомах
В) соціально-психологічних симптомах

66.Яке з нижче наведених визначень повною мірою розкриває поняття
«громадянська освіта»?

А) Це освіта, навчання та активні дії, спрямовані на надання тому, хто
навчається, знань, умінь та розумінь, а також формування моделей поведінки
та ціннісного ставлення у плані здійснення та захисту демократичних прав та
обов'язків як члена суспільства.

Б) Це освіта, спрямована на надання тому, хто навчається, знань та вмінь.
В) Це освіта, спрямована на надання тому, хто навчається, знань та вмінь

а також формування моделей поведінки та ціннісного ставлення у плані
здійснення та захисту демократичних прав та обов'язків як члена суспільства.

67. Чи правильним, на Вашу думку, є наступне визначення поняття «Освіта
протягом всього життя»: отримання необхідних знань та життєвих навичок
протягом усього житія, починаючи з моменту закінчення вищого навчального
закладу?

А)Так
Б)Ні

68. Чи правильним, на Вашу думку, є наступне визначення поняття
«Неформальна освіта»: освоєння знань, умінь і навичок, необхідних для
соціально та економічно активного громадянина країни, поза формальною
освітою.



А) Так
Б)Ні

69. Чи правильним, на Вашу думку, є наступне визначення поняття
«Інформальна освіта»: отримання знань та формування цінностей через часто
не контрольований потік інформації з боку ЗМІ та інші джерел інформації?

А)Так
Б)Ні

70. На яких найважливіших засадах ґрунтується неформальна освіта?
А)Вчитися в дії, вчитися взаємодіяти, вчитися вчитися.
Б)Вчитися в дії, вчитися взаємодіяти.
В)Вчитися взаємодіяти, вчитися самостійно, вчитися весело.

71. Чи вірним є твердження, що синдром професійного вигорання розвивається
поступово?

А) Правильно
Б) Неправильно

72. Із яких фаз складається профілактика синдрому професійного вигорання?
А) фази аналізу професійної ситуації
Б) фази вирішення проблемної ситуації
В) фази сприймання професійної ситуації як стресової

73. З якої фази розпочинається профілактика синдрому професійного
вигорання?

А) фази аналізу професійної ситуації
Б) фази сприймання професійної ситуації як стресової
В) фази вирішення проблемної ситуації

74. На якій фазі профілактики синдрому професійного вигорання
здійснюється глибинна когнітивна оцінка ситуації?

А) фази аналізу професійної ситуації
Б) фази вирішення проблемної ситуації
В) фази сприймання професійної ситуації як стресової

75. На якій фазі профілактики синдрому професійного вигорання
відбувається визначення основних стрес-факторів, які викликають
емоційне вигорання?

А) фази аналізу професійної ситуації
Б) фази вирішення проблемної ситуації



В) фази сприймання професійної ситуації як стресової

II. Теоретичні завдання:
1. Охарактеризуйте сутність неформальної освіти.
2. Обґрунтуйте особливості функціонування неформальної освіти в Україні.
3. Охарактеризуйте шляхи професійного самовдосконалення соціального
педагога.
4. Обґрунтувати форми професійного самовдосконалення соціального
педагога.
5. Охарактеризуйте шляхи професійного самовдосконалення соціального
педагога.
6. Охарактеризуйте етапитехнології професійного самовдосконалення
соціального педагога.

7. Охарактеризуйте які форми та методи роботи можуть використовуватися у
технології професійного самовдосконалення соціального педагога.
8. Охарактеризуйте сутність теорії динамічного навчання.
9. Обґрунтуйте значення неформальної освіти в житті сучасного суспільства.
10. Охарактеризуйте: освіта протягом життя, неформальна освіта, освіта
дорослих, інформальна освіта.
11. Охарактеризуйте шляхи професійного самовдосконалення соціального
педагога.
12. Обґрунтуйте особливості взаємодії з учасниками неформальної освіти.
13. Охарактеризуйте форми навчання у неформальній освіті.
14. Охарактеризуйте напрямки роботи в неформальній освіті.

III. Завдання практичного характеру:

1. Створіть власну програму професійного самовдосконалення за таким

алгоритмом, висловлючи при цьому власне відношення: чи потрібно постійно

підвищувати свій професійний рівень; чи достатньо тих знань, які отримуєте у

вищому навчальному закладі; чи потрібно шукати шляхи підвищення

професійного розвитку; наскільки це актуально для вашої спеціальності:

цілі у професійному зростанні
головна мета професійного
самовдосконалення
кроки до мети
шляхи та засобидосягнення мети
перешкоди при досягненні цілей

2. Виберіть декілька форм професійного самовдосконалення та

обґрунтуйтепереваги та недоліки кожної форми у вигляді таблички та



обґрунтуйте власне бачення.

Переваги Недоліки

3. Заповніть таблицю «Спільність та відмінність формальної та неформальної
освіти» та обґрунтуйте Вашу думку

Формальна та неформальна освіта

Спільність Відмінність

4. Скласти характеристику специфічних умінь соціального педагога-фахівця з
неформальної освіти:

фасилітатор модератор експерт ментор коуч тренер

5. Заповніть таблицю «Спільність та відмінність формальної та неформальної
освіти» та обґрунтуйте Вашу думку

Формальна та неформальна освіта

Спільність Відмінність

6. Створити власну програму професійного самовдосконалення за таким
алгоритмом, висловлючи при цьому власне відношення: чи потрібно постійно
підвищувати свій професійний рівень; чи достатньо тих знань, які отримуєте у
вищому навчальному закладі; чи потрібно шукати шляхи підвищення
професійного розвитку; наскільки це актуально для вашої спеціальності:

цілі у професійному зростанні
головна мета професійного
самовдосконалення
кроки до мети
шляхи та засобидосягнення мети
перешкоди при досягненні цілей

6. Обґрунтуйте стандарти роботи тренерів у неформальній освіті.

7. Обґрунтуйте, хто такий мультиплікатор у неформальній освіті. Його ролі у
неформальній освіті.



8. Розробіть тренінгове заняття щодо професійного самопізнання соціального
педагога (час - 3 год).
9. Розробіть тренінгове заняття щодо професійного самовизначення
соціального педагога (час - 3 год)
10. Заповніть таблицю «Спільність та відмінність формальної та неформальної
освіти» та обґрунтуйте Вашу думку

Формальна та неформальна освіта

Спільність Відмінність

12. Розробіть тренінгове заняття щодо професійної самоорганізації соціального
педагога (час - 3 год)

13. Розробіть тренінгове заняття щодо професійної самореалізації соціального
педагога (час - 3 год).

14. Виберіть кілька форм професійного самовдосконалення та обґрунтуйте
переваги та недоліки кожної форми у вигляді таблички та обґрунтуйте власне
бачення.

Переваги Недоліки

Екзаменатор

Завідувач кафедри

Фірсова І.М.

Веретенко Т. Г.


