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найменчвання показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

вид дисциплiни обов'язкова
Мова викJIадання, навчання та оцiнювання yKDalHcbKa

Змiсmовuй моdуль кIнновацiйна diмьнiсmь у соцiальнiй сферi>
Загальний обсяг кредитiв / годин з/90
Курс 5

Семестр 9

обсяг кредитiв J
Обсяг годин, в тому числi: 90

Аудиторнi 24
модчльний контtlоль 6

Семестровий контроль 10

Самостiйна робота 60
Форма семестрового контролю

Змiсmовuй моdl,лt, кМеmоduка сmворення корекцiйнuх mа профiлакmuчнuх проzрамD
Загальний обсяг кредитiв / годин 2/60
Курс 5

Семестр 9

обсяг кDедитiв 2

Обсяг годин, в тотr.{у числi: 60
дудиторнi 1б

Модульний контроль 4
семестровий контlэоль 10

Самостiйна робота 30
Форма семестрового контролю

1. опис навtIальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою навчалъноi дисцишлiни <<Акryалънi педагогiчнi практики) с

оволодiншI студентами базовими теоретичними знанIUIми щодо змiн у
соцiальнiЙ сферi; вивченнrI та ан€trriз ре€}льних Еововведень та проблем
iхнього впровадження; узагi}лънення iнновацiйних педагогiчних) наукових i
науково-технiчних досягнень, набутих у практичнiй дiяльностi закладiв
освiти та наукових установ, вивчення мiжнародних ocвiTHix новацiй для
пiдвищення якостi нацiоналъноi освiти.

Завдання навчаJIьноi дисциплiни <Актуальнi педагогiчнi практикп> :

прOанаlliзувати ocHoBHi класифiкацii iнновацiЙ, як системи, як7Й

властивиЙ взаемозв'язок i структуризацiя елементiв;
ознайомити студентiв з основними компонентами, покt}зниками

iнновацiйноТ соцi ально -педагогiчноi дiяльностi ;

проаналiзувати особливостi ан€IJIiзу, опису та оцiнювання
iнновацiй;

визначити та проаналiзувати пршIини опору iнновацiям та
методи IIододання перешкод;



здiйснювати iх монiторинг i оцiнку

4. CTpyKTyptt навчальноi дисциплiни
Тематичний план для денноi форми навчання

Назва зпtiс i .-,t]их модулiв, тем
Eiодо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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Змiстовий модуль <Iнновацiйна дiяльнiсть у соцiаrьнiй сфер!2

Молуль 1 <<Iнtitlвliцiйна дiяльнiсть у соцiальнiй сферi в KoHTeKcTi новоi сУспiльноi
DetulbHocTi>>

Тема 1. IHHoBtrTlttilt T:t соцiальнi iнновацii 6 2 4
Самостiйна робо,гit l, CyTHicTb i завдання
iнновацiйноi дiя.гr ь r r ocTi 20 20

Модчльний KoIl1 l]0,1b 2

Разом 28 2 4 20

Модуль 2 <Подолаllня перешкод при впровадженнi iнновацiй>
тема 1. Соцiально-економiчнi чинники
гальмування iHHoBa цiйного процесу

6 z 4

Самостiйна робоt,lt 2, Умови забезпечення
iнновацiйноТ дi я, t bi l tlgTi

20 20

Модчльний Kol t,грt_l.llь 2
Разом z8 2 4 20

модуль 3 <<соцiалr,ttа ефективнiсть iнновацiйноi дiяльностi>
Тема 1. Мотивацiя iстимулювання
iнновацiйноi дiяльностi

6 2 4

Тема 2. Принципи вимiрювання i
пок€lзники ефектl tBHocTi iнновацiйноi
дiяльностi

6 2 4

Самостiйна робота 3. Соцiальна
ефективнiсть iнповацiйноi дiяльностi

20 z0

Модyльний Koriтpo:ib 2
Разом з4 4 8 z0



Пiдготовка та проходження контрольних
заходiв

10

Усього 90 8 16 60
змiстовий модуль <методика створення корекцiйних та профiлактичних програм))
Модуль 1 <Моделrовання корекцiйних програм))
Тема 1. Принципи скJIаданшI i ocHoBHi
види корекцiйнr,rх програм 8 2 4
Самостiйна робота 1. Розробка колекцiйноi
програми 15 15

Модчльний коrrгDсль 2
Разом 25 2 4 15

Модуль 2 <<Мо,, 1сл l il ts ання профiлактичних програм))
Тема 1. Резулы l, гtriзtticTb профiлактичноТ
програми

8 z 8

Самостiйна робота 2, Аналiз
просвiтницько-rliltlri_ri,пактичноТ програми
<<Сходинки для здоllов'я>

15 15

Модчльний KoI i I,1l(),lb 2
Разом 25 2 8 15

Пiдготовка та llрiJходження контрольних
заходiв

10

Усього 60 4 12 30

5. Програпла навчальноi дисциплiни <<Акryальнi педагогiчнi
практики>>

Змiстовн}Iй модуль 2. <<[нцовацiйца дiяльнiсть у соцiальнiй сферi>
Модуль 1. Iнновацiйна дiяльнiсть у соцiальнiй сферi в KoHTeKcTi

повоi суспiль Ii oi реальностi
Лекцiя 1. Iшtrоватика та соцiальнi iнновацii
Визначення iнновацiй.. Особливостi соцiаБний iнновацiй. HayKoBi

пiдходи до класифiкацiT iнновацiй. Суб'екти iнновацiй. Iнновацiйна
дiяльнiсть, iнttiltз:lttlriний процес та iнновацiйний потенцiал особистостi.

OcHoBHi ll,Jti)Iття теми: iнновацiя, iнноватика, новацiя, новинка, новатор.
Рекомен. .1, j.lli l i .лжерела:
OcHoBHi: ,]

Додатковi: 1. 6
Практи.i},t' l]rlIIяття 1. CyTHicTb i завдання iнновацiйноi дiяльностi
OcHoBHi: 1

Практичilе заняття2, Пiдходи до класифiкацii iнновацiй
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Модуль 2. Подолання перешкод при впровадженнi iнновацiй
Лекцiя 2. Соцiально-економiчнi чинники гальмування

iнновацiйного процесу.



Пасивний та активний опiр змiнам. Соцiально-економiчнi чинники
г€lльмування iнновацiйного процесу. СтратегiТ управлiння ризиками. CyTHicTb
якiсних та кiлькiсних методiв оцiнювання ризикiв при впровадженнi
iнновацiй.

OcHoBHi поняття теми: iнновацiя, змiни, ризики, методи оцiнювання

ризикiв, стратегii управлiння.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Додатковi:2,5
Практичне заняття 3. Розробка моделi впровадження iнновацiй У

соцiальнiй сферi
OcHoBHi: 1

Практичне заняття 4. Розробка моделi впровадження iнновацiй у
соцiальнiй сферi

OcHoBHi: 1

Модуль 3. Соцiальна ефективцiсть iнновацiйноi дiяльностi
Лекцiя 3. Мотивацiя i стимулювання iнновацiйноi дiяльностi.
Складовi та принцип дii мотивацiйного механiзму iнновацiйноi

дiяльностi. Методи стимулювання iнновацiйноi дiялъностi. Вплив системи
стимулювання на розширення iнновацiйних можливостей органiзацii.

OcHoBHi поняття теми: iнновацii, мотивацiя, стимулювання iнновацiй,
iнновацiйнi можливостi.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Додатковi:2,5
Лекцiя 4. Принципи вимiрюванпя i показники

iнновацiйноI дiяльностi
ефективностi

Чим визначаеться ефективнiсть iнновацiй. Критерii оцiнювання

результативностi iнновацiйноТ дiялъностi. ПоказнИки ефективностi
iнновацiйноi дiяльностi. Ана.lliз та оцiнювання iнновацiй. Готовнiсть
соцiальних працiвникiв до iнновацiйноi дiяльностi.

OcHoBHi поняття теми: ефективнiсть, iнновацii, iнновацiйна дiяльнiсть,
критерiТ оцiнювання, мотивацiя, стимулювання.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

,Щодатковi:2,4
Практичне заняття 5. Складовi i принципи стимулювання

rнновацrиноl дrяльностr
OcHoBHi: 1

Практичне заняття б. Розробка рекомендацiй для керiвникiв
органiзацiI щодо умов забезпечення iнновацiйноi дiяльностi

OcHoBHi: 1

Практичне заняття 7. Соцiальна ефективнiсть iнновацiйноТ

дiяльностi
6



соцiальнiй сферi
OcHoBHi: 1

Змiстовний модуль 3. <<Методика створення корекцiйних та

OcHoBHi: 1

Практичне заняття 8. Розробка моделi ефективностi iнновацiй у

профiлактичних програм>)

Модуль 1. Моделювання корекцiйних програм
ЛекцiЯ 1. ПринЧипи складаннЯ i ocHoBHi види корекцiйнцх програм
Принципи проведення корекцiйно-розвивальноi роботи i складання

*ор.пцiй""* програм (системностi корекцiйних, профiлактичних i

розвив€tлъних задач; сдностi дiагностики i корекцii; прiоритетностi корекцiТ

причинного типу; дiялънiсний принцип корекцiТ; ypaxyBaнIu{ вiкових,

.r.""опо.iчних й iндивiдуальних особливостей дитини; комплексностi
методiв психологiчного i соцiально-педагогiчного впливу; активного

залr{ення соцiалъного оточеннrI до )л{астi в корекцiйнiй програмi; опори на

рiзнi piBHi органiзацii психiчних процесiв; програмованого навчання;

зростання складностi; урахування обсяry i ступеня рiзноманiтностi матерiалу;

урахування емоцiйного забарвлення матерiалу). I]iпi i завдання корекцiйноi

роботи соцiального педагога. OcHoBHi вимоги до скJIадання корекцiйних
програм. Оцiнка ефективностi корекцiйних заходiв.

OcHoBHi поняття теми: програма; корекцiйна програма; принципи
корекцiйноi роботи.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2

,Щодатковi: 1, б

Практичне заIIяття 1.

корекцiйних i профiлактичних програм
OcHoBHi: 1

Практичне заняття 2. Конструювання корекцiйноi програми
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Модуль 2. Моделювання профiлактичних програм
лекцiя 2. пiдходи до моделювання профiлактичних програм
Структура та компоненти профiпактичноi процрами. Модель

педагогiЧноi взаеМодii Д. Колба. Щiльова група програми як першочерговий

фактор, що впливас на результативнiсть профiлактичноi програми. Принципи

побудовИ iндивiдуалъниХ та групових профiлактичних програм. Будова

програми просвiтницько-профiлактичного TpeHiHry.

OcHoBHi поняття теми: програма; профiлактика; змiст; мета; учасники;
межовi уlчIови; ведl^лий; методи.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Аналiз зарубiжних та вiтчизняних



,,Щодатковi:2,5
практичне заняття 3. Iнструменти розробника профiлаlсгичноi

програми
OcHoBHi: 1

Практичне заняття 4. fIостановка завдань профiлактичноi

програми вiдповiдно виду профiлактики
OcHoBHi: 1

Практичне заняття 5. Розробка програми профiлактики девiантноi

заняття 6. Розробка програми профiлактики вIл-

б. Контрольнавчальнихдосягнень
б.1. Система оцiнювання навчалъних досягнень студентiв

денноi форми навчання

змiстовний модуль <<Методика

поведiнки
OcHoBHi: 1

Практичне
iнфiкування

OcHoBHi: 1

Rмiстовний модчль <<Iнновацiйна дiяльнiсть у соцiальнiй

Вид дiяльностi студента

l(€
1ф
]Еlю)д4l
dL)
i
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Вiдвiдування лекцiй 1 1 1 1 1 1 2

Вiдвiдування семiнарсьщц4 JgддfL 1

Вiдвiдування практичниё Jgцять 1 2 2 2 2 4 4

Робоrа на семiнарськощу JацдfЦ 10

йбота на практичноIцу Jqцд]ц 10 2 20 2 20 40 40

Лабораторна робота (в тому числi допуск,
DтI*пtrянт;I g ?,яхист)

10

5 1 5 1 5 1 5

Виконання молульно1 ]оtфэд z5 1 25 1 25 1 25

Еlттчпчятттlq Тнп? 30
Разом 53 53

,76

\л и*{япьна кiлькiсть ба;liв: 182

профiлактичних програм>>

створення корекцiйних

Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування пекцiй 1 1 1 1 1

Вiдвiдування семiнарських занять 1

Вiдвiдування практичних занять t 2 2 4 4

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10

Робота на практичному заняттi 10 2 20 4 40

Лабораторна робота (в тому числi допуск, виконання, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноi р9q9]ц 5 1 5 1 5

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25

Виконання IНДЗ 30
Разом 75 119

6.2. Завдання дJuI самостiйноi роботи та IФитерiТ Ti оцiнюваннrl.

Змiстовний модуль <(Iнновацiйна дiяльнiсть у соцiальнiй сферi>

Yci завданнrI виконуютъся в електроннiй версii модуля На ПЛаТфОРМi

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id:688t та под€lютъся на

пiдсумковому заняттi вiдповiдного модуля.

денна форма навчання
Самостiйна робота 1. CyTHicTb i завдання iнновацiйноi дiяльностi

1 . Складiтъ термiнологiчний словник.
2.Проаналiзуйте Закон Украiни <Про iнновацiйну дiяпънiсть>> - виЗначТе

позитивнi та негативнi сторони.
3. Опишiть прикJIади iнновацiй у соцiальнiй службi (соцiальна служба за

вибором студента). Проаналiзуйте, що с найтиповiшим для iннОвацiй У
соцiалънiЙ сферi?

Форлtа поdання резульmаmiв BuKoHaHot робоmu:
Результат подаеТься У виглядi текстового документа, кожен роздiл якого

вiдповiдас окремому пункту завдання. Роздiли з новоi сторiнки не

починаються. Розмiстiтъ у документi посилання на використанi ДЖеРеЛа.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiтъ як вiдповiДь

у в електронному Kypci на пepeBipny. Iнший BapiaHT: розмiстiть докуменТ У
xMapi та надайте доступ для публiчного перегпяду (перегляд для Bcix, хТО Мае

посилання). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посилання на

створений вами е-документ.
Kpumepit оцiнювання:
1. Змiстова складова,4 бали (див. завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"". Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:



OcHoBHi: 1, 2

,.Щодатковi; |,3,4

Самостiйна робота 2. Умови забезпечення iнновацiйноi дiяльпостi
1. Розробiть структурно-логiчну схему "Причини та наслiдки опору

нововведенням" на прикJIадi соцiальноi служби для ciM'i, дiтей та молодi, у
якiй працюете чи проходили практику.

2. У чому полягають ocHoBHi проблеми у впровадженнi iнновацiй у
соцiальнiй сферi?

З. Складiть графiчну схему (а-гlгоритм дiй) щодо впровадження

Ф о рл,t а по d ання р езул ьm аmi в BuKo н ан о i' р о б оmu :

Результат подаеться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого
вiдповiдае окремому пункту завдання. Роздiли з новоТ сторiнки не
починаються. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
у в електронному Kypci на перевiр*у. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi та надайте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае
посилання). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посиланнrI на
створений вами е-документ.

Kpumepit оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова - 4 бали (д"". завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"". Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, 2

Додатковi: 1,3, 5

Самостiйна робота 3. Соцiальна ефективнiсть iнновацiйноi
дiяльностi

1. Складiть перелiк стимулiв, якi б заохотили спiвробiтникiв соцiалъноi
служби для ciM'i, дiтей та молодi радикально змiнити iснуючу практику.
Поранжуйте ix за дiевiстю, обцрунryйте свою думку.

2.Розробiть критерii оцiнювання вдЕLлих змiн в органiзацii.
З.Наведiть приклад вдЕtпого аналiзу соцiальirоi ефективностi

впровадженнrI iнновацiй у соцiальнiй сферi.
Форлtа поdання резульmаmiв вuконаноt робоmu:
Результат подаеться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого

вiдповiдае окремому пункту завдання. Роздiли з нрвоi сторiнки не
починаються. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
у в електронному Kypci на перевiр*у. Iнший BapiaHT: розмiстiтъ документ у
xMapi та надаЙте доступ для публiчного перегJuIду (перегляд для Bcix, хто мае

10



посилання). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посилання на
створений вами е-документ.

Крumерit оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова - 4 бали
2. Оформлення текстового

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
,Щодатковt: 2, З, 4

(див. завдання)
документа - 1 бал (див. Форма подання

створення корекцiйних таЗмiстовний модуль <<Методика
профiлактичних програм)

Yci завданнrI виконуються в електроннiй Bepcii модуля кМетодика
створення корекцiйних та профiлактичних програм>на платформi
http://elearning.kubg.edu.ualcourse/view.php?id:l З992 та подаються на
пiдсумковому заняттi вiдповiдного модуля.

денна форма навчання
Самостiйна робота 1. Розробка корекцiйноТ програми
CTBopiTb авторську корекцiйну або профiлактичну програму. I_{iльову

грущ/ та мету оберiть самостiйно. Програма мае мiстити Taki cTpykrypHi

компоненти:

Рекомендацii
щодо

впровадження

Струкryра

Концепцiя
(обгрунryвання,
мета, завданя,
цiлъова група)

Очiкуванi
результати

11



Результат подаеться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого
вiдповiдае окремому пункту завдання. Роздiли з новоi сторiнки не
починаються. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
у в електронному Kypci на перевiр*у. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi.Ta надаЙте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае
посилання). У цьому випадку надiшлiть в електронний курс посилання на
створений вами е-документ.

Крumерii оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова - 4 баsм (д"". завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"в. Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Додатковi: L,З,4

Самостiйна робота 2. Аналiз просвiтницько-профiлактичноi
програми <<Сходинки для здоров'я>>

Проаналiзуйте змiст просвiтницько-профiлактичноi програми
<Сходинки до здоров'я>>. Запропонуйте BapiaHT Ti змiсry, якщо б вона була
opieHToBaHa на вторинну (або ("а вибiр) третинцу) профiлактику.
ОбЦрунтуйте свою позицiю та пiдсильте iT соцiально-психологiчним
портертом (ами) можливого (их) учасника (iB) програми.

Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 5 до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman |4.
Мiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

Ф орма по d ання р езульmаmi в вuконаноi' ро боmu :

Результат подаеться у виглядi текстового документq кожен роздiл якого
вiдповiдае окремому пункту завдання. Роздiли з новоi сторiнки не
починаються. Розмiстiть у документi посилання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiть як вiдповiдь
у в електронному Kypci на перевiр*у. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi та надаЙте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мае
ПосилаНня). У цьому випадку надiшлiть в електронниЙ курс посилання на
створений вами е-документ.

Крumерit оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали (див. завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"Ь. Форма поданшI

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
,Щодатковi: 1,3, 5
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6.З. Форми проведення модулъного контролю та критерii оцiнюванIuI.
Модупьний контроль здiйснюеться у виглядi тестування в електронному
Kypci.
Сryдентами пропонуються TecToBi завданнrI у кiлькостi25 питань.
Вudu mесmовlм завdань:

Iз вибором однiеi правильноi вiдповiдi;
На встановлення вiдповiдностi запропонованих наборiв твердженъ;

Завдання на розпiзнавання та вiдтворення гrравильноi вiдповiдi по
пам'ятi;

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерtt
оцiнювання.

За змiстовими модулями - не передбачено навч€шьним планом.

6.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового комплексного
контролю.

1. Будоваlrрограмипросвiтницько-профiлактичноготренiнry.
2. Визначте та охарактеризуйте варiанти поширення iнновацiй у

соцiальнiй сферi.
3. Визначте у чому виявляеться цикJIiчний характер iнновацiй у

соцiальнiй сферi.
4. Визначте, якi тенденцiТ щодо класифiкацii iнновацiй у соцiальнiй

сферi можна простежити у вiтчизняному та закордонному досвiдi.
5. Iнструменти та iндикатори оцiнки результативностi

профiлактичноi програми.
б. Методи прогнозування iнновацiйних iдей у соцiальнiй сферi.
7. Модель педагогiчноi взаемодii Д. Колба.
8. Обцрунтуйте яку ролъ вiдiграе педагогiчний експеримент в

iнновацiйнiй дiяльностi.
9. OcHoBHi вимоги до скJIаданн;I корекцiйних програм.
10. OcHoBHi помилки у розробцi та реалiзацii профiлактичних

програм.
Охарактеризуйте змiст життсвого циклу iнновацiй.
Охарактеризуйте методи генерування iдей у соцiальнiй службi i

наведiть прикJIади iх результативностi.

11.

|2.

13. Охарактеризуйте особливостi iнновацiйного розвитку в УкраiЪi.
|4. Охарактеризуйте пiдходи до кJlасифiкацii iнновацiй.
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15. Охарактеризуйте джерела iнновацiйних можливостей за Л.
Гiбсом.

16. Охарактеризуйте джерела iнновацiйних можливостей за М.
Портером.

17. Охарактеризуйте джерела iнновацiйних можливостей за П.

2|. Принципи проведення корекцiйно-розвивальноi роботи i
складання корекцlиних програм.

22. Проаналiзуйте можливi шляхи спiвробiтництва державних та
громадських органiзацiй у соцiальнiй сферi.

2З. Розкрийте методи розвитку iнновацiйноТ поведiнки спецiалiста
соцiальноi сфери.

24. Розкрийте послiдовнiсть створенюI та впровадженнrI iнновацiй у
соцiальнiй сферi.

25. Структура та компоненти профiлактичноi програми.
26. У чому полягае цiннiсть передового новаторського досвiду для

спецiалiста соцiальноi сфер и, який займаеться iнновацiйною дiяльнiстю?
27. I_{iлi i завдання корекцiйноi роботи соцiального педагога.
28, I_{iльова група програми як першочерговий фактор, що впливае на

результативнiсть профiлактичноТ програми.
29. Чинники, що стимулюють органiзацii до залулення iнновацiй.
30. Якими способами може вiдбуватися процес передаваннrI

31. Якi якостi треба розвивати майбутньому спецiалiсту соцiальноi
сфери, щоб сформувати готовнiсть до iнновацiйноi дiяльностi?

!рукером.
18. Оцiнка ефективностi корекцiйних заходiв.
19. Пiдходи до пошуку джерел iнновацiйних можливостей.
20. Принципи побудови iндивiду€L[ьних та групових профiлактичних

програм.

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-8 1

Задовiльно
достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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8. Рекомендованi джерела
основна:
1. Журавель Т. В., Лях Т. Л. Особливостi протiедення соцiально-

просвiтницького тренiнгу / Менеджмент волонтерських груп вiд А до Я :

навч.-метод. посiбник l За ред. Т. Л. JIях ; авт.-кол.: З. П. Бондаренко, Т. В.
Журавель, Т. Л. Лях та iH. - К. : ТОВ кВПК (ОБНОВА), 2014. - 3-е видання
перероб. та допов. - 288 с.; - С. 121-131.

2. Сходинки до здоров'я: просвiтницъко-профiлактична програма
тренiнгових занять з уIнями навч€lльних закладiв системи загальноi
середньоi освiти : навч.-метод. посiб. / [Брусенко О. Л., Журавель Т. В., Лях
Т. Л. та iH.] ; за ред. Т. В. Журавель, Т. Л. JIях. - К. : Видавничий дiм
<<Калита> ,2012. - 2З2 с.

3. Левченко Ю. Г. EKoHoMiKa й органiзацiя iнновацiйноi дiяльностi :

Курс лекцiй для студ. напряму б.030504 <<EKoHoMiKa пiдприемства> для Bcix
фор, навч. - К. : НУХТ, 2012. - 163 с.

.Щодаткова:
1. Бондаренко Ю. В. Оцiнка соцiальних проектiв та про|рам як

iHcTpyMeHT ефективного управлiння недержавною некомерцiйною
органiзацiею. - К., 2006. - |27 с.

2. Васильев О.В. Конспект лекцiй <<EKoHoMiKa i органiзацiя
iнновацiйноi дiяльностi>> (для студентiв 4 курсу напряму пiдготовки 0501
<<EKoHoMiKa i пiдприемництво> спецiальностi б.050100 <<EKoHoMiKa
пiдприемство>) [Текст] / О. В. Василъев, Н. М. Богдан; Харк. нац. акад. MicbK.
госп-ва - Х.: ХНАМГ, 2010. - 100 с.

3. Володар кiлецъ : настiльна iгрова методика / [ Журавель Т. В.,
Лях Т. Л., Лозован О. М. ]. - К. : ШРФЕКТ-СТАЙЛ,20О7. -2О с.4. Журавель Т. В. Сходинки: просвiтницько-профiлактичнi
тренiнговi заняття з пiдлiтками: Навч.-метод. посiбник дJuI соцiальних
педагогiв, соцiальних працiвникiв, аутрiч-працiвникiв, практичних
психологiв / Т. В. Журавель, В. В. Лях, Т. Л. Лях, Г. Б. Скiпальська llЗа наук.

ред. проф. I. Д. Зверевоi - К. : Видавничий дiм "Калита", 2010. - 164 с.
5. Iлляшенко С. М. Iнновацiйний менеджмент : Пiдруrник. - Суми :

ВТД - <<Унiверситетсъка кЕига), 2010. -334 с.
6. Iнновацiйнi технологii в туризмi: Навчальний посiбник / укл. А.

Гуцол. - Северодонецьк : ПП <Полiграф-Сервiс), 201 5. - 3.43 с.

9. Додатковi ресурси (за наявностi)
Електронний курс на сайтi:
http://elearning.kubg.edu.ualcourse/view.php?id:6881&notifueditingon:1

Електронний курс на сайтi:


