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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

Лекція 1. Теоретичні засади професійної підготовки фахівців соціономічної сфери  

у ЗВО   

 1.1. Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери та особливості її 

організації. 

 1.2. Закономірності та принципи професійної підготовки  фахівців соціономічної 

сфери у ЗВО. 

 1.3. Методи і засоби професійної підготовки фахівців соціономічної сфери у ЗВО. 

Лекція 2. Форми професійної підготовки фахівців соціономічної сфери  у ЗВО 

2.1. Загальна характеристика форм організації навчального процесу у вищій школі. 

2.1.1.  Лекції та методика їх проведення. 

2.1.2. Семінарські, практичні та лабораторні заняття у вищій школі і методика їх 

проведення. 

2.1.3. Методика організації та проведення індивідуальних занять, консультацій. 

2.1.4. Самостійна робота студентів. 

2.2. Науково-дослідна робота студентів. 

2.3. Практика студентів.    

Лекція 3. Сучасні педагогічні технології та їх застосування в професійній 

підготовці фахівців соціономічної сфери  

 3.1. Поняття педагогічної технології. 

3.2. Технологія проблемного навчання фахівців соціономічної сфери. 

3.3.Технології інтерактивного навчання фахівців соціономічної сфери.  

3.4.Інформаційні технології навчання фахівців соціономічної сфери. 

Лекція 4. Педагогічний контроль в системі професійної підготовки фахівців 

соціономічної сфери  

 4.1. Педагогічний контроль, його сутність, складові та функції. 

 4.2. Види, форми та методи  контролю навчальних досягнень майбутніх фахівців  

соціономічної сфери. 

 4.3. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців  

соціономічної сфери.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

Лекція 5. Виховання майбутніх фахівців соціономічної сфери в процесі 

професійної підготовки у ЗВО 

5.1. Теоретичні засади виховання студентської молоді: мета, завдання, принципи, 

зміст. 

5.2. Основні напрями виховання у вищій школі. 

5.3. Форми позааудиторної виховної роботи зі студентами.    

5.4. Роль куратора у виховній роботі з академічною групою. 

5.5. Студентське самоврядування у вищій школі. 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

Лекція 6. Майбутній фахівець соціономічної сфери як об’єкт і суб’єкт професійної 

підготовки у ЗВО 

6.1. Психологічна характеристика студентського віку. 

6.2. Суперечності та кризи студентського віку. 

6.3. Проблеми соціалізації особистості майбутнього фахівця соціономічної сфери 

та його адаптації до навчання у вищій школі. 

Лекція 7. Викладач ЗВО як суб’єкт управління професійною підготовкою  фахівців 

соціономічної сфери  

7.1. Сутність та специфічні особливості науково-педагогічної діяльності викладача  

вищого навчального закладу 

7.2. Види науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи 

7.3. Психологічна структура науково-педагогічної діяльності викладача ЗВО 

7.4. Аналіз сучасних вимог до викладача вищої школи 

Лекція 8. Педагогічна взаємодія в системі професійної підготовки фахівців 

соціономічної сфери  

8.1. Спілкування як форма контактної педагогічної взаємодії. 

8.2. Труднощі та бар’єри педагогічного спілкування. 

8.3. Психологічний аналіз суперечностей і конфліктів у педагогічній взаємодії та 

засоби їх регулювання. 

 


