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Віртуальна виставка книжкових подарунків від
Койчевої Тетяни Іванівни
Теоретичні та практичні підходи до безпечної
життєдіяльності
Методичні рекомендації
Автори: О. І. Бурденюк. С. П. Гвоздій, Л. Я. Глінська. та ін
За заг. ред. С. П. Гвоздій
Видавництво: Одеса : Букаєв Вадим Вікторович
Рік видання: 2016
Сторінок: 282
Анотація: У збірнику методичних рекомендацій на основі результатів науководослідної роботи кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського
національного університету імені І. 1. Мечникова «Розробка підходів теоретичної та
практичної підготовки студентів університету до б безпечної життєдіяльності»
(2011-2015 рр.) розглядаються найбільш актуальні для студентської молоді питання
безпечної життєдіяльності.
Матеріали, викладені у збірнику, можуть бути корисними для науковців;
викладачів та студентів класичних, педагогічних та гуманітарних вищих навчальних
закладів: аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та всіх, хто опікується
питаннями безпеки.
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців
соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної
діяльності
Автор: С. П. Гвоздій
Видавництво: Одеса : Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова
Рік видання: 2016
Сторінок: 420
Анотація: У монографії розглядаються теоретичні і методичні засади та модель
підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і
професійної діяльності. Представлені методологічні підходи, визначено й обґрунтовано
педагогічні умови, розроблено й апробовано діагностувальну та експериментальну
методики такої підготовки у нищих навчальних закладах.
Матеріали, що подані в монографії, можуть стати в нагоді студентам викладачам вищої
школи, учителям, слухачам курсів підвищення кваліфікації фахівцям державної служби і
надзвичайних ситуацій, усім, кого цікавлять проблем и безпеки життя і професійної
діяльності.
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Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі
Автори: Фурман A. B., Шандрук С. К.
Видавництво: Тернопіль: ТНЕУ
Рік видання: 2014
Сторінок: 272
Анотація: В міждисциплінарному дослідженні здійснене
обґрунтування теоретичних і проектно-технічних засад постання
організаційно-діяльнісних ігор, принципів, засобів та інструментів
їх проведення як форми, методу і а інтегральної умови розвитку методологічного
мислення, професійної компетентності і творчих здібностей студентів сучасного
ВНЗ. Відштовхуючись від теорії вчинку В.А. Роменця, системомиследіяльнісної і
вітакультурної методологій, принципів і норм циклічно-вчинкового підходу та
кватерності, а також парадигмальної карти професійної креативності, авторами
запропонована інноваційна освітня модель підготовки фахівців соціогуманітарного
профілю, котра в роботі отримала як детальне філософсько-методологічне
опрацювання, так і соціально-психологічне і програмно-дидактичне. Уперше
створені та описані теоретична модель гри як учинення у логіко-змістовій
наступності ситуаційного (виникнення ігрового відношення), мотиваційного
(формування поля гри), діяльного (замикання гри і постання світу ігрової діяльності)
і післядіяльного (рефлексія успішності/неуспішності гри), типологія ігор(гра-місце,
гра-виклик, гра-подія, гра-церемонія), нова миследіяльна стратегія або
методологема реінтерпретації гри як події-екзистенції людського буття,
психосоціального феномену і категорії культури, план-карта циклічно-вчинкового
підходу до пізнання, програмування, сценаризації, продуктивного використання та
досвідно-рефлексивного осмислення ОДІ в актуалізації і розвитку професійно
зорієнтованих мислення, діяльності та креативності майбутніх фахівців.
Для науковців і філософів, методологів та управлінців, мистецтвознавців та
істориків, організаторів дозвілля та ігротехніків, освітян вищої школи і працівників
соціономічних професій психологів, соціологів, соціальних і медичних працівників,
менеджерів, політтехнологів, методистів, а також студентів магістерської програми
академій та університетів.
Психологія управління
Курс лекцій
Автор: Л. П. Мельник
Видавництво: Київ: МАУП
Рік видання: 2002
Сторінок: 176
Анотація: Пропонований курс лекцій підготовлений на основі
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узагальненого педагогічного досвіду його викладання у вищих навчальних закладах
України. Розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що
використовуються в управлінні, розглядаються психологічні характеристики
особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості
психічних процесів, спрямованість та ін.) та їх вплив на ефективність управлінської
діяльності. Глибоко проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового
колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.
Для студентів, які опановують курс за навчальними планами бакалаврів,
викладачів-початківців, які викладають дисципліни психологічного циклу, а також
керівників, бізнесменів і всіх, хто займається управлінською діяльністю.
Методологія та методи наукового дослідження
Навчальний посібник
Автор: O. B. Клименюк
Видавництво: Київ : Мілєніум
Рік видання: 2005
Сторінок: 186
Анотація: Розглянуто методологічні особливості процесу
наукового пізнання, принципи та моделі його розвитку.
Систематизовано
й
описано
багаторівневий
механізм
функціонування
методологічного знання. Класифіковано принципи та методи наукового
дослідження й розкрито сутність їхньої взаємодії. Викладено основи наукових
уявлень та понятійний апарат класичного, системного й синергетичного підходів до
дослідження явищ, процесів та об'єктів оточуючого світу.
Посібник призначено для професійних дослідників, пошукачів наукових
ступенів, аспірантів та їхніх наукових керівників, викладачів різних за профілем
вищих навчальних закладів, студентів.
Психологічний клімат спортивної команди
Автори: Ложкін Г. .В., Драчук А. І., Костюкевич В М.,
Бринзак С. С.
Навчально-методичний посібник для студентів інституту
фізичного виховання і спорту
Видавництво: Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського
Рік видання: 2006
Сторінок: 113
Анотація: В навчально-методичному посібнику викладені основні положення
змісту психологічного клімату команди, його структура; особливості та орієнтовні
методи дослідження психологічної сумісності спортсменів як складової
психологічного клімату спортивної команди.
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Педагогическая психология
Схемы и тесты
Автор: Б. Б. Айсмонтас
Издательство: М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС
Год издания: 2002
Страниц: 208
Аннотация: Структурно-логические схемы составлены в
соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта. Они развивают творческое мышление, помогают студентам
самостоятельно изучать соответствующий материал. Тестовые задания
предназначены для проверки и самопроверки уровня усвоения материала.
Пособие адресовано студентам вузов, изучающих психологию и педагогику,
преподавателям, аспирантам, а также практическим психологам и работникам
сферы образования.
Психология конфликта
Автор: Н. В. Гришина
Издательство: СПб.: Питер
Год издания: 2003
Страниц: 464
Аннотация: «Психология конфликта» — первое издание, в
котором полно и систематично изложены психологические
проблемы конфликтов. Виды конфликтов, психологические
подходы к их пониманию, анализ взаимодействия людей в конфликтных ситуациях,
особенности переживания человеком конфликтов, закономерности реакций людей
на трудные ситуации в общении, переговорные модели разрешения конфликтов,
психологическая помощь людям при возникновении конфликтов — это и многое
другое представлено на страницах этой, не имеющей аналогов, книги. Она может
оказать необходимую помощь в практической работе психологам, педагогам,
социальным работникам, менеджерам, социологам.
Конфликтология
Учебник
Под ред. А. С. Кармина
Издательство: СПб.: Лань
Год издания: 2001
Страниц: 448
Аннотация: Книга представляет собой систематический очерк
основных проблем конфликтологии. Рассматриваются различные
типы конфликтов, причины возникновения и варианты развития конфликтных
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ситуаций, методы диагностики и анализа конфликтов, поведение людей в
конфликте. Особое внимание уделяется технологии разрешения конфликтов,
анализу разнообразных методик и процедур преодоления разногласий.
Рассказывается об одной из наиболее эффективных форм решения конфликтов —
медиации (разрешение конфликтов с помощью посредника-медиатора). В книге
широко используется зарубежный опыт, а также опыт социальной работы первого в
России Петербургского центра разрешения конфликтов.
Книга адресована всем, кто интересуется психологическими
аспектами человеческих взаимоотношений, а также желает получить
практически полезные знания о том, как решать конфликты.
Информационный стресс
Учебное пособие для вузов
Автор: В. А. Бодров
Издательство: М. : ПЕР СЭ
Год издания: 2000
Страниц: 325
Аннотация:
В
монографии
представлены
материалы
экспериментально-теоретического изучения информационного
стресса психологической природы. Излагаются сведения о развитии теорий
психологического профессионального стресса, обсуждаются вопросы понятийного
аппарата и природы информационного стресса. Проводится анализ данных о
причинах, механизмах формирования и проявления информационного стресса,
личностной обусловленности его развития, методах и моделях изучения. В книге
приводятся результаты экспериментального изучения некоторых аспектов
информационного стресса.
Книга предназначена для специалистов в области психологии и физиологии
труда, инженерной психологии, эргономики, а также для студентов-психологов.
Педагогическая психология
Принципы обучения
Автор: Хон Р Л.
Издательство: М.: Деловая книга
Год издания: 2002
Страниц: 736
Аннотация: Эта уникальная книга по педагогической
психологии не только включает обзор всех основных концепций
преподавания и обучения, но и дает практические
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рекомендации,
позволяющие
учителям
эффективно
повышать
свое
профессиональное мастерство и с помощью применения разнообразных прикладных
методик успешно разрешать свои конкретные проблемы.
Теория обучения
Схемы и тесты
Автор: Б. Б. Айсмонтас
Издательство: М.: ВЛАДОС-ПРЕСС
Год издания: 2002
Страниц: 176
Аннотация: Структурно-логические схемы по теории обучения
можно отнести к учебно-методическим материалам нового
поколения. В настоящем пособии основные вопросы теории обучения изложены в
наглядной образной форме.
Пособие адресовано студентам и преподавателям.
Современная дидактика
Учебник для вузов
Автор: Хуторской А. В.
Издательство: СПб: Питер
Год издания: 2001
Страниц: 544
Аннотация: Учебник представляет собой оригинальное
творческое пособие для практического изучения современной
дидактики. Его цель — помочь студенту и педагогу в освоении дидактических
систем и образовательных технологий, направленных на развитие личности
учащихся и их творческую самореализацию. Пособие охватывает широкий спектр
дидактических идей от метода Сократа и приемов обучения в Древней Руси до
системы «погружения» и дистанционного обучения с помощью сети Интернет.
Учебник содержит материал для организации самостоятельной работы студентов:
блоки самоопределения, проблемы для дискуссий, творческие вопросы и
упражнения, задания дидактического практикума. Пособие адресовано студентам и
преподавателям психолого-педагогических факультетов вузов, а также может быть
использовано учащимися педагогических колледжей, слушателями системы
повышения квалификации, учителями общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий.
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Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика
третьего тысячелетия)
Автор: В. П. Беспалько
Издательство: М.: Издательство Московского психологосоциального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК»
Год издания: 2002
Страниц: 352
Аннотация: Подзаголовок этой книги «Педагогика третьего
тысячелетия» хотя и звучит несколько претенциозно, однако
наиболее точно отражает то новое, что удалось автору открыть в итоге его почти
полувековой научно-исследовательской работы в образовании. Это радикально
новый подход ко всей образовательной работе, открывшийся с приходом в наш мир
компьютеров. Это реальная возможность индивидуализации образования путем
персонализации обучения, это переход педагогической науки от педагогических
проповедей к проектированию оптимальных педагогических процессов, это
достижение всеми учащимися высокого уровня мастерства в изучаемых ими
предметах, это, наконец, превращение образования из, порой, тяжкой повинности в
радостное занятие на всю жизнь.
Предлагаемую книгу, в связи со сказанным, можно рассматривать как введение в
такую педагогику.
Интеллектуальные игры в информатике
Автор: Д. М. Златопольский
Издательство: СПб: Питер
Год издания: 2004
Страниц: 400
Аннотация: Книга представляет собой сборник различных форм
интеллектуальных игр, "привязанных" к школьному курсу
информатики. В заданиях затрагиваются все содержательные
линии предмета: устройство компьютера, системы счисления, кодирование
информации, алгоритмизация и программирование, основы логики, технологии
обработки текста, числовой и графической информации и др. Материалы книги
могут быть использованы не только во внеклассной работе (викторины, конкурсы,
факультативы по информатике), но и на уроках в виде разминок и тестов, при
оформлении стенда в кабинете информатики. Ко всем заданиям приведены ответы.
Для учителей общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, студентов
педагогических учебных заведений.
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Межкультурная коммуникация и корпоративная культура
Учебное пособие
Автор: Т. Н. Персикова
Издательство: М.: Логос
Год издания: 2004
Страниц: 224
Аннотация: Рассмотрены вопросы межкультурной коммуникации
в многонациональной деловой среде. Впервые в отечественной
учебной литературе представлен наиболее полный анализ всех аспектов
корпоративной культуры: истории, уровней, факторов, влияющих на ее становление
стадии формирования и поддержания, типологии. Особое внимание уделено анализу
процесса вхождения в новую корпоративную культуру, что актуально для
специалистов, начинающих работать в иностранных компаниях и фирмах.
Для студентов высших учебных за велении, обучающихся по специальности
«Лингвистика и межкультурная коммуникация». Может использоваться в учебном
процессе по направленням и специальностям вузов в области иностранных языков,
социологии, психологии, менеджмента. Представляет интерес для руководителей и
специалистов предприятий и организация с многонациональной деловой средой.
Краткая история Крыма
Авторы: Прохоров Д. А., Храпунов Н. И.
Издательство: Симферополь: Доля
Год издания: 2013
Страниц: 400
Аннотация: Книга знакомит читателя с основными вехами
самобытной и многообразной истории Крыма. Авторы,
профессиональные историки, постарались в доступной форме
представить панораму многовекового прошлого полуострова - с момента появления
здесь людей каменного века и до сегодняшнего дня.
В главах книги представлены сюжеты, связанные с историей
многочисленных этносов Крыма, - тавров, скифов, греков, армян, крымских татар,
караимов и многих других; с их повседневностью, культурой и верованиями в эпоху
чередующихся завоеваний и влияний со стороны крупнейших государств древнего и
средневекового мира - Греции, Рима, Византии, Золотой Орды, Османской империи.
Освещены ключевые моменты истории Нового времени - войны, в эпицентре
которых оказался Крым после изменения политической ситуации в конце XVIII в. и
выхода на арену Российской империи, этнические миграции и переселения,
становление полуострова как курортного региона. Значительное внимание уделено
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культурным и экономическим изменениям, которые пережил Крым в насыщенном
трагическими событиями и конфликтами XX в.
Книга предназначена для самой широкой аудитории, интересующейся
историей Крыма, его прошлым и настоящим.
На русском и английском языках.
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