Тема 1. Теорія поколінь. Історія виникнення та закордонний досвід
Засновники теорії поколінь: Джамбаттіста Віко (1668-1744), італійський
філософ епохи Просвітництва. Причини виникнення теорії поколінь.
Теоретичне підґрунтя теорії поколінь в культурно-історичній теорії розвитку
особистості Л. С.Виготського. Сучасні засновники теорії поколінь:
американські вчені – демограф Ніл Хоув, історик Вільям Штраус. Книга
«Покоління. Історія майбутнього Америки» (1991).
Класифікація поколінь (Ніл Хоув, Вільям Штраус): покоління GI або
переможці (1900-1923); Покоління P, Pensioners або Мовчуни (мовчазне
покоління) (1923-1943); покоління BB, Baby Boomers или Бумери (людина,
що створює ажіотаж – один з варіантів перекладу) (1943-1963); покоління Х,
або Невідомі (1963-1983); покоління Y, Мillennials або Next (1983-2003);
покоління Z (2003р. по теперішній час).
Передбачення зміни поколінь та їх взаємовідношення. Американський
антрополог Маргарет Mід про шляхи передачі культурних кодів від старших
поколінь до молодших (постфігуративна культура).
Формування
префигуративної культури: від молодших поколінь до старших. Рівність
поколінь в передаванні інформації та культурних кодів (кофігуративна
культура).
Книга «Культура и мир государства» (1983).
Проект
«Rugenerations 2003-2004» (Е. Шамис). Адаптація теорії поколінь для
країн пострадянського простору.
Вітчизняний підхід до періодизації
поколінь. Проблема реальної наукової цінності теорії поколінь.
Тема 2. Особливості поколінь Baby Boomers, «Χ», «Y», «Z».
Особливості поколінь Baby Boomers, «Χ», «Y», «Z». Особистісна та
ціннісно-смислова сфера поколінь Baby Boomers, «Χ», «Y», «Z». Специфіка
когнітивної сфери поколінь Baby Boomers, «Χ», «Y», «Z». Особливості
емоційної сфери поколінь Baby Boomers, «Χ», «Y», «Z». Ціннісні протиріччя
різних поколінь, інтерпретації теорії поколінь в контексті освіти України.
Тема 3. Специфіка міжпоколінньої комунікації та її вплив на
взаємодію в трудових організаціях.
Необхідність окремого підходу до представників різних поколінь в системі
трудового колективу. Специфіка взаємодії фахівця в системі чотирьох
поколінь. Мотивація та цінності в професійній діяльності представників
різних поколінь. Характеристика основних показників для виявлення
пріоритетів в підборі співробітників: стиль роботи, мотивація праці,
співвідношення роботи та особистісного життя. «Бебі-бумери» (48-65
років); покоління Х (32-47 років); покоління Y (31 та молодше). Способи
мотивації співробітників різних поколінь та формати їх професійного
розвитку. Вибір стилів управління в організації, морального та матеріального
заохочення, визначення комунікативної політики.
Тема 4. Міжпоколінні конфлікти в організаціях, їх профілактика та
способи вирішення.

Врахування цінностей представників різних поколінь при підборі кадрів
для організацій. Міжпоколінні конфлікти в організаціях, їх профілактика та
способи вирішення. Матеріальна мотивація поколінь. Відношення до грошей
у різних поколінь. Традиціоналісти (мовчазне покоління): гроші як частина
життя, міра оплати праці. «Бебі-бумери»: гроші як підтвердження успіху,
вираження статусу. Гроші – цінність сама по собі. Покоління Х: гроші для
безпечного життя для себе та своєї родини, для реалізації цілей, планів
побудови кар’єри. Покоління Y: гроші для задоволення багато
чисельних потреб у благах, що існують в світі. Споживацькі уподобання
представників різних поколінь.
Тема 5. Міжпоколінна комунікація в сфері мас-медіа и Інтернет
Масова комунікація, її особливості та структура. Вплив засобів масової
інформації на формування світосприйняття, ідеологічних установок, етичних
та естетичних норм на різні покоління. Роль та функції ЗМІ в умовах
інформаційного суспільства. Зміна пріоритетів в технологіях функціонування
ЗМІ: вплив на різні покоління.
Тема 6. Міжпоколінна комунікація в сфері сімейних відносин
Родина як комунікативна система. Характеристика родини як соціального
інституту та малої групи. Соціально-значимі події та їх вплив на відносини
між поколіннями. Ціннісний та ідеологічний конфлікт поколінь в родині та
його вирішення. Поколінні цикли та їх повторення. Цикл – 80-90років (4
покоління). Повторення п’ятого покоління ціннісних пріоритетів першого
покоління. П’яте покоління – перехідне. Трансформація родини як цінності в
сучасних умовах для молодих поколінь. Збереження традиційних ціннісних
установок старшими поколіннями. Батьківсько-дитячі відносини як
комунікація різних поколінь: проблеми, шляхи подолання. Інформаційний
супровід процесів виховання та соціалізації в родинні: мобільний зв'язок,
СМС- повідомлення, електрона пошта, соціальні мережі та ін.

Розділ 2. Теорія поколінь в освіті
Тема 7. Освітній простір в контексті надбань теорії поколінь.
Міжпоколінна комунікація в галузі освіти та науки. Освіта як перехрестя
культур у сучасному світі. Особливості освіти в різних культурах та
поколіннях. Розвиток освіти для будь-якого віку та поколінь. Формати
взаємодії між тими, хто навчається та викладачам. Зміна пріоритетів в
наставництві. Наука як сфера взаємодії представників різних поколінь. Роль
гуманітарної науки в розробці фундаментальних підходів, що пояснюють
типи комунікації між поколіннями. Поява нових наукових напрямків
етнографія дитинства, геронтологія, соціологія молоді, психолінгвістика
тощо). Значення соціально-психологічних та педагогічних наук у вихованні
та соціалізації нових поколінь молоді.
Тема 8. Покоління «Y», «Z» в сучасному освітньому просторі.

Теорія поколінь в контексті оптимізації сфери освіти України.
Порівняльна характеристика студентів покоління «Y», «Z». Теорія поколінь
– ключ до оптимізації навчання сучасного студента. Покоління та стилі
навчання. Освітні умови, що здатні забезпечити ефективність навчання.
Портрет сучасного студента покоління швидких кнопок.
Тема 9. Сучасні психолого-педагогічні дослідження проблеми
покоління Z – першого «цифрового покоління».
Сучасні психолого-педагогічні дослідження проблеми покоління Z –
першого «цифрового покоління»: нормативні, позитивні та рефлективні.
Психологічні особливості покоління «зетів»: увага, сприйняття, пам'ять,
мислення, сприйняття та творчість, волові якості, емоційна сфера,
особливості спілкування. Покоління Z в сучасному соціокультурному
контексті. Міфи про покоління «Зетів» в концепціях дослідників.
Тема 10. Стратегії та технології ефективного самонавчання
сучасних студентів.
Основи продуктивної взаємодії з поколінням Z. Система успішного
самонавчання. Стратегії та технології ефективного самонавчання сучасних
студентів. Метод інтервальних повторень. Метод архівування. Технологія
роботи з інформацією “SQ3R” (Survey, Question, Read, Recite, Review)
Кодування. Скечноутинг.
Тема 11. Розвиток навичок самонавчання сучасних студентів в
контексті теорії поколінь.
Відпрацювання теоретичного матеріалу. Тренінгове заняття з розвитку
навичок продуктивного самонавчання.
Тема 12. Проблеми адаптації до умов сучасного світу покоління «Y»,
«Z». Проблеми адаптації до умов сучасного світу покоління «Y», «Z».
Навички майбутнього. Що необхідно знати та вміти в 21 столітті. hard skills
та soft skills. Життевий цикл навичок. Механізми соціально-культурної
адаптації та реалізація освітньої політики класичного університету у
некласичний час. Освітнє середовище майбутнього.
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