
  ПИТАННЯ ДО ПОТОЧНОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

(ЗАЛІК) 

1. Охарактеризуйте актуальність теорії поколінь для сучасного 

суспільства.  

2. Теорія  поколінь  в  роботі  американських  вчених  Нейла  Хоува  и 

Віляма Штрауса («Поколение. История будущего Америки»,1991).   

3.  Характеристика  поколінь  (  за Нейлом  Хоувом  та  Вілямом 

Штраусом («Поколение. История будущего Америки», 1991).   

4. Причини виникнення теорії поколінь.  

5. Теоретичне підґрунтя теорії поколінь в культурно-історичній теорії 

розвитку особистості Л. С.Виготського. 

6. Префигуративна та кофігуративна культура. 

7. Ціннісно-смислова сфера поколінь Baby Boomers, «Χ», «Y», «Z».  

8. Специфіка взаємодії фахівця в системі чотирьох поколінь. 

9.  Мотивація та цінності в професійній діяльності представників різних 

поколінь.  

10. Характеристика основних показників для виявлення пріоритетів в 

підборі співробітників. 

11. Способи мотивації співробітників різних поколінь та формати їх 

професійного розвитку.  

12. Міжпоколінні конфлікти в організаціях, їх профілактика та способи 

вирішення.  

13. Вплив засобів масової інформації на формування світосприйняття, 

ідеологічних установок, етичних та естетичних норм на різні 

покоління. 

14. Інтернет як основний засіб комунікації для молодих поколінь. 

Недоліки та переваги. 

15. Сучасні та традиційні способи комунікації міжособистісної взаємодії 

між  представниками різних поколінь.  

16. Батьківсько-дитячі відносини як комунікація різних поколінь: 

проблеми, шляхи подолання.  

17. Етика та етикет в діловій культурі різних поколінь. 

18. Стилі мовної взаємодії у відносинах між старшими та молодшими 

поколіннями. 

19. Ціннісний світ сучасних поколінь та його вплив на взаємодію старших 

та молодших поколінь. 

20. Проблема комунікації між поколіннями в сучасному суспільстві. 

21. Сутність та зміст комунікації як соціально-культурного явища в 

інформаційну епоху. 

22. Значення соціально-психологічних та педагогічних наук у вихованні та 

соціалізації нових поколінь молоді. 

23. Порівняльна характеристика студентів покоління «Y», «Z».   

24. Теорія поколінь – ключ до оптимізації навчання сучасного студента. 

25. Портрет сучасного студента покоління швидких кнопок.  



26. Міфи про покоління «Зетів» в концепціях дослідників.  

27. Стратегії та технології ефективного самонавчання сучасних студентів.  

28.  Проблеми адаптації до умов сучасного світу покоління «Y», «Z».  

29. Охарактеризуйте навички майбутнього. Життевий цикл навичок.  

30. Спрогнозуйте освітнє середовище майбутнього. 
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