
Стан навчально-методичного забезпечення наук (дисциплін) 

кафедри. 

Відповідно до вимог наказу ректора університету від 15 квітня  2015 р. 

№ 227 «Про проведення огляду кафедр і факультетів університету» 

підготовлено робочі начальні програми, методичні матеріали та паспорти 

всіх наук (дисциплін). Ними, зокрема, є: 

для всіх спеціальностей: 

Політологія 

Соціологія 

Паблік Рілейшнз 

Соціальне управління 

Соціологія конфлікту 

Сучасні ідейно-політичні течії 

Соціологія підприємництва 

Соціологія праці 

для спеціальності 6.030101 «Соціологія»: 

Вступ до спеціальності 

Історія соціології 

Соціологія в Україні 

Загальна соціологічна теорія 

Методологія соціологічного дослідження 

Методи тестування і соціометрії в соціології 

Методи збору та аналізу соціологічних даних 

Соціальна структура суспільства 

Соціальна антропологія: соціологічні засади 

Соціологія культури та дозвілля 

           Прикладна соціологія. 

 

Всі науково-педагогічні працівники кафедри в цілому відповідають 

кваліфікаційним вимогам до працівників вищої  школи. 

Позитивним моментом розвитку кафедри є посилення наукового 

потенціалу секція «Соціологія». Зараз там працюють 3 доктори та 6 

кандидатів соціологічних наук. 

 

План підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри у 

2014-2015 навчальному році виконано повністю. Науково-педагогічними 

працівниками, що підвищили кваліфікацію, зокрема, стали: 



проф. Смолянюк В.Ф. (Інститут підвищення кваліфікації керівних 

кадрів Національної академії державного управління при Президентові 

України); 

доц. Іванова Н.Ю. (тренінг «Європейські бізнес-практики КСВ»); 

доц. Манелюк Ю.М. (тренінг «Європейські бізнес-практики КСВ»); 

доц. Терещенко Н.В. (тренінг «Інноваційний та інвестиційний розвиток 

Європейського Союзу»); 

ст. викл. Ільченко Б.В. (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти; 

ас. Лисенок М.А. (тренінг-курси КНЕУ «Формування психолого-

педагогічної компетентності викладачів»). 

 

Проблеми кафедри, які виникли під час організації навчального 

процесу. 

 

1. Недостатнім залишається бюджет навчального часу на дисципліни 

кафедри. Досвід показує, що передбачених навчальним планом годин на 

вивчення нормативних та вибіркових дисциплін є вкрай недостатнім. Така 

кількість годин суперечить вимогам та нормативам, встановленим 

Міністерством освіти і науки України для навчальних закладів IV рівня 

акредитації. 

2. Вивчення науки «Соціологія» студентами 1-го курсу є недостатньо 

ефективним, що пояснюється їх слабкою підготовленістю до сприйняття 

фундаментальних дисциплін вищої школи (на відміну від «Соціології», інші 

гуманітарні дисципліни вивчаються на 2-3 курсах). 

3. Лекційні і семінарські аудиторії у більшості випадків не обладнані 

стаціонарно-технічними засобами навчання. Замовлення мобільних ТЗН 

також не завжди є можливим з огляду на їх незначну кількість порівняно з 

кількістю навчальних потоків (груп). 

4. Викладачі кафедри не мають можливості безпосереднього вивчення 

досвіду викладання наук «Політологія» і «Соціологія», а також сучасних 

спецкурсів у навчальних закладах розвинутих країн Заходу. Стажування 

викладачів кафедри в західних університетах за державний кошт не 

передбачається.  

5. Розроблені викладачами кафедри навчальні посібники та методичні 

матеріали для вивчення сучасних спецкурсів видаються з помітним 

запізненням або в електронній формі. Це звужує можливості їх дидактичного 

використання різними учасниками навчального процесу. 



6. Проблемою організації наукової діяльності кафедри є відсутність в 

Університеті спеціалізованих вчених рад з політології та соціології, що 

змушує науково-педагогічних працівників кафедри в індивідуальному 

порядку взаємодіяти з іншими вишами та інститутами НАН України з метою 

захисту своїх дисертаційних досліджень. Особливістю такої взаємодії є 

повільність у «просуванні» дисертації до захисту та надмірні фінансові 

витрати здобувачів. 

 

 

 

 


