Інформація
про роботу науково-методичного семінару факультету соціології
з підвищення кваліфікації викладачів
(2014 - 2017 н.р.)
У звязку з процесами реформування вищої освіти, необхідністю
швидкого реагування на зміни у вимогах до науково-методичного
забезпечення силами НМК проводиться науково-методичний семінар (
започатковано з 2008 року). На семінарі обговорювалися актуальні проблеми
реформування вищої професійної освіти та методичного забезпечення
навчальної діяльності.
2014-2015 рр.
1. «Методичне та організаційне забезпечення навчального процессу
факультету соціології» (за участю прац. НМЦ університету ).
2. "Майстер-клас з оцінювання знань студентів за кредитно-модульною
системою" (за участю заступника декана філософського факультету)
3. Організація дистанційного навчання. Технології МУДЛ та їх
використання в он-лайн навчанні (канд. соц. наук Т. Цимбал)
2015-2016 рр.
Викладачі факультету набували досвіду методичного забезпечення нових
освітніх програм в процесі організованих ректоратом КНУ наукових семінарів за
участю професорів Європейських університетів та міжнародних семінарів:
1. VIII Міжнародний науковий семінар-конференція з проблем вищої школи
«Очікування та результати навчання студентів», м.Констанц (ФРН), університет
м. Констанц, 14-18 жовтня 2015 (проф. Куценко Н.М.);
2. Київсько-констанський підготовчий семінар «Забезпечення якості і розвиток
навчальних планів у ВНЗ» - 22-28 листопада 2015р., м. Констанц (Німеччина)
(доц. Кузьменко Т. М.).
Отриманий досвід також обговорювався на факультетському науковометодичному семінарі «Європейський досвід запровадження принципів
Болонського процесу у вищу професійну освіту»
Проблемні питання, що розглядалися:
Проектування компетентнісно-орієнтованих програм з соціології.
Організація самостійної роботи студентів. Роль викладача в організації
самостійної освітньої діяльності.
Сучасні форми і методи активного навчання соціології.
Проблеми і перспективи реалізації технологій активного навчання в
системі вищої соціологічної освіти.

2016-2017 рр.
Семінари та проблемні питання, що розглядалися:
1. «Освітня мобільність: нормативні вимоги та технології реалізації на
факультеті соціології » (Вільний вибір студентів як основа вузівської
(внутрішньої) освітньої мобільності. Зовнішня освітня мобільність:
нормативи та технології запровадження в Університеті)
2. «Активні методи навчання на факультеті соціології: з досвіду роботи
викладачів факультету», де були представлені та обговорені доповіді:
«Нетрадиційне проведення лекцій з використанням ситуативних та
проективних методик» ( д. соц. наук Мазурик О.О.);
3. «Розробка бізнес-плану студентами під час проходження дисципліни
"Організація роботи соціологічної служби»;
4. «Особливості
активних форм самостійної роботи з навчальних
дисциплін: «Історія соціології» та «Історія соціологічної думки
України» ( к. соц. наук Мороз Є.О.).
5. «Особливості викладання соціології як дисципліни циклу гуманітарної та
соціально-економічної підготовки на несоціологічних факультетах» (доц.
Л.Ф.Фостер).
6. «Інноваційні методи навчання на факультеті соціології: з досвіду роботи
викладачів факультету» (проф. Н. Цимбалюк).
Результатом роботи семінарів стала розробка ряду рекомендацій для
викладачів факультету та Науково-методичної ради Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Голова
НМК факультету соціології (до 2018 р.)

проф. Цимбалюк Н.М.

