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l Об’єкт дослідження - навчально-методичне забезпечення
соціологічних дисциплін.

l Мета роботи - виявлення рівня відповідності наявної в Україні
навчально-методичної літератури з соціологічних дисциплін
вимогам нової парадигми вищої освіти, розробка та видання
нової літератури, необхідної для впровадження інноваційних
технологій соціально-гуманітарної підготовки вітчизняних
фахівців вищої кваліфікації на рівні сучасних європейських
стандартів.

l Методи дослідження – соціологічний аналіз документів, 
соціологічне опитування (анкетування та інтерв’ю), соціологічне
спостереження, соціальний експеримент, експертні оцінки, 
типологізація, моделювання.

ОБОБ’’ЄКТЄКТ, , МЕТАМЕТА ТАТА МЕТОДИМЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯДОСЛІДЖЕННЯ



Розподіл відповідей викладачів ДНУ на запитання
„Чи є, на Вашу думку, необхідність модернізувати методи

викладання в університеті?”
(у відсотках до кількості опитаних)

61%16%

24%

Так Ні Важко відповісти
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РозподілРозподіл відповідейвідповідей викладачіввикладачів ДНУДНУ нана запитаннязапитання
„„ЯкийЯкий типтип модернізаціїмодернізації методівметодів викладаннявикладання уу сучаснійсучасній

вищійвищій школішколі ВиВи підтримуєтепідтримуєте??””
((уу відсоткахвідсотках додо кількостікількості опитанихопитаних))

6%

34%

43%

15% 3%

Радикальні реформи: перебудова процесу навчання на рівні принципів організації вцілому

Комбіновані реформи: суміщення традиційних та нетрадиційних методів викладання 

Реформи, що модифікують: оптимізація традиційних методів викладання з урахуванням
сучасних тенденцій
Традиційна вітчизняна система не потребує реформування

Інше
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РозподілРозподіл відповідейвідповідей викладачіввикладачів ДНУДНУ нана запитаннязапитання
““ЯкіЯкі методиметоди викладаннявикладання єє найефективнішиминайефективнішими””??

((уу відсоткахвідсотках додо всіхвсіх опитанихопитаних))

24,3%Творчі завдання

36,9%Навчальна робота у малих
групах

18,9%Індивідуальна робота викладача
зі студентами

76,6%Практичні заняття
інноваційного типу

10,8%Практичні заняття традиційного
типу

74,8%Лекція – дискусія

16,2 %Лекція – монолог
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РозподілРозподіл відповідейвідповідей студентівстудентів--соціологівсоціологів ДНУДНУ нана запитаннязапитання
щодощодо недоліківнедоліків навчаннянавчання вв університетіуніверситеті

((уу відсоткахвідсотках додо всіхвсіх опитанихопитаних))

-1,4%Недостатній об’єм
теоретичних знань

13,2%17,8%Нездатність самостійно
мислити

52,6%50,7%
Недостатнє оволодіння
навичками професійної
діяльності

68,4%67,1%Недостатня практична
підготовка

Студенти випускних
курсів

Студенти не випускних
курсів
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СтавленняСтавлення викладачіввикладачів ДНУДНУ додо пропозиціїпропозиції
скоротитискоротити кількістькількість аудиторнихаудиторних занятьзанять зз одночаснимодночасним
збільшеннямзбільшенням обсягуобсягу самостійноїсамостійної роботироботи студентівстудентів

((уу відсоткахвідсотках додо кількостікількості опитанихопитаних))
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Позитивно Негативно Важко відповісти Не визначились з
відповіддю
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СистематичністьСистематичність використаннявикористання джерелджерел інформаціїінформації
вв процесіпроцесі навчаннянавчання студентамистудентами нене випускнихвипускних тата випускнихвипускних курсівкурсів

40,9%50,8%Довідники, словники

20,3%22,9%Науково-популярна
література

12,7%13,3%Телебачення

11,9%9,3%Газети

54,4%47,2%Інтернет

9,4%8%Іншомовна література

18%13%Наукові журнали

19,4%21,8%Наукові книжки

51,5%56,1%Підручники, навчальні
посібники

Випускні курсиНе випускні курси

ПостійноДжерела інформації для
освітніх цілей
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Всього публікацій 40, із них найбільш вагомі: 
Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка.-

Вид. 3-е, перероблене, доповнене. - К.: Вид. центр “Академія”, 2007. – 542 с. 
Соціологічна енциклопедія /Укладач В.Г.Городяненко.- Київ: Академвидав, 2008.–456с.
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ДНУ, 2008. – 646с.
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