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ється традиційна система спілкування викладача і студента через роботу наукових гуртків, у
яких систематично розглядаються, обговорюються, вивчаються, узагальнюються наукові здобут-
ки сучасності.

Екологічна складова моделі сталого розвитку найчастіше і найшвидше реагує на всі зміни в
системі і як наслідок змінює свої параметри, вона (екологічна складова) є не тільки найдинаміч-
нішою, а найгнучкішою у зв’язку з тим, що крім прогнозованих змін ми на практиці стикаємося з
не прогнозованими, ще не вивченими наслідками антропогенної діяльності, а також з різними
природними катаклізмами та техногенними катастрофами, які після вивчення вченими їх причин
і наслідків дають нові розуміння, нові визначення, та коригують шляхи розвитку та взаємодії з
економічною та соціальною складовими. Все це обов’язково знаходить відображення, під час чи-
тання лекцій і проведення практичних занять у науці регіональна економіка.
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СУТНІСТЬ І РОЛЬ ПОСИЛЕННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ» В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КНЕУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

У контексті сучасних трансформацій освітньої сфери важливим завданням для новітньої ви-
щої школи постає посилення наукового рівня змісту освітньої діяльності, плідне поєднання її на-
укових і навчальних характеристик у цілому. Одним із продуктивних засобів такої інтеграції ви-
ступає посилення наукової складової навчальної програми з нормативної дисципліни
«Соціологія». З одного боку, це спонукатиме студентів КНЕУ імені Вадима Гетьмана до більш
глибокого осмислення фундаментальних принципів і наукових здобутків соціологічної науки. З
іншого боку, це сприятиме плідному розвитку у них соціологічного мислення, підготовці фахів-
ців соціально-економічного профілю, спроможних до розуміння сутності складних соціальних
феноменів, що відбуваються в сучасному ринковому суспільстві.

При цьому посилення наукової складової навчальної програми з дисципліни «Соціологія» пе-
редбачало як її кількісне, так і якісне оновлення загалом. Звідси наявна структура навчальної
програма з соціологічної дисципліни розширюється такими додатковими темами, що присвячені
як актуальним науковим галузям соціологічного знання, так і конкретним методам організації та
проведення соціологічних досліджень: «соціологія сім’ї», «соціологія освіти», «методологія та
методи соціологічних досліджень».

Крім того, суттєвого наукового наповнення досягли такі розділи навчальної програми з соціо-
логічної дисципліни, як зміст науки за темами, плани лекцій, плани семінарських занять і літера-
тура. Це передбачало змістовного поєднання в програмі новітніх наукових досягнень розвитку
світової та зарубіжної соціологічної думки, розкриття головних аспектів галузевого рівня розви-
тку суспільної науки, актуальних питань соціологічних фундаментально-прикладних досліджень.
У свою чергу це передбачає поглиблене розуміння студентами новітньої методики, техніки, про-
цедури та методології організації та проведення соціологічних досліджень, засвоєння ними су-
часної передової наукової джерельної бази із суспільної науки.

Узагальнюючи вище означене, констатуємо, що посилення наукової складової навчальної
програми з дисципліни «Соціологія» сприятиме глибшому засвоєнню соціологічних знань у май-
бутніх фахівців, поглибленому розумінню фундаментальних принципів і соціальних механізмів
функціонування суспільних об’єктів в умовах становлення ринкової економіки.
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
В НАВЧАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Педагогічна майстерність — вияв високого рівня педагогічної діяльності, комплекс властиво-
стей особистості викладача, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльно-




