
  



 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р. Курс «Методологія наукових досліджень» впроваджено у навчальний план 

підготовки майбутніх соціальних працівників та фахівців із соціальної роботи з метою 

ознайомлення студентів з методологією наукових досліджень, формування вміння 

застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку діяльність;  

забезпечення чіткого розуміння студентами поняття про наукову діяльність; засвоєння 

понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності; ознайомлення зі станом наукової 

діяльності в Україні та світі; ознайомлення з електронними та Інтернет-ресурсами 

інформації; засвоєння системи роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами 

інформації та  вивчення порядку оформлення наукового дослідження під час навчання в 

університеті. 

Ключові слова: наукове дослідження, методи, методологія, експеримент, принципи, 

вибірка, аналіз. 

 

Аnnotation 

The program was developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social work" for the second (master's) level of higher education №557 from 

24.04.2019. in order to acquaint students with the methodology of scientific research, the 

formation of the ability to apply it in practice; organize research activities; providing students with 

a clear understanding of the concept of scientific activity; mastering the conceptual and 

terminological apparatus of scientific activity; acquaintance with the state of scientific activity in 

Ukraine and the world; acquaintance with electronic and Internet resources of information; 

mastering the system of work with library and bibliographic sources of information and studying 

the procedure for registration of research while studying at the university. 

Key words: scientific research, methods, methodology, experiment, principles, sampling, 

analysis. 

 



ВСТУП 
         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія 

наукового дослідження» складена  проф. Султановою Н.В.  відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності  231 Соціальна робота. 

             Предметом вивчення навчальної дисципліни є: система загальних принципів 

і підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов'язані з науковою та 

практичною професійною діяльністю в соціальній сфері. 

            Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна робота з різними групами клієнтів», 

«Соціальна педагогіка», «Психологія у соціальній роботі», «Теорія та технології соціальної 

роботи». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1. Мета курсу: ознайомити з методологією наукових досліджень, сформувати 

вміння застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку діяльність. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– забезпечити чітке розуміння студентами поняття про наукову діяльність; 

–  засвоїти понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності;  

–  ознайомити зі станом наукової діяльності в Україні та світі; 

–  ознайомити з електронними та Інтернет-ресурсами інформації; 

–  засвоїти систему роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації; 

–  вивчити порядок оформлення наукового дослідження. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань 

про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх 

впровадження. 

ПРН 3. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та 

прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово. 

ПРН 4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, 

як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук. 

ПРН 6. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного 

зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні 

навички та якості. 

ПРН 7. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для 

вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження 

ПРН 14. Визначати методологію прикладного наукового дослідження та 

застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи 

математичної статистики. 

ПРН 15. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, 

застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо 

забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень. 

ПРН 20. Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

ЗК 1.Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу.    

ЗК 2. Здатність розробляти і управляти проектами. 

ЗК 3. Здатність   оцінювати   та   забезпечувати   якість виконуваних робіт.   

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.     

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій,  методологій і  

методів  соціальних  та  інших наук, у тому числі методи математичної статистики та 



кількісні   соціологічні   методи,   стосовно   завдань фундаментальних  і  прикладних  

досліджень  у  галузі соціальної роботи.  

ФК 3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та 

моделювати соціальні ситуації. 

ФК 4. Здатність  до  впровадження  методів  і  технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи. 

ФК 7. Здатність до професійної рефлексії. 

ФК 9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 

ФК 16. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну 

діяльність.   

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Система наукових знань. Фундаментальні і прикладні науки 

Тема 2. Структура науки: об’єкт, предмет дослідження 

Тема 3. Основні структурні елементи науки: принципи (постулати), проста 

абстракція (поняття, визначення), категорії, аксіоми, закономірності, закони 

Тема 4. Поняття про методи (способи) дослідження; загальні (спільні) і спеціальні 

(конкретні), нові і традиційні методи 

Тема 5. Інформаційна база досліджень: носії і джерела інформації, їх види 

Тема 6. Аналіз і оформлення наукових досліджень 

Тема 7. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження 

Тема 8. Побудова гіпотези дослідження, вибір методів дослідження 

 

3. Рекомендована література 

Базова 
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Бірта, Ю.Г. Бургу. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с. 
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вищ. навч. закл. / О. В. Колесников. — 2-ге вид., випр. та допов. — К. : Центр учбової 

літератури, 2011. — 141с. 
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[Текст] : підручник / О. В. Клименюк. — К.; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. — 398 с. 
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напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства” та 6.030601 "Менеджмент " / Р. 

Я. Кіндрат, О.Р. Прокопович. – Львів : НЛТУ України, 2013. 

7. Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення 

результатів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — 2-ге вид. 24 / В. М. Головій, 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
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