
 
 



 
 



 

Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  

Дисципліна спрямована на вивчення студентами теоретичних основ та процедури 

проведення наукового дослідження; підготовку студентів до організації та проведення 

самостійного наукового дослідження з соціальних проблем; вивчення загальної 

характеристики наукового дослідження; методів соціального дослідження; оформлення 

результатів наукового дослідження, розвиток навичок пошуку, накопичення та опрацювання 

наукової інформації; планування та організації наукового дослідження. 

Ключові слова: наукове дослідження,  методи дослідження; оформлення результатів 

наукового дослідження, наукова інформація, результат.  

 

Аnnotation 

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

specialty 231 "Social Work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The course is aimed at studying students' theoretical foundations and procedures for 

conducting research; preparing students for the organization and conduct of independent research 

on social issues; study of the general characteristics of scientific research; methods of social 

research; registration of research results, development of skills of search, accumulation and 

processing of scientific information; planning and organization of scientific research. 

Key words: scientific research, research methods; registration of results of scientific 

research, scientific information, result. 

 



ВСТУП 

          Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» складена  проф. Рогальською-Яблонською І.П. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес організації та проведення 

наукових досліджень, основні поняття і категорії даної дисципліни та визначення актуальних 

проблем.  

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, соціалізація особистості, молодіжна 

соціальна політика, Технології роботи з різними групами клієнтів. 

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

1.1.Мета курсу: полягає у підготовці студентів до організації та проведенні самостійного 

наукового дослідження з соціальних проблем; вивчення загальної характеристики наукового 

дослідження; процедури наукового дослідження; методів соціального дослідження; 

оформлення результатів наукового дослідження.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- ознайомити майбутніх фахівців з ключовими поняттями організації наукового 

дослідження в соціальній роботі; 

- розкрити основи організації наукових досліджень в соціальній роботі; 

- розвинути навички пошуку, накопичення та опрацювання наукової інформації; 

- сформувати вміння організації процесу наукового дослідження; 

- навчити ефективно планувати та організовувати наукові дослідження. 

Програмні результати навчання: 
ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними 

подіями та явищами. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 9. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати 

дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги. 

ПРН 23. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених 

завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно 

до результатів оцінки 

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

компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ІІ. Фахові:  

ФК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.  

ФК 4. Здатність до  аналізу  соціально-психологічних  явищ, 

процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, 

розвитку соціальної групи і громади.  

ФК 8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи  роботи  з  

соціальними  об’єктами  в  польових  і лабораторних умовах.  

ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів.  

ФК 13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм. 

              



2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття наукового дослідження. Вибір напряму і теми наукового 

дослідження в соціальній роботі 

Тема 2. Пошук, накопичення та опрацювання інформації з наукового дослідження 

Тема 3. Принципи та методи наукового пізнання соціальної роботи 

Тема 4. Рівні методів наукових досліджень 

Тема 5. . Завдання і структура теоретичних досліджень 

Тема 6. Сучасні методи теоретичних досліджень  

Тема 7. Сутність та особливості наукового мислення 

Тема 8. Сутність експерименту, загальні вимоги до проведення наукового 

дослідження в соціальній роботі 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 

 

 


