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 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. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  

 
 

Нормативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

1ск 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавра 

10 год.  

Практичні, семінарські 

14 год. 

 

 

Самостійна робота 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

66 год. 

Вид контролю: залік 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для денної форми навчання: 24 год. – аудиторні заняття, 66 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  
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2.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

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.  

Завдання курсу: 

- 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. 

      Передумови для вивчення дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Технології 

роботи з різними групами клієнтів»,  «Практикум з соціальної роботи», «Теорія  і 

технології соціальної роботи».  

Навчальна дисципліна складається з 3 кредити. 

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 

        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 
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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 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Вибір напряму та послідовність наукових досліджень в соціальній 

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

дослідження в соціальній роботі 

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

Кредит 2.  Дослідницькі принципи науки. методи наукового пізнання в 

соціальній роботі 

Тема 3. Принципи та методи наукового пізнання соціальної роботи 

Тема 4. Рівні методів наукових досліджень 

Тема 5. . Завдання і структура теоретичних досліджень 

Кредит 3. Теоретичні дослідження 

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 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л п лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Вибір напряму та послідовність наукових досліджень в соціальній роботі 

Тема 1. Поняття наукового дослідження. Вибір 

напряму і теми наукового дослідження в соціальній 

роботі 

16 2 2   12 

Тема 2. Пошук, накопичення та опрацювання 

інформації з наукового дослідження 

14 2 2   10 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 2. Дослідницькі принципи науки. методи наукового пізнання в соціальній роботі 

Тема 3. Принципи та методи наукового пізнання 

соціальної роботи 

10 2 2   6 

Тема 4. Рівні методів наукових досліджень 10 2 2   6 

Тема 5. . Завдання і структура теоретичних 

досліджень 
10  2   8 

Усього: 30 4 6   20 

Кредит 3.  Теоретичні дослідження 

Тема 6. Сучасні методи теоретичних досліджень  10  2   8 

Тема 7. Сутність та особливості наукового 

мислення 

10 2    8 
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Тема 8. Сутність експерименту, загальні вимоги до 

проведення наукового дослідження в соціальній 

роботі 

10  2   8 

Усього: 30 2 4   24 

Усього годин:  

 

90 10 14   66 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Вибір напряму та послідовність наукових досліджень в соціальній роботі 

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

теми наукового дослідження в соціальній роботі 

2 

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

наукового дослідження 

2 

Кредит 2. Дослідницькі принципи науки. методи наукового пізнання в соціальній роботі 

3. Тема 3. Принципи та методи наукового пізнання соціальної 

роботи 

2 

4. Тема 4. Рівні методів наукових досліджень 2 

5. Тема 5. . Завдання і структура теоретичних досліджень  

Кредит 3.  Теоретичні дослідження 

6. Тема 6. Сучасні методи теоретичних досліджень   

7. Тема 7. Сутність та особливості наукового мислення 2 

8. Тема 8. Сутність експерименту, загальні вимоги до 

проведення наукового дослідження в соціальній роботі 
 

 Разом: 10 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Вибір напряму та послідовність наукових досліджень в соціальній роботі 

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

теми наукового дослідження в соціальній роботі 

2 

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

наукового дослідження 

2 

Кредит 2. Дослідницькі принципи науки. методи наукового пізнання в соціальній роботі 

3. Тема 3. Принципи та методи наукового пізнання соціальної 

роботи 

2 

4. Тема 4. Рівні методів наукових досліджень 2 

5. Тема 5. . Завдання і структура теоретичних досліджень 2 

Кредит 3.  Теоретичні дослідження 

6. Тема 6. Сучасні методи теоретичних досліджень  2 

7. Тема 7. Сутність та особливості наукового мислення  

8. Тема 8. Сутність експерименту, загальні вимоги до 

проведення наукового дослідження в соціальній роботі 
2 

 Разом: 14 
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6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Вибір напряму та послідовність наукових досліджень в соціальній роботі 

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

теми наукового дослідження в соціальній роботі 

12 

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

наукового дослідження 

10 

Кредит 2. Дослідницькі принципи науки. методи наукового пізнання в соціальній роботі 

3. Тема 3. Принципи та методи наукового пізнання соціальної 

роботи 

6 

4. Тема 4. Рівні методів наукових досліджень 6 

5. Тема 5. . Завдання і структура теоретичних досліджень 8 

Кредит 3.  Теоретичні дослідження 

6. Тема 6. Сучасні методи теоретичних досліджень  8 

7. Тема 7. Сутність та особливості наукового мислення 8 

8. Тема 8. Сутність експерименту, загальні вимоги до 

проведення наукового дослідження в соціальній роботі 
8 

 Разом: 66 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ДФН); 

ІІ – підготовка творчого проекту. 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

соціальної роботи. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю.Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 
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поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, 

повністю відповідає на додаткові запитання. Якість відповідей свідчить про вільне 

володіння матеріалом лекційних і практичних занять, а також про ознайомлення з 

додатковим матеріалом з навчальної дисципліни. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, але 

зробив невелику кількість помилок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент розкрив основні питання, але на 

додаткові повністю не відповів. Якість відповідей виявляє вільне володіння лекційним і 

практичним матеріалом. Ознайомлення з додатковими джерелами не систематизовано. 

Студенту виставляється достатньо, якщо  студент володіє тільки загальним 

понятійним апаратом, він в цілому орієнтується в досліджуваному предметі, але при 

розкритті основних питань допускає суттєві помилки. 

Студенту виставляється задовільно, якщо  студент робить принципові помилки у 

відповідях, утрудняється дати обгрунтовані відповіді на всі основні питання викладача, не 

володіє основним понятійним апаратом. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботивиставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6.Залік оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичув

альні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 20 300 

/100* 

50 50 20 30 50 30 20 50   



 10 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, підготовка доповідей та виспутів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Бірта Г.О. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. / Г.О. Бірта, Ю.Г. 

Бургу. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с. 

2. Кальниш Ю. Г. Методологія наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для підг. магістрів 

за спец. 8.150101 Державна служба / Кальниш Ю. Г., Усаченко Л. М. – К. : НВДЦ 

“Нововведення”, 2013. – 126 с. 

3. Колесников О. В. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / О. В. Колесников. — 2-ге вид., випр. та допов. — К. : Центр учбової літератури, 

2011. — 141с. 

4. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження [Текст] : 

підручник / О. В. Клименюк. — К.; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. — 398 с. 

5. 37.Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження [Текст] : підручник / О. В. 

Клименюк. — К.; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. — 307 с. 

6. Кіндрат Р. Я. Конспект лекцій «Основи наукових досліджень» для аспірантів 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, Є. Ю. Кузькін, Л. В. 

Піддубна та ін. — К. : Хай Тек Прес, 2012. — 343 с. 

8. Палеха Ю.І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посібник / Ю.Л.Палеха, Н.О.Леміш. 

— К.: Ліра-К., 2013. – 320 с. — Рекомендовано МОН України.  

9. Чоха Ю.М. Основи наукової діяльності: навч. посібник / Ю. М. Чоха. — К. : ІПК ДСЗУ, 

2011. – 307 с.  

10. Шандор Ф.Ф. Основи наукових досліджень: курс лекцій / Ф.Ф. Шандор, Н.В. Дубович. – 

Ужгород: «Бреза», 2014. – 200 с. 

Допоміжна 

1. Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение / А. П. Алексеев. — М., 1991. 

2. Аналитическая философия ХХ века / Б. Рассел, З. Мур, Дж. Остин и др. — М., 1993. 

3. .Андрос Е. Н. Истина как проблема познания и мировоззрения / Е. Н. Андрос. — К., 1984.  

4. Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи : навч. посіб. / Г.І. 

Артемчук, В.М. Курило, М. П. Кочерган. — К. : Форум, 2000. — 270 c.  

5. Баскаков А. Я. Методология научного исследования [Текст] : учеб пособие для аспірантов 

высших учеб. заведений / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков ; Межрегион. акад. упр. 

персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 216 с.  
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6. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник для бакалаврів, 

магістрів і аспірантів економ. спец. вищ. навч. закл. освіти / М. Т. Білуха. — К. : АБУ, 

2002. — 480 с.  

7. Баришнікова О. Є. Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень» для аспірантів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний 

менеджмент» / О. Є. Баришнікова. — К. : ІПК ДСЗУ, 2013. — 25 с.  

8. .Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень із психології [Текст] : навч. 

посіб. для аспірантів вищих навч. закладів / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. — К. : Центр 

учбової літератури, 2008. — 360 с.  

9. Вороніна Л. І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту [Текст] : посіб. для 

аспірантів і здобувачів наук. ступ. / Л.І. Вороніна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич. — К. : 

Європейський ун-т, 2006. — 137 c.  

10. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження [Текст] : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. освіти / В. І. Ганін, Н.В.Ганіна, К.Д. Гурова. — Харків : ХарТЕІ 

КНТЕУ. — К. : : Центр учбової літератури, 2008. — 224 с.  

11. Гетманова А. Л. Логика / А.Л. Гетманова. — М., 2002. 25  

12. Гоберман В. А. Технологии научных исследований: методы, модели, оценки : учеб. 

пособие / В.А. Гоберман. — М. : МГУ леса, 2001. — 390 с.  

13. Грищенко І. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / І. М. Грищенко. — К., 2001.  

14. Дудченко А. А. Основы научных исследований : науч. пособие / А.А. Дудченко и др. — 

К., 2000.  

15. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч. 

посіб.; за ред. д.е.н., проф., акад. НАПН України А.А. Мазаракі. — К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2010.  

16. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А.М. Єріна, В. Б. Заходжай, 

Д. Л. Єрін. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 212 с.  

17. Канке В. А. Основные философские направления в концепции науки / В.А. Канке. — М., 

2000.  

18. Кіндрат Р. Я. Методологія наукових досліджень / Р. Я. Кіндрат, Л.Д. Загвойська. // 

Економіка довкілля і природних ресурсів. Інформаційний пакет спеціальності / За ред. 

академіка НАН України Ю. Ю.Туниці. Укладачі: Л. Д. Загвойська, Л. І. Максимів. – Львів 

: Афіша, 2014. — С. 91 —97.  

19. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ковальчук, Л. 

М. Моїсєєва. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Професіонал, 2004. — 208 с.  

20. Краевский В.В. Методология научного исследования / В. В. Краевский. — СПб. : 

СПбГУП, 2001. — 148 с.  

21. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження [Текст] : навч. посіб. / О.В. 

Клименюк. — К. : Міленіум, 2005. — 184 с 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича [http//www.libgw.univ.kiev.ua]. 

2. Офіційний сайт наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка [http://library.franko.lviv.ua/bibl/] 

3. Офіційний сайт Національного агентства з питань державної служби України 

[http://guds.gov.ua/govservice/control/uk/index] 

4. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

[http//www.nbuv.gov.ua]. 


