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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Практикум підготовки наукових 

робіт» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 231 соціальна робота. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є знання з методології 

організації наукової діяльності та підготовки репрезентативності результатів 

досліджень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підготовки наукових 

досліджень 

Змістовий модуль 2. Практикум підготовки наукових робіт 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу — ознайомлення студентів зі змістом логіки й методології 

виконання наукових досліджень, оволодіння практичними навичками 

реалізації вимог логіки й методології наукових досліджень, а також 

розширення і поглиблення знань з підготовки різних видів наукових робіт. 

 

Завдання: 

• ознайомлення студентів з сучасними методологічними 

концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою 

наукових досліджень; 

• формування цілісного уявлення про науково-дослідницький 

процес; 

• освоєння навичок формування і використання усвідомленої 

методологічної позиції наукового дослідження; 

• вдосконалення вмінь у галузі наукових досліджень, у здійсненні 

пошуку, у доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному 

формулюванні мети, завдань і висновків дослідження. 

• формувати навички підготовки і написання, курсових і 

дипломних робіт, статей, доповідей на науково-практичних конференціях. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КСО.05- креативність, здатність до системного аналітичного мислення; 

КЗН.02-володіння методологією емпіричного дослідження; 

КСП.05- здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, презентації 

наукових доробок та ідей, володіння науковим стилем викладу матеріалу 

наукового дослідження; 
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КСП.09- здатність вивчати вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і 

практики, що належать до сфери професійної діяльності соціального 

працівника, з метою збагачення та використання передового професійного 

досвіду;  

Програмні результати навчання 

− Вміти аналізувати сучасні наукові проблеми та недосліджені 

частини окремих наукових проблем з метою вибору напрямку досліджень, 

обрати самостійно або кваліфіковано сприйняти представлену тему 

наукового дослідження; 

− Вміти використовувати сучасні методи аналізу, пізнання та 

дослідження, формулювати сучасні наукові проблеми, визначати фактори, 

що впливають на виникнення та розвиток окремих галузей наукового знання, 

характеризувати вимоги до сучасного наукового експерименту; 

− Вміти обробляти та презентувати отримані результати наукових 

досліджень та документально їх оформляти з використанням сучасних 

можливостей. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- Сутність, основні принципи, техніки й процедури логіки і 

методології наукового дослідження; 

- Правила моделювання проблеми дослідження; його 

обґрунтування й пояснення його результатів; 

- Формулу парадигми, її зміст та технологію використання; 

- Правила побудови й доведення теорії; 

- Вербальне й письмове оформлення результатів наукового 

дослідження. 

вміти: 

- застосовувати набуті знання під час організації наукового 

дослідження; 

- Використати правила індукції й дедукції в дослідженні; 

- Використати методологію відкритого аналізу; 

- Користуватися методологією основного аналізу; 

- Користуватися методологією відбіркового аналізу; 

- Вибудовувати теорію, обґрунтовувати, доводити і пояснювати її; 

- Усно та  письмово оформляти результати наукового дослідження. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 1. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього  
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Основні види наукових знань. Основні види наукових досліджень. 

Відмінності та спільні риси емпіричних та теоретичних досліджень. 

Ефективність наукових досліджень. 

 

 Тема 2. Поняття методології наукових досліджень та її види 

 Загальнонаукові  принципи дослідження: соціально-історичний, 

функціональний, соціологічний, системний, інформаційний, 

культурологічний, пізнавальний або когнітивний. Конкретно наукова 

методологія.  Класифікація методів наукового пізнання.  

 

Тема 3. Наукові дослідження в галузі соціальної роботи 

 Актуальні проблеми галузі. Роль та значення дисципліни (виду 

занять) у підготовці фахівця. Місце даного курсу (його частин) серед інших 

дисциплін. Формулювання основних задач, що стоять перед студентом при 

вивченні навчальної дисципліни.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИКУМ ПІДГОТОВКИ 

НАУКОВИХ РОБІТ 

Тема 4. Практикум наукової діяльності. 

Різновиди наукових та науково-методичних видів літератури. Правила 

та особливості їх розробки. Процес впровадження у наукову діяльність. 

 

Тема 5. Форми відображень результатів наукових досліджень 

Структура. Зміст (назви розділів у точній відповідності до затвердженої 

навчальної програми). Вступ (передмова) – яку частину навчальної 

дисципліни розкриває посібник, які теми повністю, які – частково. Основний 

текст. Питання, тести для самоконтролю. Обов’язкові та додаткові задачі, 

приклади. Довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми 

тощо). Апарат для орієнтації в матеріалах книги (показчики, списки). Список 

літератури 

 

Тема 6. Впровадження результатів наукових досліджень 

Індивідуальна науково-дослідна робота. Підведення підсумків 

наукових досліджень. Представлення форм наукових досліджень та їх форми. 

Оформлення результатів наукових досліджень. Методика підготовки, 

написання та оформлення наукових праць. Розробка науково-методичного 

посібника. Участь у роботі конференції. Друк тезисів, статті в збірках 

студентських конференцій. 

 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М. Т. 

Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.  
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2. Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів дисертацій // 

Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9-10.  

3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради 

молодим науковцям. - Вінниця: ТОВ «Вінниця», 2008. - 278 с. 

4. Грантрайтінг: методичні рекомендації для органів публічної влади 

щодо написання проектних заявок / [О.В. Кулініч, Д.С. Ткачов, С.Є. Ігнатьєв 

та ін.]; за ред. О.В. Кулініча. – Х.: Регіональний центр міжнародних проектів 

і програм, 2013. – 78 с. 

5. Довідник офіційного опонента: Зб. нормат. док. nа інформ. 

матеріалів з питань експертизи дисерт. дослідж. / упоряд. Ю. І. Цеков ; за ред. 

Р. В. Бойка. – К. : Ред. "Бюл. Вищ. атестац. коміс. України ; вид-во "Толока", 

2001. – 64 с.  

6. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. 

М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. А. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с.  

7. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навчальний 

посібник. – Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і 

економічної інформації, 2003. – 260 с. 

8. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. 

Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. - 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: ВД 

"Професіонал", 2004. – 216 с.  

9. Коханко О.М. Основи науково-педагогічних досліджень: 

Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 254 с. 

10. Лудченко А. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / А. 

А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак. – К. : О-во "Знание", КОО, 2000. 

– 114 с.  

11. Майборода В. К. Основні вимоги до підготовки рукопису дисертації 

/ В. К. Майборода / Вісн. УАДУ. – 2002. – № 3. – С. 343-352.  

12. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / О. П. 

Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук та ін.; за ред. О. П. Кириленко. 

— Тернопіль: ТНЕУ, 2012. — 196 с. 

13. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів 

підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів 

(затверджено рішенням ВР НМЦ вищої освіти МОН України. Протокол № 7 

від 29.07.05) 

14. Наказ № 588 від 27. 06.2008 р. щодо видання навчальної 

літератури для вищої школи МОН 

15. Пілющенко В. Л. Наукове дослідження : організація, методологія, 

інформаційне забезпечення / В. Л. Пілющенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. 

– К . : Лібра, 2004. – 344 с.  

16. Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і 

навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України (затверджено 

Наказ МОН 23.12.2004 № 973) 

17. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, 

який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в 

авторефераті // Бюл. ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13.  
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18. Селігей П. О. Науковець і його мова // Українська мова. – 2012. – № 

4. – С. 18–28.  

19. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень / 

Навчальний посібник. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с. 

20. Співак І. Я. Методи та засоби наукових досліджень в інженерії 

програмного забезпечення: опорний конспект лекцій / І. Я. Співак. — 

Тернопіль: ТНЕУ, 2012. — 79 с. 

21. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: 

навч.-метод. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с.  

22. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого : підруч. для науковця / Ю. П. 

Сурмін. - К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-

освіти в Україні", 2006. - 302 с.  

23. Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : 

посібник / А. С. Філіпченко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.  

24. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Шейко Василь 

Миколайович, Кушнаренко Наталя Миколаївна. — 5-е вид., стер. — К. : 

Знання, 2006. — 307 с.  

25. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / Пер. 

с итал. Е. Костюкович. – СПб.: Симпозиум, 2004. – 304 с.  

 

Додаткова 

1. Гінзбург М. Д. Система правил українського ділового та наукового 

стилю // Укр. мова. – 2006. – № 2. – С. 30–43.  

2. Грантрайтінг: методичні рекомендації для органів публічної влади 

щодо написання проектних заявок / [О.В. Кулініч, Д.С. Ткачов, С.Є. Ігнатьєв 

та ін.]; за ред. О.В. Кулініча. – Х.: Регіональний центр міжнародних проектів 

і програм, 2013. – 78 с.  

3. Здобувачу наукового ступеня : метод. рек. / упоряд. С. В. Сьомін. – 

К. : МАУП, 2002. – 184 с. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

 

1. Державний фонд фундаментальних досліджень. URL:  

http://www.dffd.gov.ua/index.php?lang=ua 

2. Етичний кодекс ученого України URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text 

3. Європейський науковий фонд (European Science Foundation). 

URL: http://www.esf.org/coordinating-research/calls-and-funding.html 

4. Міжнародне агентство з розвитку культури, освіти і науки 

(IADCES). URL: http://iadces.com/ru/premii-i-granty 

5. Міжнародний фонд «Відродження». URL: 

http://www.irf.ua/grants/contests 

6. Міністерство освіти і науки України. Наука. URL: 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/ 
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7. Національна доктрина розвитку освіти. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.  

8. Національна стратегія реформування вищої освіти в Україні. 

URL: http://mdu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/01/strategiya_reformuvannya_vyshchoyi_osvity_2.0.pdf. 

9. Національна стратегія розвитку вищої освіти в Україні 2012 – 

2020. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.  

10. Національний офіс Erasmus+ в Україні. URL: 

http://erasmusplus.org.ua/.  

11. Перелік наукових фахових видань. URL: 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-

kvalifikacziyi/perelik-vidan/  

12. Центр соціальних та маркетингових досліджень. URL: 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

Поточний контроль та підсумковий, який здійснюється у формі іспиту. 

Підвищення оцінки здійснюється у формі усного опитування або у вигляді 

письмової роботи за всіма темами курсу. 
 


