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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  –4 

 

годин –120 

 

 

змістових модулів – 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

23 соціальна робота  
(шифр і назва) 

 

Спеціальність 

 231 соціальна робота 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 
 (назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

другий 

 

Нормативна 

 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

12 год.  год. 

Практичні, семінарські 

18 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

90  год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: Розвивати навички здобуття студентами базових знань з 

методології, методики наукових досліджень та організації наукової 

діяльності для забезпечення їхньої професійної соціалізації як дослідників. 

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: 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

КСО.05 - креативність, здатність до системного аналітичного 

мислення; 

КЗН. 02 - володіння методологією емпіричного дослідження; 

ІК.04 - навички управління інформацією та знаннями; 

КЗП.16 - здатність використовувати методологію і методи науково-

педагогічного дослідження соціальної роботи для моніторингу власних 

наукових результатів; 

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

наукових доробок та ідей, володіння науковим стилем викладу матеріалу 

наукового дослідження. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

опанувати програмні результати навчання : 

вміти використовувати сучасні методи пізнання свесвіту, за допомогою 

інструментів та стверджень філософії аналізувати сучасну наукову картину 

світу, відрізнити наукове знання від поза наукового, визначати фактори, що 

впливають на розвиток науки, характеризувати екологічні, етичні та 

соціологічні вимоги до сучасного експерименту; 

 вміти при плануванні, виконанні та обробці результатів науково-

дослідних робіт, дисертацій  виділяти та аналізувати елементи логічної 
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структури власної наукової діяльності (об'єкт, предмет, форми, засоби, 

методи, результат); 

 вміти моделювати основні процеси майбутнього дослідження з 

метою вибору методів дослідження, наявного апаратурного забезпечення або 

створення нових методик, користуватися нормативно-правовими актами та 

нормативно-технічною документацією; 

 вміти аналізувати наукову літературу з метою вибору напрямку 

досліджень, обрати самостійно або кваліфіковано сприйняти представлену 

тему досліджень.  
 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Методологія наукового знання 

Тема 1. Вступ до методології наукового дослідження 

Три аспекти науки: соціальний інститут, результат, процес. Критерії 

науковості знання: істинність,  обґрунтованість, інтерсуб’єктивність. 

Принцип достатньої підстави.  Форми організації наукового знання: факт, 

положення, поняття, категорія, принцип, закон, теорія, ідея, парадигма. 

Правила визначення понять. Помилки, що допускаються при визначенні 

понять. 

Тема 2. Загальні характеристики наукової діяльності 

Особливості індивідуальної наукової діяльності. Норми наукової етики. 

Соціальна відповідальність вчених.  

Тема 3. Принципи наукового пізнання 

Принципи наукового пізнання: детермінізм, відповідність, 

додатковість. Сучасне розуміння наукових принципів. Логіка виділення 

принципів наукового пізнання. 

Тема 4. Засоби та методи наукового дослідження 

Матеріальні, математичні, логічні та мовні засоби пізнання. Теоретичні 

та емпіричні методи дослідження: конкретні та комплексні. Співвідношення 

теоретичних та емпіричних методів у науковому дослідженні. 

 

Змістовний модуль 2. Окремі питання методів наукового 

дослідження 

Тема 5. Пошук та формулювання наукової теми 

 Правила роботи з науковою літературою. Значення літературного 

огляду для визначення новизни психологічного дослідження. Наукова 

проблема як основа задуму дослідження. Актуальність проблеми та її 

обґрунтування.   Види фактів.  Джерела даних. Категоріальний апарат 

наукового дослідження. Понятійний апарат дослідження і його 

операціоналізація. Пошук протирічь як пошук наукових проблем. Шість 

типів протирічь: виду, частини та цілого, розвитку, причин та наслідків, 

точки зору, цілі та засобів. 

 

Тема 6. Проблеми дослідницької аргументації 
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Твердження та їх ґрунтовність. Аргументація у науковій бесіді. П’ять 

елементів дослідницької аргументації. Функція доводів та фактів для тез. 

Робота з альтернативами наукового твердження. Зв’язок твердження та 

доводу - основа ґрунтовності доводів. Види тверджень: практичні та 

концептуальні. Оцінка конкретності та значущості твердження. Параметри 

аналізу використаних аргументів. 

 

Тема 7. Співвідношення конструктів та фактів у дослідженні 

Узагальнення повсякденних життєвих подій в поняттях наукових 

концепцій і теорій. Формування понятійного мислення вченого.  

Диференціація професійної та повсякденної реальностей та мов. Визначення 

конструкту й визначення явища.   

 

Тема 8. Мета-узагальнення наукових понять 

Мета-узагальнення використовуваних понять як встановлення 

ієрархічних зв'язків між конструктами. Творчий пошук та створення метафор 

наукових феноменів, структур, механізмів тощо. Особистісний внесок у 

мислення. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Тема  

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

 

С
ам

. 
р
о

б
о

та

 

З
аг

ал
ьн

а 
к
іл

ьк
іс

ть

 

Змістовний модуль 1. Методологія наукового знання 

Тема 1. Вступ до методології наукового дослідження 
2 

2 10 
26 

Тема 2. Загальні характеристики наукової діяльності 2 10 

Тема 3. Принципи наукового пізнання 2 2 10 14 

Тема 4. Засоби та методи наукового дослідження 2 4 12 18 

Змістовний модуль 2.  Окремі питання методів наукового дослідження 

Тема 5. Пошук та формулювання наукової теми 
2 

2 12 
30 

Тема 6.  Проблеми  дослідницької аргументації 2 12 

Тема 7. Співвідношення конструктів та фактів у 

дослідженні 2 2 12 16 

Тема 8. Мета-узагальнення наукових понять 2 2 12 16 

Усього - 120 години 12 18 90 120 

 

5. Теми практичних занять 

№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 

1 Тема 1. Вступ до методології наукового дослідження 2 

2 Тема 2. Загальні характеристики наукової діяльності 2 

3 Тема 3. Принципи наукового пізнання 2 

4 Тема 4. Засоби та методи наукового дослідження 4 

5 Тема 5. Пошук та формулювання наукової теми 2 

6 Тема 6.  Проблеми  дослідницької аргументації 2 

7 Тема 7. Співвідношення конструктів та фактів у 

дослідженні 

2 

8 Тема 8. Мета-узагальнення наукових понять 2 

 Разом 18 

 

6. Теми семінарських  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

 

8. Самостійна  робота 

До самостійної роботи відноситься: 

№ 

з/п 
Назва теми/ види завдань 

Кількість 

годин 

1 Історичні етапи становлення та розвитку науки 5 

2 Особливості сучасної науки 5 

3 Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому 

навчальному закладі 

5 

4 Організація вузівської науки 5 

5 Види і форми науково-дослідної роботи 5 

6 Система управління науково-дослідною роботою. 5 

7 Теоретичні основи соціального дослідження 5 

8 Методологічні засади соціального дослідження 5 

9 Типологія соціальних досліджень 10 

10 Вимірювання соціальних характеристик об’єкта дослідження 10 

11 Методика збору, обробки, аналізу та інтерпретації соціальної 

інформації 

10 

12 Статистичний аналіз емпіричної інформації 10 

13 Соціально-педагогічний моніторинг: методика розробки 

системи показників 

10 

 Разом  90 
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[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних 

занять; 

[2] – написання рефератів, есе; 

[3] – самостійне опанування тем в рамках курсу 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Підготовка та написання тез за в рамках дослідження за темою 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

 

10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція, семінари, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія.  

• Наочні: спостереження, презентації, демонстрація. 

• Практичні: вправи, вирішення кейсів.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів з навчальною літературою; 

виконання індивідуальних навчальних завдань.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності.  

11. Методи контролю 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, екзамен.  

Методи письмового контролю -  виконання практичних завдань. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Адекватність методів дослідження сутності феномену, який 

вивчається. 

2. Альтернативність наукових пояснень одного соціологічного 

феномену. 

3. Види кваліфікаційних робіт та їх характеристика. 

4. Види наукових публікацій.  

5. Види протиріч. 

6. Види та ознаки наукового дослідження. 

7. Визначення нуль-поняття. 

8. Визначення проблеми, мети, завдань, об’єкта та предмета 

дослідження. 

9. Визначення робочої гіпотези. 
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10. Вимога незалежності наукового пояснення явища від наукового 

визначення явища. 

11. Вимоги до наукового знання. 

12. Вимоги до оформлення результатів наукового дослідження. 

13. Виявлення та ознайомлення з основними літературними та 

архівними джерелами. 

14. Загальні правила наукової аргументації. 

15. Значення літературного огляду для визначення новизни 

психологічного дослідження.  

16. Інформаційний пошук у процесі науково-дослідної роботи. 

17. Категоріальний апарат наукового дослідження. 

18. Класифікація методів соціологічного дослідження. 

19. Критерії науковості знання. 

20. Логіка відокремлення принципів наукового пізнання. 

21. Мета узагальнення наукових понять. 

22. Методика підготовки доповіді на конференцію. 

23. Методологічні помилки дослідника. 

24. Наукова проблема і її актуальність. 

25. Науковий метод і його роль у соціологічному дослідженні. 

26. Наявність описових альтернатив одного явища. 

27. Норми наукової етики. 

28. Особливості оформлення наукової статті. 

29. Особливості індивідуальної наукової діяльності. 

30. Організація наукового дослідження в Україні. 

31. Помилки аргументації висновків. 

32. Помилки визначення наукових понять. 

33. Понятійний апарат дослідження і його операціоналізація. 

34. Пошук протирічь як пошук наукової проблеми.  

35. Правила визначення наукових понять. 

36. Правила оформлення публікацій. 

37. Правила оформлення бібліографічних посилань. 

38. Правила формулювання теми наукового дослідження. 

39. Призначення та зміст анотації до наукової статті. 

40. Принципи наукового пізнання. 

41. Процес наукового дослідження та його характеристика. 

42. Проблема репрезентативності даних соціологічного дослідження 

43.  Результати дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення. 

44. Робота з науковими джерелами і її роль у підготовці психологічного 

дослідження. 

45. Розгорнута наукова аргументація висновків. 

46. Роль гіпотези в науковому дослідженні. 

47. Співвідношення інтерпретації явища та визначення явища. 

48. Співвідношення конструктів та подій в науці 

49. Способи підготовки огляду наукової літератури по темі 

дослідження. 
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50. Структура наукової аргументації. 

51. Структура та правила оформлення звіту про виконане наукове 

дослідження. 

52. Сутність критичного читання. 

53. Сутність тавтологічного наукового пояснення. 

54. Теоретична база дослідження і її роль в організації дослідження. 

55. Теоретичні та прикладні наукові дослідження. 

56. Типи даних соціологічного дослідження. 

57. Три аспекти науки: соціальний інститут, результат, процес. 

58. Форми організації наукового знання. 

59. Форми подання результатів дослідження. 

60. Формулювання теми наукового дослідження. 

 

                                                            

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
Орієнтовний приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

семестровий 

контроль (іспит) 

Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
20 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до курсу «Методологія наукового дослідження та 

організації науки» для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 «Соціальна 

робота»  
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14. Рекомендована література 

Основна 

 

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

М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.  

2. Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів дисертацій // 

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

3. 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. 

4. 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.  

5. ДСТУ 8302:2015: Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 

2016. 16 с. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf.  

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. Закон України про вищу освіту  

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. 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.  

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

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

11. 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. 

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

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

– К . : Лібра, 2004. – 344 с.  

13. 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.  

14. Селігей П. О. Науковець і його мова // Українська мова. – 2012. – № 

4. – С. 18–28.  

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

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

Тернопіль: ТНЕУ, 2012. — 79 с. 
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16. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: 

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

17. 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.  

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

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

19. 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. — Бібліогр.: с. 305-307. 

20. 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. 

4. Семигіна Т. Методичні рекомендації щодо написання магістерської 

кваліфікаційної роботи за спеціальністю «Менеджмент організацій і 

адміністрування (в охороні здоров’я)». - Київ: НаУКМА,- 2015. - 75 с. URL: 

http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9454  

 
Електронні інформаційні ресурси 

 
1. Scopus  URL: www.scopus.com 

2. Державний фонд фундаментальних досліджень. URL:  

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

3. Етичний кодекс ученого України URL:  

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

4. Європейський науковий фонд (European Science Foundation). 

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

5. Закон України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і 

техніки». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14.  

6. Міжнародне агентство з розвитку культури, освіти і науки 

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

7. Міжнародний фонд «Відродження». URL: 

http://www.irf.ua/grants/contests 
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8. Міністерство освіти і науки України. Наука. URL: 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/ 

9. Національна доктрина розвитку освіти. URL: 

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

10. Національна стратегія реформування вищої освіти в Україні. 

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

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

11. Національна стратегія розвитку вищої освіти в Україні 2012 – 

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

12. Національний офіс Erasmus+ в Україні. URL: 

http://erasmusplus.org.ua/.  

13. Перелік наукових фахових видань. URL: 

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

kvalifikacziyi/perelik-vidan/  

14. Центр соціальних та маркетингових досліджень. URL: 

http://socis.kiev.ua/ua/ 


