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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 годин 

 

залікових модулів –2 

 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 

___23 соціальна робота__ 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність 

 231 соціальна робота 

(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

 (назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Нормативна  

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

12год.  год. 

Практичні, семінарські 

18 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 90 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 

 

 

* – за наявності 



 

 

2. 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. 

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; 

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. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 1. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього  

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. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о

го
 

у тому числі 

У
сь

о

го
 

у тому числі 

л п лаб і ср л п л і ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 1. Поняття наукового 

дослідження та вимоги до нього 
4 2 2   15     

  

Тема 2. Поняття методології 

наукових досліджень та її види 
4 2 2   15     

  

Тема 3.Наукові дослідження в 

галузі соціальної роботи 4 2 2   15     
  

Разом за змістовим модулем 1 12 6 6   45       

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИКУМ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ РОБІТ 

Тема.4. Практикум наукової 

діяльності. 
6 2 4   15     

  

Тема.5. Форми відображень 

результатів наукових досліджень 
6 2 4   15     

  

Тема 6. Впровадження результатів 

наукових досліджень 
6 2 4   15     

  

Разом за змістовим модулем 2 18 6 12   45       

Усього годин 120 12 18   90       

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього 2 

2 Тема 2. Поняття методології наукових досліджень та її види 2 

3.  Тема 3.Наукові дослідження в галузі соціальної роботи 2 

4. Тема.4. Практикум наукової діяльності. 4 

5 Тема.5. Форми відображень результатів наукових досліджень 4 

6 Тема 6. Впровадження результатів наукових досліджень 4 

 Разом  18 

  



 

 

Теми для самостійної роботи 

 
1.  Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства  9 

2.  Тема 2. Організаційна структура наукових досліджень в Україні. 9 

3.  Тема 3. Основні поняття наукового дослідження Сутність 

категорій їх зміст.  

9 

4.  Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 9 

5.  Тема 5. Основи бібліографічно-пошукової діяльності.  9 

6.  Тема 6. Методи наукового пізнання. 9 

7.  Тема 7. Етапи наукового дослідження. 9 

8.  Тема 8. Організація та проведення наукового дослідження. 9 

9.  Тема 9. Культура наукової праці. 9 

10.  Тема 10. Основні вимоги до наукової роботи. 9 

 Разом 90 

 

Методи навчання 

1. Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході 

лекцій за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, 

синтетичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної 

розумової діяльності – проблемний вклад та частково-пошуковий метод. 

2. Семенарські заняття, які включають семінари для закріплення і 

систематизації знань, та семінари для вивчення нового матеріалу. За 

формою проведення – семінар-бесіда, семінар-обговорення 

(реферативний), семінар-дискусія, семінар-практикум. 

 

7. Методи контролю 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та 

реферати, участь у дискусіях та обговореннях, творчі завдання, тестовий 

контроль. 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 

10 10 10 10 10 10 
ТІ,  Т2 . . .  ТІ2 - теми змістових модулів 

 

  



 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 
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 

 

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. 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 № 
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