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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Методологія, організація та 

презентація наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності 231 соціальна 

робота. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є знання з методології, 

методики наукових досліджень та організації наукової діяльності для 

забезпечення їхньої професійної соціалізації як дослідників. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

1-й рік навчання, 1-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічна основа наукових 

досліджень. 

Змістовий модуль 2. Аналіз результатів досліджень. 

Змістовий модуль 3. Презентація наукових досліджень. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Основна мета дисципліни, що вивчається - навчити здійснювати 

концептуалізацію в рамках їх майбутньої професійної діяльності, аналізувати 

особливості понятійного апарату, адекватно обирати та використовувати різні 

методи досліджень, організовувати дослідження та проводити моніторинг на 

різних його етапах, презентувати результати дослідження.  

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 кваіфікаційних робіт, 

статей, доповідей на науково-практичних конференціях. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 02. Здатність розробляти і управляти проектами. 



 

 

ЗК 05. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК 01. Здатність до  розуміння та використання  сучасних теорій,  

методологій і  методів  соціальних та інших наук, у тому числі методи 

математичної статистики та кількісні соціологічні  методи,  стосовно  завдань 

фундаментальних  і  прикладних  досліджень у галузі соціальної роботи. 

СК 03. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати 

та моделювати соціальні ситуації. 

СК 16. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в 

практичну діяльність у галузі соціальної роботи. ПРН 2.Критично 

оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про 

практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх 

впровадження  

Програмні результати навчання.  

ПРН 4.Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей 

соціогуманітарних наук 

ПРН 5.Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних 

даних. 

ПРН 7.Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового 

дослідження  

ПРН 14.Визначати методологію прикладного наукового дослідження та 

застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому 

числі методи математичної статистики  

ПРН 20.Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну 

діяльність 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати: сучасні методологічні концепції, з основами методології 

наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;  науково-

дослідницький процес;  

вміти: формувати і використовувати усвідомлено методологічнї 

позиції наукового дослідження; вдосконалювати вміння 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 дипломних робіт, статей, 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що 

становить 5 кредитів ЄКТС. 

 



 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічна основа наукових 

досліджень. 

Тема 1. Наука як система знань. 

Наукознавство як система знань. Класифікація наук. Основні риси 

працівника науки. 

 

Тема 2. Організація науково-дослідної роботи 

Організаційна структура науки. Пріоритетні напрями розвитку науки в 

Україні. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. 

Науково-дослідна робота студентів магістрантів. 

 

Тема 3. Основи методології науково-дослідної діяльності 

Поняття методології та методики наукових досліджень. Методологія 

теоретичних досліджень. Основи методології досліджень емпіричного рівня. 

Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень. 

 

Тема 4. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика 

Поняття наукового методу та його основні риси. Система методів 

дослідження. Загальнонаукові методи. Конкретно-наукові та спеціальні 

методи.  

 

Тема 5. Поетапна підготовка та структура кваліфікаційного 

дослідження 

Вступ. Постановка проблеми. Відмінність соціальної і наукової 

проблеми. Вибір теми дослідження. Постановка мети і завдань дослідження. 

Рамки і обмеження дослідження. Практична значимість дослідження. 

 

Тема 6. Стратегія проведення соціономічного дослідження.  

Проведення емпіричного дослідження. Основні поняття. Теорія, 

методи, дані. Де брати і як вибирати.  «Теоретичні» та «емпіричні» 

дослідження. Значимість теорії: перевірка або побудова. Вибір методу: якісні 

і кількісні методи. Описові дослідження. Case study. Порівняльні 

дослідження. Прикладні дослідження. 

 



 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз результатів досліджень. 

Тема 7. Узагальнення та оцінка результатів досліджень. 

Емпіричні бази даних і робота з ними. Огляд основних баз даних. 

Державна служба статистики. Основні рейтинги та індекси. Пошук даних і 

складання робочих файлів. Підготовка інформації для роботи. 

Обробка первинних даних. Проблема спотворення інформації і втрати 

даних. Первинні і вторинні дані: в чому різниця? Вторинні джерела. Бази 

даних, моніторинги, статистичні архіви. Обробка вторинних даних. Первинні 

дані. Індивідуальні та колективні стратегії збору.  Визначення поняття 

«дискурс». Дискурсивний аналіз. Національні школи дискурсивного аналізу. 

Орієнтація наукового дослідження на вирішення проблем в критичному 

дискурс-аналізі. Методики аналізу текстової інформації. Текст як основна 

форма подання інформації.  

Доброчесність науково-дослідної діяльності студентів. 

 

Змістовий модуль 3. Презентація наукових досліджень. 

Тема  8. Основні вимоги до оформлення науково-дослідницьких 

робіт 

Вступ. Академічні вимоги до кваліфікаційних текстів. Анотація.  

Постановка проблеми й актуалізація. Ступінь розробленості проблеми, аналіз 

досліджень. Формулювання мети і завдань. Об’єкт і предмет дослідження. 

Теоретико-методологічні засади. Формулювання наукової новизни. Основні 

розділи. Структура, форма, зміст і порядок наукового дослідження. Різні 

стратегії побудови тексту. Індуктивна та дедуктивна форми. Висновки. 

Практичні та теоретичні складові висновків. Оформлення списку 

використаних джерел. 

 

Тема 9. Публікація та презентація результатів дослідження. 

Аналітична записка. Аналітичний звіт. Соціономічні дослідження.. 

Публіцистична стаття.  «Стратегії розвитку».  

Стаття в журналі. Глава в книзі. Монографія. Рецензія. Наукова 

доповідь. Кваліфікаційна робота Дисертація як особливий науковий жанр, її 

завдання, формальні і змістовні вимоги. 

Грантові програми та їх специфіка. Класифікація грантодавців. 

Українські, міжнародні гранти. Конкурси на отримання дослідницьких 

грантів. Спільні наукові проекти. Напрямки досліджень. Особливості 

оформлення запитів/заявок. Форми заявок. Формування і оформлення ідеї. 

Наукові стипендії.  



 

 

Використання інформаційних технологій при підготовці презентації 

наукових досліджень. 
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5. Методи діагностики успішності навчання    

Поточний контроль складається з: 

1) оцінювання роботи студента впродовж аудиторних занять 

(систематична підготовка до практичних занять, відповіді на запитання 

викладача, активна участь у дискусіях за темою заняття); 



 

 

2) оцінки за виступ в аудиторії із самостійно підготовленою доповіддю за 

темою заняття (структурованість доповіді, обґрунтованість матеріалу, що 

викладається, зацікавленість слухачів); 

3) оцінки за самостійно підготовлену наукову роботу — тези за темою 

кваліфікаційної магістрерської роботи. 

Поточної оцінки можуть бути додані бали за участь студента у науково- 

дослідницькій, пошуковій роботі, олімпіадах та конференціях за даною 

дисципліною. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 


