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ВСТУП 
 
 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи наукових 

(соціальних) досліджень» є нормативним документом Львівського 

національного університету імені Івана Франка, який розроблено кафедрою 

спеціальної освіти і соціальної роботи на основі освітньої програми 

підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 231 

– Соціальна робота, спеціалізація: «Соціальна педагогіка», денної форми 

навчання. 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

наукових (соціальних) досліджень» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 231 – Соціальна 

робота, спеціалізація: «Соціальна педагогіка». 
 

Робочу навчальну програму укладено згідно зі стандартом вищої освіти 

за спеціальністю 231 – Соціальна робота та вимогами кредитно-модульної 

системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань та 

компетентностей, якими повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог 

освітнього стандарту підготовки бакалаврів спеціальності 231 ‒ «Соціальна 

робота», алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне 

методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 
 

Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й 

компетенції). 
 

Мета курсу – формування у студентів цілісного бачення наукового 

дослідження з соціальної педагогіки/соціальної роботи та логіки його 

побудови, а також засвоєння студентами сукупності методологічних знань 

щодо призначення, змісту, функцій, принципів та організації дослідницької 

роботи, розвиток уміння визначати науковий апарат дослідження та 

планувати і проводити соціальний/соціально-педагогічний експеримент. 
 

Завдання: 
 

- ознайомлення студентів із теоретичними основами побудови та 

здійснення наукових соціальних досліджень та практичного обґрунтування 

методології наукового пошуку і реалізації основних завдань дослідження на 

його виконання;  
- ознайомлення студентів із категоріальним апаратом, основними 

етапами виконання дослідження, основами та перспективами розвитку науки, 

що обумовлює формування професійного рівня готовності до виконання 

своїх професійних обов’язків, ролі фахівця-мотодолога.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 



знати: 
 

- дослідницькі принципи науки; основи теорії та методики досліджень 

соціальних, соціально-педагогічних явищ;  
- методи наукового пізнання; методологічні принципи соціальних 

досліджень;  
- місце та роль системного підходу в науковому пізнанні;  
- основи теоретичних та експериментальних досліджень та форми їх 

представлення;  
- основні етапи планування експерименту й аналіз його результатів;  
- загальну структуру побудови наукових досліджень і методологічні 

передумови та етапи проведення соціально-педагогічних досліджень.  
Розвинути в собі відповідні здатності та оволодіти низкою 

компетентностей, а саме: 
 

1. 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;  
2. Загальні компетентності: 1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 2. Здатність розробляти і управляти проектами.  
3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 4. 
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 5. Здатність 
генерувати нові ідеї (креативність).  

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 1. 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. 2. Здатність до виявлення 

соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального 

благополуччя різних груп населення. 3. Здатність професійно діагностувати, 

прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації. 4. Здатність до 

впровадження методів і технологій інноваційного практикування та 

управління в системі соціальної роботи. 5. Здатність упроваджувати 

результати наукового пошуку в практичну діяльність. 6. Здатність до 

узагальнення результатів власних наукових досліджень та їх оприлюднення у 

формі наукових звітів (тез, статей, доповідей тощо).  
Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування 

дисципліни).  
Знання з соціальної педагогіки та теорії соціальної роботи, педагогіки, 

психології, соціології, філософії та основ соціально-правового захисту, 

технологій соціальної роботи та математичної статистики. 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Опис навчальної дисципліни   
 

        Характеристика 
 

Найменування 
 Галузь знань, навчальної дисципліни 

 

 

спеціальність, освітній 

  
 

денна форма заочна 
 

показників 
 

 

  

рівень 
  

навчання форма 
 

      
 

         навчання 
 

          
 

   Галузь знань     
 

   23  –  соціальна робота   
 

Кількість кредитів  (шифр і назва)   Нормативна 
 

ECTS: 4 кредитів 

        
 

 Спеціальність     
 

   231  –  соціальна робота   
 

   (шифр і назва)     
 

         
 

Змістових модулів:       Рік підготовки 
 

2 модулі 
         

 

       2-й 2-й 
 

   

Спеціалізація: 
    

 

     Семестри 
 

   

Соціальна педагогіка. 
  

 

Загальна кількість  3-й 3-й 
 

годин: 120 годин 

        
 

      Лекції 
 

          
 

        32 год. 10 год. 
 

          
 

        Практичні, 
 

Тижневих годин для 
      семінарські 

 

 

       
 

     

32 год. 12 год.  

денної форми 
 

Освітній рівень: 
  

 

 

    
 

  

Лабораторні 
 

навчання: 
  

Перший  
  

 

      
 

    

год. 
 

 

4 години 
  (бакалаврський) 

   
 

      
 

    

Самостійна робота 
 

        
 

          
 

        56 год. 98 год. 
 

          
 

        Вид контролю: 
 

        екзамен 
 

          
 

 
 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Тема 1. Наука як система пізнання світу. 
 

Поняття науки та її функцій. Наукова діяльність та глобалізація науки. 
Структура і класифікація науки. Наука як соціальний інститут Законодавчо- 



нормативне регулювання науки в Україні. Пріоритетні напрями розвитку 
науки в Україні. Наукове дослідження – основна форма розвитку науки. 

 

Тема 2. Програма та категоріальний апарат наукового соціально-

педагогічного дослідження.  

Складові програми теоретико-прикладного соціально-педагогічного 

дослідження. Загальна характеристика наукового апарату соціально-

педагогічного дослідження. Проведення теоретико-експериментальної 

роботи. Роль особистості науковця у проведенні соціально-педагогічного 

дослідження. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

 

Тема 3. Методологічні основи науково-педагогічних досліджень. 
Поняття про методологію, її рівні та форми. Філософський рівень  

методології. Сутність філософського рівня соціальної педагогіки: 

філософська «Картина світу» на різних історичних етапах розвитку людства; 

парадигма наукового знання та проблеми соціальної педагогіки; 

психологічна картина «Образу людини»; філософські засади соціальної 

педагогіки. Загальнонауковий рівень методології. Загальнонаукові підходи до 

соціально-педагогічних досліджень. Конкретно-науковий рівень методології 

соціально-педагогічних досліджень.  

Тема 4. Рівень технологічної методології науково-педагогічних 

досліджень 
 

Поняття про педагогічну технологію. Історичне коріння педагогічної 

технології. Теоретичні основи педагогічної технології. Зміст педагогічної 

технології. Технологія і педагогічна система. Феномен інновації та 

педагогічна технологія. 
 

Тема 5. Загальна характеристика методів науково-педагогічних 

досліджень  

Поняття «метод науково-педагогічного дослідження». Особливості 

використання методів в науково-педагогічному дослідженні. Класифікація 

методів. Загальна характеристика методів теоретичного пізнання. Поняття 

емпіричних методів дослідження («досвід», «емпірика», «експеримент»). 

Спостереження як метод науково-педагогічних досліджень. Експеримент як 

метод науково-педагогічних досліджень. Опитувальні методи в науково-

педагогічних дослідженнях (бесіда, інтерв'ю, анкета). Вивчення документів і 

результатів діяльності. Соціологічні методи в соціально-педагогічних  

дослідженнях (біографічний метод, метод аналізу документів, прогнозування, 
«мозкова атака», метод «Дельфі», соціальна експертиза, соціальна 
діагностика, соціальна статистика). 



Тема 6. Обробка та оформлення результатів дослідження 

 

Методи зведення й обробки результатів експериментальних досліджень. 

Таблиця як засіб відображення кількісних ознак досліджувального об’єкта. 

Текстова і цифрова частини таблиці. Оформлення таблиці та її розміщення у 

науковій праці. Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків та 

діаграм. Вимоги до оформлення наукових праць та оформлення цитувань та 

посилань у науковому дослідженні.  

Тема 7. Логіка науково-педагогічного дослідження з соціальної 

педагогіки 

 

Поняття про логіку соціально-педагогічного дослідження. Загальна 

характеристика логіки науково-педагогічного дослідження. Проблема. Тема. 

Актуальність вибраної теми. Об'єкт і предмет дослідження. Мета і завдання 

дослідження. Гіпотеза і положення, що захищаються. Новизна дослідження. 

Теоретична і практична значущість. 

 

Тема 8. Методика підготовки і оформлення наукових робіт 

 

Поняття, загальна характеристика і вимоги до наукових робіт. Основні 
етапи підготовки наукової роботи. Структура і технічне оформлення 

курсових та дипломних робіт. Підготовка до захисту проектів наукових робіт 
та курсової роботи. Курсова робота: поняття та етапи підготовки. 

 

Тема 9. Теоретичні дослідження. 

 

Завдання і структура теоретичних досліджень. Сучасні методи 

теоретичних досліджень. Застосування ЕОМ у теоретичних дослідженнях. 

 

Тема 10. Системний підхід, його місце та роль у науковому пізнанні.  

 

Поняття системи та її властивості. Системний підхід. Сутність 

системного аналізу та його предмет. Поняття системи та її властивості 

Класифікація систем. Зв’язки (потоки). Види зв’язків. Структура системи. 

Сутність методу моделювання. Основні функції та етапи побудови моделей 

систем. Класифікація моделей. 

 

Тема 11. Наукове мислення в проведенні та організації наукових 

досліджень.  

 

Сутність та особливості наукового мислення. Стиль наукового 

мислення. Управління знаннями. Інтелектуальний капітал. Проблеми 

формування наукового мислення. Проблемні ситуації в межах наукового 

дослідження. 



Тема 12. Експериментальні дослідження. 

 

Сутність експерименту, загальні вимоги до проведення. Класифікація 

експериментів. Етапи підготовки наукового експерименту. Класична 

методика планування експериментальних досліджень. 

 

Тема 13. Планування експерименту та аналіз його результатів. 

 

Сутність математичного планування експерименту. Повні факторні 

плани. Методика обробки результатів експерименту за повними факторними 

планами. Аналіз одержаних результатів. 

 

Тема 14. Технології наукової діяльності.  

 

Загальна характеристика процесів наукового дослідження. Технологія 

наукової діяльності. Структура наукового дослідження. Оформлення звітів 

про результати наукової роботию. 

 

Тема 15. Психологія наукової діяльності. 

 

Психологія наукової творчості. Організація творчої діяльності 

дослідника. Психологічні механізми розвитку наукового потенціалу 

особистості. Мотивація наукової діяльності. Ціннісна навантаженість 

наукового знання. 

 

Тема 16. Етика наукових досліджень.  

 

Етика та праксеологія науки. Проблема свободи та відповідальності 

вченого. Професійний етос науковця в сучасній Україні. Проблема етично–

правового регулювання дослідницької діяльності в психології. 

Деонтологічний аналіз психологічних досліджень. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.  Наука як система пізнання 6 4 2  2 2   

  світу            

2  Програма та   категоріальний 6 4 2  2 2   

  апарат наукового соціально-         

  педагогічного дослідження         

Разом     12 8 4  4 4   

 

  

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

3. Методологічні основи  науково- 12 8 4  4 4   

 педагогічних досліджень          

4. Рівень технологічної методології 15 8 4  4 7   

 науково-педагогічних           

 досліджень            
          

5. Загальна характеристика методів 17 10 6  4 7   

 науково-педагогічних           

 досліджень            

6 Обробка та оформлення 18 10 4  6 8   

 результатів дослідження          

7 Логіка науково-педагогічного 34 14 6  8 20   

 дослідження з соціальної         

 педагогіки             

8 Методика  підготовки і 12 6 4  2 6   

 оформлення курсових робіт          

Разом     112 56 28  28 52   

Разом за навчальним планом   120 64 32  32 56   
 
 

4. Теми семінарських, практичних і лабораторних занять  

№ Назва теми Кількість 

з/п  годин 
   

1 Наука як система пізнання світу 2 
   

2 Програма та категоріальний апарат наукового соціально- 2 

 педагогічного дослідження  
   

3 Методологічні основи науково-педагогічних досліджень 4 
   

4 Рівень технологічної методології науково-педагогічних 4 

 досліджень  
   

5 Загальна характеристика методів науково-педагогічних 4 

 досліджень  
   

6 Обробка та оформлення результатів дослідження 6 
   

7 Логіка науково-педагогічного дослідження з соціальної 8 

 педагогіки  
   

8 Методика підготовки і оформлення курсових робіт 2 
   

 Підсумкове  заняття.  Модульний  контроль.  Тестова  
   



робота. 
 

Разом 32  
 
 
 

 

5. Індивідуальні завдання* та завдання для самостійної роботи 
 

*До індивідуальних завдань належать реферати, рецензії, есе, 

презентації, якщо вони прив’язані до дисципліни. Години для виконання 

індивідуальних завдань брати з годин, відведених на самостійну роботу. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Змістовий модуль ІІ.  

Визначте тему власного наукового соціально-педагогічного дослідження 
та підготуйте його проект за наданим зразком:  

1. Оберіть проблему та визначте тему наукового соціально-педагогічного 
дослідження, сформулюйте її відповівши на питання: Що 
досліджується? Яке явище або процес? З ким або відносно кого, якої 

категорії здійснюється дослідження? Де, в якій установі чи умовах?  
2. Розкрийте актуальність обраної теми, виклавши її у 5-7 абзацах, 

визначивши – соціальну, наукову і практичну актуальність.  
3. Визначте науковий апарат Вашого дослідження, а саме: об’єкт, 

предмет, мету, завдання і гіпотезу, сформулюйте їх за методичними 
вимогами, що вивчили в ході роботи над лекційним курсом.  

4. Оберіть і зазначте методи наукового дослідження.  
5. Сформулюйте можливу наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення Вашого наукового дослідження відповідно до вимог, що 

заявлені в семінарі.  
6. Визначте зміст науково-дослідної роботи, при цьому зверніть увагу на 

те, що кожен із визначених параграфів роботи повинен відповідати 
конкретному завданню наукового дослідження. 

 
 

 

7. Технології викладання та атестації.  

Презентації лекцій, інтерактивні методи роботи, on-line лекції та 

семінари, форуми, дискусії, наукові проекти. 
 

Діяльність студента: 
 

- активне слухання й читання, самостійне опрацювання матеріалів лекції, 
їх аналіз;  

- систематизація та узагальнення теоретичного матеріалу й виступ з 
повідомленням на практичному занятті;  

- презентація доповіді на практичному занятті; 

- участь у дискусії на практичному занятті; 



- самостійне конспектування першоджерел, їх аналіз, створення 
структурно-логічних схем;  

- розробка/підготовка проекту наукового соціально-педагогічного 
дослідження.  

8. Методи контролю 
 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів 
застосовуються такі методи:  

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, представлення презентації-доповіді за темою 
наукового проекту.  

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування.  
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  
Поточний контроль: 

модульна контрольна 

робота.  
Форма семестрового контролю: екзамен. 

 

 

9. Критерії оцінювання (у %).  

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Основи наукових 

(соціальних) досліджень» оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, 
 

в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

підсумкового модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 

рівня знань, умінь та навичок.  
Кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента 

на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, 

індивідуальних завдань. Підсумковий модульний контроль (ПМК) знань 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу, в кінці 

семестру.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної роботи залежить 

від дотримання таких вимог:  
 своєчасність виконання навчальних завдань;

 повний обсяг їх виконання;

 якість виконання навчальних завдань;

 самостійність виконання;

 творчий підхід у виконанні завдань.

 

 

 

 

 



 



№   Сума 

з/п Вид поточної діяльності  балів 
    

1. Робота   на   семінарських   і практичних 100 

 заняттях   

2. 

Підсумковий модульний 

контроль 
 

30 

 

3. 

Самостійна робота 

 
 

40 

 

4. 

Індивідуальне завдання 

(проект дослідження) 
 

50 

 

Разом балів 
 

220 
 

Розрахунок коефіцієнту: 220:60=3,6 
 

Розрахунок суми балів здійснюється за наступною формулою: сума 

набраних студентом балів (А(п)) за семестр розділити на коефіцієнт (3,6) – 

дорівнює кількість поточних балів набраних за семестр з максимально 

можливих (60 балів), до екзамену, плюс додаються бали, які студент отримав 

на екзамені. 
 

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв: 
 

- письмові модульні контрольні роботи – 30%; 

- результати роботи на практичних заняттях – 30%; 

- індивідуальна і самостійна робота – 40%. 
 
 

 

10. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Наука: характерні риси та функції. 
 
2. Наукове дослідження – основна форма розвитку науки. Види 

наукових досліджень.  
3. Поняття та функції наукових соціально-педагогічних досліджень.  
4. Поняття «методології», її рівні та форми. 

5. Філософський рівень соціальної педагогіки. 
 
6. Загальнонауковий рівень соціальної педагогіки: системний, 

комплексний, особистісний, діяльнісний, системно-структурно-особистісно-
діяльнісний підходи. 

 
7. Методи наукового пізнання.  
8. Загальна характеристика логіки наукового соціального дослідження. 
 
9. Соціальна та наукова проблема дослідження та правила 

формулювання теми наукового дослідження. 

10. Актуальність дослідження. 



11. Об'єкт і предмет дослідження. 

12. Гіпотеза і положення, що захищаються. 

13. Мета і завдання дослідження, його логіка. 

14. Новизна, значення для науки і практики. 

15. Практичне значення дослідження. 

16. Методи наукових соціально-педагогічних досліджень. 

17.  Рівень технологічної методології науково-педагогічних досліджень. 

18. Конкретно-науковий рівень методології соціальних (соціально-
педагогічних) дослідження.  

19. Поняття про педагогічну технологію. Історичне коріння педагогічної 
технології 

20. Теоретичні основи педагогічної технології. Зміст педагогічної 
технології. 

21. Технологія і педагогічна система. 

22. Феномен інновації та педагогічна технологія 

23. Поняття «метод науково-педагогічного дослідження». Особливості 
використання методів в науково-педагогічному дослідженні. 

24. Класифікація методів.  

25. Загальна характеристика методів теоретичного пізнання. 

26. Поняття емпіричних методів дослідження («досвід», «емпірика», 
«експеримент»). 

27. Спостереження як метод науково-педагогічних досліджень. 

28. Експеримент як метод науково-педагогічних досліджень. 

29. Опитувальні методи в науково-педагогічних дослідженнях (бесіда, 
інтерв'ю, анкета). 

30. Вивчення документів і результатів діяльності. 

31.  Соціологічні методи в соціально-педагогічних дослідженнях 
(біографічний метод, метод аналізу документів, прогнозування, «мозкова 
атака», метод «Дельфі», соціальна експертиза, соціальна діагностика, соціальна 
статистика). 

32. Методи зведення й обробки результатів експериментальних 
досліджень. 

33. Таблиця як засіб відображення кількісних ознак досліджувального 
об’єкта. Текстова і цифрова частини таблиці. Оформлення таблиці та її 
розміщення у науковій праці. 

34. Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків та діаграм. 

35. Вимоги до оформлення наукових праць (списку використаних 
джерел) та оформлення цитувань та посилань у науковому дослідженні. 

36. Експериментальна частина наукового соціального 
дослідження: планування, мета, програма, методика експериментального 
дослідження. 
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