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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/години 

90/3 

Обсяг дисципліни Денна форма: лекції (20 год.), практичні (22  год.), 

самостійна робота (48 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год), практичні (6 год.), 

самостійна робота (80 год.) 

Політика дисципліни  Академічна доброчесність (Самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання.  Посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей. Будь-яка ідея, думка чи 

речення, ілюстрація чи фото, яке Ви запозичуєте, має 

супроводжуватися посиланням на першоджерело 

(Кодекс академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. URL: https://udpu.edu.ua/documents).  

Відвідування занять (До підсумкового контролю 

допускаються студенти, які відвідали усі передбачені 

навчальною програмою з дисципліни аудиторні 

навчальні заняття, та при вивчені модулів набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну.  

Студенти, які за певних обставин не можуть 

відвідувати практичні заняття регулярно, мусять 

впродовж тижня узгодити із викладачем графік 

індивідуального відпрацювання пропущених занять. 

Окремі пропущенні завдання мають бути відпрацьовані 

на найближчій консультації впродовж тижня після 

пропуску. Відпрацювання занять здійснюється усно у 

формі співбесіди за питаннями, визначеними планом 

заняття. В окремих випадках дозволяється письмове 



відпрацювання шляхом виконання індивідуального 

письмового завдання. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти 

(самостійне виконання навчальних завдань, 

висловлення власної думки, активність на заняттях, 

обґрунтування власної позиції). 

Що будемо вивчати? У межах навчальної дисципліни будемо вивчати 

особливості процедури наукового дослідження; методи 

наукового дослідження; особливості роботи з літературою, 

першоджерелами, приклади оформлення списку 

літератури, вимоги до підготовки та оформлення 

результатів наукового дослідження у формі реферату, тез, 

наукової статті, доповіді, курсової роботи.  
Чому це треба вивчати? З метою формування теоретичного й практичного 

підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення 

наукових досліджень у сфері соціальної роботи 

здобувачами вищої освіти; ознайомлення з формами 

звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, 

наукових статей, курсових робіт.  

Яких результатів можна 

досягнути? 

ПРН 9. Використовувати відповідні наукові 

дослідження та застосовувати дослідницькі професійні 

навички у ході надання соціальної допомоги. 

 

Як можна використати набутті 

знання та уміння? 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 

Навички soft skills 

Комунікабельність. 

Вміння працювати в команді. 

Комплексне розв’язання проблем. 

Орієнтація на клієнтів. 

Володіння тайм-менеджментом. 

Зміст дисципліни Тема 1. Поняття методології наукового дослідження. 

Тема 2. Логічна структура наукового дослідження. 

Тема 3. Інформаційне забезпечення науково-дослідної 

діяльності.  

Тема 4. Науково-дослідна робота здобувачів вищої 

освіти. 

Тема 5. Академічна доброчесність. 

Тема 6. Метод спостереження у наукових 

дослідженнях. 

Тема 7. Експеримент як складова частина наукового 

дослідження дійсності. 

Тема 8. Методи опитування у наукових дослідженнях. 

Тема 9. Метод соціометрії. Використання тестів при 

проведенні наукових досліджень у соціальній сфері.  

Тема 10. Рейтингові методи у наукових 

дослідженнях. 

Тема 11. Вимоги до обробки та оформлення 

результатів наукового дослідження у сфері соціальної 

роботи. 

Обов’язкові завдання Опрацювання лекційного матеріалу, робота з 



підручником/посібником, довідковою літературою, 

робота з електронними носіями інформації, виконання 

усіх завдань до практичного заняття, виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Міждициплінарні зв’язки  «Соціальна педагогіка», «Соціальна політика», 

«Інноваційні моделі надання соціальних послуг» 

Інформаційне забезпечення (з 

репозитарію, фонду бібліотеки 

УДПУ та ін.) 

1 Букач М. М., Попова Т. С. , 

Клименюк Н. В. Основи наукових досліджень у 

соціальній роботі : навч. посіб. / за ред. М. М. Букача. 

Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. 284 с. 

2 Дослідження у соціальній роботі: антологія / 

упор. Т. Семигіна. Київ : Академія праці, соціальних 

відносин і туризму, 2021. 203 с. URL.: 

https://www.academia.edu/46917306/%D0%90%D0%BA

%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8

F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1

%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%

D0%B4%D0%BD%D0%BE 

3 Мальська М., Паньків Н. Основи наукових 

досліджень : навч. посіб. Львів : Видавництво ЛНУ 

імені Івана Франка, 2020. 226 с. URL.: 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/01/Osnovy-nauk 

4 Медвідь В. Ю., Данько Ю. І., Коблянська І. І. 

Методологія та організація наукових досліджень (у 

структурно-логічних схемах і таблицях) : навч. посіб. 

Суми : СНАУ, 2020. 220 с. URL.: 

https://agro.snau.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/11/20201113_10071 

5 Методологія та методи соціальних 

досліджень : навч. посіб. Київ : ДЦССМ, 2003. 216 с. 

6 Методологія та організація наукових досліджень 

(галузі знань: 05 – соціальні та поведінкові науки, 07 – 

управління та адміністрування) : навч. посіб. /. Ліпич 

Л. Г,. Бортнік С. М, Волинець І. Г. та ін. ; за заг. ред. 

Л.  Г. Ліпич. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 220 с. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16477/1/M

OND_2018_po  

7 Роєнко С. Формування дослідницької 

компетентності у майбутніх фахівців соціальної сфери 

Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і 

практика : колективна монографія / І. В. Албул та ін. ; 

за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 

С. 198–207.  

8 Роєнко С. Навчальна дисципліна «Основи 

наукових досліджень у сфері соціальної роботи» у 

системі підготовки майбутніх соціальних працівників.  

Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osnovy-nauk
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osnovy-nauk
https://agro.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/20201113_10071
https://agro.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/20201113_10071
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16477/1/MOND_2018_po
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16477/1/MOND_2018_po


сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних 

семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018 р.) 

/ ред. кол. : Коляда Н. М. та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 

2018. С. 131‒132. 

9 Як провести соціологічне дослідження : 

методичні рекомендації / упоряд. та заг. ред. 

О. М. Балакірєвої та О. О. Яременка. Київ : Державний 

ін.-тут сім’ї та молоді, 2004. 264 с. 

 

Інформаційні ресурси 
1 Springer – колекція журналів : веб-сайт. 

URL: http://www.springer.com 

2 Академічна доброчесність : веб-сайт. URL:  

https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%8

1%d1%82%d1%8c-

%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1

%82%d0%bb%d0%be/ 

3 Державна науково-педагогічна бібліотека 

України імені В. О. Сухомлинського : веб-сайт. URL: 

http://www.library.edu-ua.net/ 

4 Державна науково-технічна бібліотека 

України. URL: http://www.gntb.n-t.org/  

5 Загально академічний портал наукової 

періодики : веб-сайт. URL: http//www.nbuv.gov.ua/portal/  

6 Наукова діяльність : веб-сайт. URL: 

ttps://fspo.udpu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0

%BA%D0%B0/ 

7 Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського : веб-сайт. 

URL:  http://www.nbuv.gov.ua/ 

8 Національна парламентська бібліотека 

України : веб-сайт. URL: http://www.nplu.kiev.ua/ 

9 Сервер Верховної Ради України : веб-сайт. 

URL:  www.rada.gov.ua/.  

Поточний контроль Поточний контроль здійснюється на кожному 

практичному та лабораторному занятті відповідно до 

конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та 

якість засвоєння матеріалу, що вивчається. У процесі 

поточного контролю оцінюється самостійна робота 

студента щодо повноти виконання завдань.  

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами 

знань, умінь і навичок з навчальної дисципліни 

використовують різні методи і форми контролю:  

1) метод усного контролю: основне запитання, 

додаткові, допоміжні; запитання у вигляді проблеми; 

індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване;  

2) метод тестового контролю. 

Окрема кількість балів відводиться на індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 

Денна форма навчання 

 

Поточне оцінювання і самостійна робота  

 

Мо 

дуль 2 

(ІНДЗ

) 

Під 

сум 

ко 

вий 

Су 

ма 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

http://www.springer.com/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/
https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%82%d0%bb%d0%be/
http://www.library.edu-ua.net/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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Заочна форма навчання 

 

 

Поточне оцінювання і самостійна робота  

 

Мо 

дуль 2 

(ІНДЗ) 

Під 

сум 

ко 

вий 

контроль 

Сума 

ЗМ1 ЗМ2 Самостійна 

робота Т1 Т2 Т8 

10 10 10 20 30 20 100 

 

 

Підсумковий контроль Залік  

 

Розробник                                                        Роєнко С. О.  


