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Вступ 
 

Докорінні перетворення в останні десятиліття в економіці та політиці України 

зумовили значне зростання кількості соціальних проблем як на рівні окремої особистості, 

соціальної групи, так і суспільства в цілому. Необхідність розв’язання означених 

проблем активізувала розвиток соціальної роботи як професії, що покликана забезпечити 

соціальний захист різних верств населення. Зміни соціальних, економічних умов життя 

України не обминули й системи вищої освіти, що включало нові підходи у вивченні й 

усвідомленні специфіки науково-дослідної роботи студентів в умовах вищого навчального 

закладу. Науково-технічний прогрес зумовив подальше зростання значущості підготовки 

молодих, перспективних наукових кадрів для суспільства, адже найбільш суттєві 

досягнення сучасних країн пов’язані з успіхами у науковій сфері. 

Активне включення в Болонський процес та перехід до двоступеневої освіти 

сприяли акцентуації уваги на підготовку науковців. Проте кількість претендентів на 

науковий ступінь не завжди відповідав якості підготовлених дисертаційних досліджень. 

Як стверджує Б.А. Райзенберг, сьогодні в науку «двинулся и середняк, а вслед за ним – 

бедняк, а то и вовсе интеллектуальный импотент, арсенал знаний и учений которого 

намного ниже его желаний, вожделений, амбиций»
1
. Основні причини такого стану 

речей, на нашу думку декілька: 

– по-перше, не завжди об’єктивний відбір претендентів на вступ до аспірантури, 

коли основними критеріями прийому є не якість магістерської роботи та працездатність 

претендента, а соціальний та майновий статус його близьких та родичів; 

– по-друге, це недостатня обізнаність майбутніх науковців щодо науки взагалі та, 

зокрема про організацію і проведення наукових досліджень, їх методологію, основні 

етапи підготовки та написання дисертаційних робіт. 

Усіх, хто став на стежинку здобуття наукового ступеня споріднює одне – у них 

відсутній досвід, недостатньо вмінь, вони незнайомі з вимогами чинного законодавства та 

прийнятими в науковому світі засобами спілкування. Завдання цього посібника – 

ознайомити майбутніх науковців зі специфікою наукового світу, допомогти опанувати 

систему зв’язків та специфіку відносин у системі організації наукової діяльності, 

навчити ефективно планувати свою роботу, спрямовуючи її на досягнення наукового 

результату, навчити вмінню репрезентувати власні досягнення. 

Зміни в суспільстві та нові вимоги до якості підготовки майбутнього соціального 

працівника стали однією з причин акцентуації уваги на наукову складову у підготовці 

молодого фахівця, коли його участь у творчій науково-дослідній роботі є вимогою 

часу, професійним обов’язком, що засвідчено у галузевому освітньому стандарті з 

підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів із соціальної роботи. Сучасні фахівці, 

що зорієнтовані після закінчення вузу на роботу в соціальній сфері, не можуть 

обійтися без теоретичних знань щодо організації та проведення наукових досліджень у 

соціальній сфері, без практичних вмінь планувати, організовувати дослідницьку діяльність, 

обробляти її результати, підводити підсумки і робити висновки. 

Дослідницький експеримент у роботі соціальних служб стає дедалі все більш 

вагомим. Він відіграє важливу роль у плануванні роботи служб, процесі надання послуг, 

використанні ресурсів. Дослідження, які здійснюються у соціальній роботі, зазвичай, 

мають практичну спрямованість. Вони зорієнтовані на вивчення емпіричних питань із 

подальшою розробкою конструктивних пропозицій щодо розв’язання проблем. Послідовне 

                                                 
1 Райзенберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 304 с. – 

С. 7. 
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використання наукових методів дає можливість соціальним працівникам не тільки 

пояснити сутність та ефективність практичних дій, а й виявити проблеми, що виникають 

у процесі прийняття рішень. Враховуючи це, формування компетентності майбутнього 

соціального працівника в зазначеному напрямі – одне з головних завдань його теоретико-

практичної підготовки. 

Посібник розраховано на викладачів, студентів спеціальності «Соціальна робота» та 

працівників управлінь праці та соціального захисту населення, які у професійній 

діяльності прагнуть застосовувати науково-дослідні методики. 

Основною метою посібника є підготовка студентів до проведення науково-

пошукової роботи, а саме: 

– формування цілісного уявлення про науку як систему знань і методів пізнання; 

– набуття навиків планування та проведення науково-дослідної роботи; 

– набуття вмінь використовування методів наукового дослідження та обробки 

отриманих результатів; 

– практичне опанування різних форм дослідної роботи таких як: вивчення та 

узагальнення передового досвіду у соціальній роботі; психолого-педагогічне обстеження, 

соціологічне дослідження, соціологічний експеримент, психолого-педагогічний 

експеримент та ін.; 

– вивчення форм та методів роботи з науковою літературою та надання пошуку 

необхідної наукової інформації; 

– оформлення результатів науково-дослідної роботи студентів. 

У посібнику передбачено дев’ять розділів до програми курсу «Основи наукових 

досліджень». З метою виявлення якості засвоєння знань студентами, до кожної теми 

підготовлені наступні види контролю: 

– запитання для самоперевірки, спрямовані на надання студентам можливості 

самоконтролю за якістю засвоєного матеріалу; 

– лексико-граматичний диктант – передбачає виявлення знань студентами термінів 

та наукових понять із відповідної теми, а також вміння дати точне визначення конкретному 

терміну чи науковому поняттю; 

– тестові завдання, призначені для швидкої перевірки засвоєння студентами 

теоретичного матеріалу; 

– творчо-пізнавальні завдання передбачають виявлення знань законів України та 

постанов Міністерства освіти і науки, які стосуються розвитку науки, вмінь студентів 

орієнтуватися у навчальному матеріалі, вмінь грамотно виконувати поставлене завдання. 

Автори сподіваються на творче використання читачами одержаної інформації і з 

вдячністю приймуть пропозиції та критичні зауваження до цього посібника за адресою: 

м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, кафедра соціальної роботи, педагогіки та психології, 

тел. (0512) 57-18-00. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКА ЯК ВИД ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

1.1. НАУКА І ЗНАННЯ 

 

«Великий енциклопедичний словник» визначає науку як сферу людської діяльності, 

функцією якої є вироблення і теоретична систематизація об’єктивних знань про 

дійсність; як одну з форм суспільної свідомості, котра включає як діяльність щодо 

одержання нових знань, так і її результат – суму знань, що лежить в основі наукової 

картини світу; позначення окремих галузей наукового знання. Навіть сконцентроване, 

стисле визначення не в змозі зневілювати різноманітність поглядів і підходів до розуміння 

сутності науки. З найбільш розповсюджених підходів, розуміння науки, можна виділити 

наступні: 

– як специфічну форму суспільної свідомості, основу якої складає система знань; 

– як систему знань про закономірності розвитку природи і суспільства та способи 

впливу на оточуючий світ; 

– як процес суспільного розвитку, в основу якого покладено виробництво знань і 

їх використання. 

Наука – це особливий вид пізнавальної творчої діяльності, спрямований на 

вироблення об’єктивних, системноорганізованих знань про природу та суспільство. 

Метою науки є виявлення законів завдяки яким у процесі людської діяльності можливо 

перетворювати різноманітні об’єкти. Такими об’єктами можуть бути природні підсистеми 

соціальні групи, людська свідомість та ін. Знання отримані за допомогою науки 

необхідні людині для орієнтації в навколишньому світі, передбачені подій з метою 

подальшого практичного освоєння. Отже, з вищенаведеного видно, що наука – це 

інструмент, створений людством, для виробництва знань. 

Знання – перетворений практикою результат пізнання дійсності. Більшість науковців 

дотримуються думки про швидку трансформацію нинішньої цивілізації у нову, так 

звану постіндустріальну або інформаційну цивілізацію. Наблизитися до такого 

суспільства можна лише за умов, коли визначальною рисою способу життя людини у 

всіх сферах існування стануть знання. Зараз ми знаходимося на шляху до такого 

суспільства і підтвердженням цього є той факт, що «у даний час інвестиції в знання 

ростуть швидше ніж інвестиції в основні фонди»
1
. 

Знання – це результат інтелектуальної діяльності людини, групи фахівців (кафедри) 

чи штучного інтелекту, адекватне відбиття дійсності у свідомості людини. Причому 

сутність знань у зовнішнє середовище передається за допомогою інформації у вигляді 

тексту, діаграм, графіків, формул. Як правило, ця інформація структурується у вигляді 

зв’язків, залежностей та взаємовідносин між складовими. Саме структурована інформація 

і є сутністю знань. Отже, знання – це завжди інформація, але не всяка інформація – це 

знання. 

Слово інформація (від лат. information – роз’яснення, поінформування) – 

повідомлення про щось. У побуті під цим словом розуміють повідомлення про що-

небудь, які люди передають один одному. Причому інформацію можливо передавати 

не лише за допомогою мови, а й за допомогою невербальних засобів (міміки, поглядів, 

рухів тощо). Наприклад, студент на іспиті не знає правильної відповіді на запитання, 

але він прагне відповідати. При цьому, уважно вивчаючи міміку та погляд викладача, 

тобто, прагнучи отримати інформацію, наскільки вірно він відповідає. З наведеного 

                                                 
1 Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями. – Полтава: МОН, АПН, 2005. – 201 с. – С. 17. 
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прикладу ми можемо зробити висновок, що інформація – це не будь-яке повідомлення, 

а лише те, яке допомагає зменшити невизначеність у розумінні певних подій. 

Поняття «інформація» має на увазі слабо структуровані дані, які не можуть 

використовуватися для ухвалення стратегічних рішень. Знання, на відміну від інформації, 

більш структуровані, визначають галузь його застосування і мають більш тривалий 

термін застосовування. С.Ф. Клепко виділяє такі базові характеристики знання: 

– змістовний компонент (ідея і контекст застосування знання); 

– актуальність (знання зберігає свою корисність для суб’єкта протягом тривалого 

часу); 

– різноманітність вираження у нескінченому розмаїтті структурної інформації 

(одні й ті ж знання можуть бути виражені різними мовами, формулами, графіками та ін.); 

– повторюваність результату при використанні знання іншими людьми; 

– знання як інформаційний продукт, після його споживання не зникає як звичайний 

матеріальний продукт
1
. 

Не всяке знання може розглядатися як наукове. Наукове знання не сумісне із 

сліпою вірою, воно не визнає беззаперечно правдивим те чи інше положення. Щоб 

усвідомити особливості наукового знання, спробуємо показати на прикладах його 

відмінність від повсякденного та навчального знання. 

Особливість повсякденного знання полягає у тому, що у ньому можуть існувати 

протилежні ідеї та твердження. Наприклад, людина закликає до співпраці, але сама не 

бажає працювати, чи уникає виконувати покладену на неї роботу, а прагне лише 

користуватися плодами роботи інших. Тут ми бачимо неоднозначне ставлення до 

головної ідеї – співпраці. Наукові знання – це знання структуровані, з внутрішніми 

зв’язками, логічно викладені, без протилежностей головній ідеї. 

У навчальних закладах учні та студенти засвоюють навчальні знання побудовані 

на науковій основі, тому розглянемо відмінності між навчальними та науковими 

знаннями. На нашу думку, ці відмінності найбільш доцільно розглянути на прикладі 

побудови уроку чи лекції, які є основою навчального процесу. Наука багатогранна з її 

різноманітними галузями та напрямами. Для того, щоб осягти якусь одну галузь науки, 

потрібно присвятити все життя. Інша річ – навчальні знання. Мета навчального знання – 

за обмежений відрізок часу, враховуючи набутий попередній рівень знань учнів, 

надати деякий обсяг загальноорієнтованої та важливої для учнів інформації. Виходячи 

з поставлених завдань, викладач має не лише відібрати доступні для даної категорії 

учнів знання, але й вибрати із конкретної галузі наукові знання, систематизувати їх та 

подати наукові знання таким чином, щоб вони відображали сутність обраної теми. 

Навчальні знання вибудовуються таким чином, щоб вони по-перше, зацікавлювали 

учнів, а по-друге, мотивували їх до подальшого поглиблення. Ця особливість навчальних 

знань, призводить до того, що викладачі мають вирішити проблеми: 

– які цікаві приклади слід навести, щоб привернути увагу слухачів; 

– як активізувати сприйняття поданої в лекції інформації; 

– як складні наукові проблеми подати просто і зрозуміти та ін. 

Одним із основних завдань навчальних знань є навчити людину систематизувати 

отриманні знання і усвідомити для себе, які з отриманих знань «зробити своїм внутрішнім 

інструментом, який носимо у собі», а які тримати в добре упорядкованій зовнішній 

пам’яті (у записах, картотеках, в особистій бібліотеці, у комп’ютерних базах даних та 

ін.)
2
. 

Ми маємо усвідомлювати, що наукові знання, які є основою подальшого розвитку 

як суспільства у цілому, так і конкретного науковця, можуть знаходитися у різних станах: 

                                                 
1 Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями. – Полтава: МОН, АПН, 2005. – 201 с. 
2 Климов Е.А. Профессии научных работников. – М.: АСАDEMA, 2005. – 249 с. – С. 108. 
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– «прихований стан» – коли кажуть, що знання ще не дозріли, тобто науковець 
працює у певному напрямі, є багато інформації, але він ще не усвідомлює набуті 
знання, або не може їх докладно викласти, структурувати. У цьому випадку для 
«дозрівання» – знань потрібні час і наполегливість; 

– виявлені знання – це знання, які структуровані і використовуються науковцем, 

але ними має можливість користуватися обмежена кількість людей. Наприклад, викладач 

підготував лекцію у вигляді робочих записів і викладає її перед студентською аудиторією, 

але не видав їх у вигляді посібника чи підручника, тобто цими знаннями не можуть 

користуватися інші викладачі; 

– виявлені і відчуженні знання – це знання, які оформлені у вигляді методичних 

рекомендацій, посібників, підручників, монографій. Це той рівень, який мають прагнути 

досягти керівники структурних підрозділів, що займаються науковою роботою в 

університетах. 

Важливою формою існування наукового знання є теорія (система основних ідей 

в соціальній роботі, яка дає уявлення про закономірності суттєвих зв’язків соціальної 

дійсності), однією з основних структурних одиниць якої є «об’єкт теорії» чи «теоретичний 

об’єкт». Під цим поняттям розуміють основи теорії, які виражені в термінах, судженнях, 

логічних доводах та емпіричних даних. Особливо важлива роль теоретичних об’єктів 

у тих випадках, коли предмет наукового дослідження в емпіричному плані недосяжний 

(психічні процеси, які не можна безпосередньо спостерігати, історичні події, які відбулися 

колись, та ін.). У подібних випадках науковці спираються на «теоретичний об’єкт», 

який є інструментарієм, завдяки якому науковець має змогу на розумовому рівні оперувати 

теоретичними реаліями, тобто об’єктами теорії. «Теоретичний об’єкт вважається 

досконалим, коли він має чітке логічне обґрунтування і дослідне підтвердження. Якщо 

є лише дослідні дані, то вони мають бути розтлумачені у контексті теорії (впритул до 

того, що може бути створено нову теорію замість попередньої). Якщо нове поняття 

або судження здається зрозумілим у контексті теорії, то цього замало: потрібно знайти 

способи емпіричного (дослідного, на матеріалі фактів) підтвердження (або спростування) 

його»
1
. 

Виходячи з того, що теоретичний об’єкт є одним з ключових питань, особливо 

для теоретичної частини дослідження, виникає запитання – яким чином з’являються 

об’єкти теорії. Адже це один із стовпів виробництва знань, а отже, і науки. Починається 

вищезгаданий процес, як правило, з того, що люди помічають неочікуваність у розвитку 

деяких процесів та явищ з точки зору традиційних уявлень. Наприклад, соціальні 

працівники, педагоги та психологи стикаються із поведінкою підлітків, яка відхиляється 

від загальноприйнятих норм поведінки у підлітковому віці. Спостереження, бесіди, 

експериментальні дані переконують науковців, що явище не є випадковим, тобто воно 

має певні закономірності розвитку. Цьому явищу надається назва «девіантна поведінка» 

(поведінка, що відхиляється від норми), вибудовується визначення цього явища, 

з’ясовуються відповідні причини розвитку явища, розробляються шляхи та умови 

виховної протидії його розвитку. Подальші кроки – це перевірка теоретичних відкриттів 

на практиці і надання психологам і педагогам відповідних практичних рекомендацій. 

Безумовно, з наведеного прикладу, ми не маємо можливості побачити, наскільки складно 

і непросто відбувається виробництво якісних теоретичних знань – це нелегка професійна 

праця. 

Помітити розбіжність, невідповідності існуючих теоретичних об’єктів та фактів, 

в контексті теорій, дозволяє точне знання фактів та вдумливе до них відношення, а це 

у свою чергу, сприяє удосконаленню теорій. У цьому процесі слід виділити знання 

                                                 
1 Климов Е.А. Профессии научных работников. – М.: ACADEMA, 2005. – 249 с. – С. 109-110. 
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про факти. У соціальній роботі знання про факти мають бути описані та кваліфіковані 

дуже ретельно і ґрунтовно. Описуючи факти, слід особливу увагу приділяти внутрішнім 

зв’язкам, які здатні суттєво посилити характеристику об’єкта, що вивчається (зв’язки 

між елементами системи), а також звернути увагу на зовнішні зв’язки (зв’язки з оточуючим 

середовищем, з іншими системами, які мають суттєвий вплив на об’єкт дослідження). 

Без знання фактів ми не можемо вести мову про вивчення і доведення відповідних 

закономірностей. А як відомо – наукові дослідження саме і спрямовані на те, щоб 

виявляти закономірності і використовувати їх у практичній діяльності. 

Знання людини є продуктом її інтелекту. А цінність знань визначається можливістю 

і результативністю їх використання. Саме питання приналежності знань та результатів 

їх використання, стало на сучасному етапі розвитку науки досить актуальним, тобто 

важливого значення набуває юридична складова і з кожним роком все більше акцентується 

увага на необхідності прийняття законів про інтелектуальну власність та авторське 

право. Світове наукове товариство пильно стежить за тим, що авторські права не 

порушувалися, тому висуваються вимоги і до вітчизняних законодавців про дотримання 

означених законів. Плагіат наукових результатів суворо засуджується, у якій би формі 

він не здійснювався. Крадіжка наукових результатів негативно впливає на репутацію 

не лише такого «вченого», але й на репутацію кафедри, університету. Репутація в науковій 

сфері – це імідж університету, від якого залежить його престижність і конкурентоздатність. 

 

1.2. НАУКА І СУСПІЛЬСТВО 

 

Наука і розвиток суспільства тісно пов’язані між собою, ще в античні часи держава 

прагнула використовувати розум вчених для посилення виробництва, з цією метою 

«була створена Олександрійська академія в Єгипті (на початку II століття до н. е.)»
1
. 

Розвиток науки у значній мірі залежить не лише від потреб суспільства розвиненості 

виробництва, але й від політичних умов, у яких розвивається наука. Саме політика 

визначає наукові пріоритети, мету, шляхи розвитку та місце конкретної науки у суспільстві. 

Політика здатна прискорювати чи уповільнювати розвиток науки. Сила політики 

полягає у тому, що вона скеровує життя суспільства під кутом зору пануючих класів. 

У свою чергу, наука суттєво впливає на розвиток та зміну політики. Під впливом 

науки відбуваються зміни у суспільному житті, а отже, і у політиці. Наука у суспільстві 

виконує низку функцій, а саме: задовольняє потреби людини у пізнанні законів природи і 

суспільства; удосконалює виробництво і суспільні відносини; розвиває культуру, 

сприяє гуманізації процесів виховання нової людини. Слід пам’ятати, що наукові 

відкриття привели не лише до розвитку засобів творення, але й засобів руйнування, 

тому не кожне наукове відкриття можна вважати благом для суспільства. Виходячи з 

висловленого, актуально звучать слова академіка В.І. Вернадського «Вчені не повинні 

закривати очі на можливі наслідки їх наукової роботи, наукового процесу. Вони мають 

відчувати власну відповідальність за наслідки їх відкриттів. Вони мають пов’язати 

свою роботу з найкращою організацією всього людства»
2
. 

Яким чином, ми можемо покращити продуктивність дослідження? Для цього слід 

покращити організацію управління наукового напрямку в навчальному закладі. Однією з 

умов поліпшення організації управління наукових досліджень є колективні форми роботи, 

які дозволяють сконцентрувати сили науковців на певному напрямі й опанувати 

більший обсяг інформації. 

На сучасному етапі розвитку, наукові знання настільки глибокі і всеосяжні за 

своєю змістовністю, що вчений-одинак не здатен у достатній мірі охопити явища, що 

                                                 
1 Чанов В.А. Наука и ее общественная функция. – К.: МВ «С.О УССР» А 985. – 44 с. – С. 13. 
2 Очерки и речи академика В.И. Вернадського. – Ч. 2. – Пг., 1922. – С. 22. 
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вивчаються й висвітлити його. На зміну вченим-одиночкам приходять об’єднання 

науковців у вигляді науково-дослідних інститутів, лабораторій, кафедр. Сучасний досвід 

показує, що колективні методи ведення наукової роботи є найбільш доцільним, тому 

що наукові сили, засоби сконцентровані у єдиному центрі, що дозволяє досягти найбільшої 

економічної ефективності. 

Організацію науки в Україні здійснює Міністерство освіти і науки. У нашій країні 

діяльність науковців носить як науково-дослідницьку організаційну форму, так і науково-

викладацьку. Науково-дослідницька форма організації здійснюється через науково-

дослідні інститути та створені в них відділи, сектори спеціалізовані лабораторії, у яких 

відбувається дослідження спеціальних проблем. Слід мати на увазі, що це творчі установи, 

працівники яких не займаються викладацькою діяльністю, їх основне завдання – науково-

дослідна робота. 

У системі Міністерства праці та соціальної політики України функціонує низка 

науково-дослідних установ, які проводять дослідницьку роботу з проблем, які  

безпосередньо пов’язані з професійною діяльністю майбутніх соціальних працівників. 

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН 

України здійснюють дослідження за напрямами: 

– розвиток ринку праці та зайнятість населення; 

– удосконалення трудових відносин: політика щодо доходів та вдосконалення 

оплати праці; 

– реформування системи соціального забезпечення: реформування у сфері пенсійного 

забезпечення; 

– реформування системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги; 

– науково-аналітичне узагальнення питань праці і соціальної політики в зарубіжних 

країнах; 

– наукове обґрунтування законопроектів і нормативних актів. 

Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Мінпраці здійснюють 

дослідження за напрямами: 

– наукове обґрунтування і наукове забезпечення державної політики у сфері 

соціально-трудових відносин та якості трудового життя; 

– розробка та експертиза проектів актів законодавства з питань соціально-

трудових відносин; 

– проведення наукових досліджень у сфері соціального партнерства, попередження 

і розв’язання колективних трудових конфліктів; 

– нормативне забезпечення удосконалення виробничих умов праці; 

– вивчення та узагальнення міжнародних норм та зарубіжного досвіду регулювання 

соціально-трудових відносин; 

– наукове обґрунтування та удосконалення класифікації професій у господарському 

комплексі України. 

Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування 

та відновлення працездатності Мінпраці здійснюють дослідження за напрямами: 

– вивчення соціальних аспектів інвалідності, медичної та соціально-побутової 

реабілітації інвалідів і розробка комплексних реабілітаційних програм для різних груп 

інвалідності; 

– розробка більш досконалих і функціональних конструкцій протезів та протезів 

нижніх кінцівок для дорослих і дітей, напівфабрикатів і вузлів до них і удосконалення 

технології їх виготовлення; 

– розробка протезів верхніх кінцівок з різними системами управління; 

– пошук модифікованих композиційних полімерних матеріалів і розробка технологій 

виготовлення з них вузлів до ПОВ; 
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– розробка нових і удосконалення існуючих методів підготовки хворих до 

протезування, включаючи ампутацію і реампутацію у дорослих і дітей та вивчення 

особливостей протезування осіб похилого віку; 

– створення єдиної системи шифрування і кодування протезно-ортопедичних 

виробів, вузлів, напівфабрикатів і матеріалів; 

– проведення досліджень та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо 

посилення адресної спрямованості різних видів соціальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам; 

– сертифікація галузевої продукції, ліцензування підприємств, що виготовляють 

ПОВ; 

– організація впровадження на підприємствах нових ПОВ та технологій їх  

виготовлення. 

Центр продуктивності Мінпраці здійснюють дослідження за напрямами: 

– дослідження проблем продуктивності; 

– створення та удосконалення державної системи нормування праці; 

– наукове обґрунтування та наукове забезпечення державної політики щодо 

національної класифікації робіт і професій, організація розроблення і ведення 

національного Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Центр перспективних соціологічних досліджень Мінпраці та НАН України: 

– здійснення наукових досліджень та розробок, спрямованих на реалізацію 

стратегічних напрямів соціальної політики держави; 

– моніторинг науково-дослідних робіт з питань праці та соціальної політики; 

– участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів України, 

розробка методичних та аналітичних матеріалів; 

– підготовка наукових доповідей, звітів, аналітичних, доповідних та інформаційних 

матеріалів за результатами виконаних досліджень; 

– забезпечення проведення наукової експертизи проектів нормативно-правових 

актів в галузі соціально-трудових відносин та соціального захисту населення; 

– здійснення в установленому порядку співробітництва з науково-дослідними 

установами зарубіжних країн і проведення з ними спільних наукових багатосторонніх 

досліджень; 

– підготовка наукових кадрів. 

Друга організаційна форма – це кафедри в університетах, які очолюються 

професорами чи доцентами. Кафедра у системі університетської освіти виконує функцію 

базового науково-методичного центру на факультеті. Але основне навантаження 

викладачів кафедри припадає на організацію викладацької роботи та практичного 

навчання студентів, тому для наукової роботи відводиться значно менше часу. Якщо 

враховувати, що наукова робота тут здебільш проводиться на суспільних засадах і 

практично не сплачується, то стає зрозумілим, чому маючи потужний науковий потенціал, 

кафедри не завжди досягають ефективності у науковій роботі. 

Але немає виключень із правил, наприклад, у Київському національному 

економічному університеті знайшли механізм, який підвищив ефективність наукової 

віддачі кафедр. Сутність механізму проста – якщо викладач кафедри підписав контракт 

про написання підручника (а підручник пишеться три роки), то він протягом трьох 

років отримує за це додатково до викладацького навантаження ще одну ставку за 

виконання наукової роботи. І викладачі кафедр стали активно працювати над посібниками і 

підручниками. Адже набагато краще працювати в одному закладі й отримувати постійну 

платню, ніж підробляти у декількох університетах. 
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Відомий український вчений В. Вернадський, характеризуючи роботу викладача 

вищої школи в «Листах про вищу освіту» (1913 р.), наголошував: «У вузі наукова робота 

така ж важлива, як і навчальна, і з цією останньою взаємозв’язана і переплетена... 

Лише поступове усвідомлення нерозривності наукової роботи з правильно поставленим 

викладанням у вищій школі стає пануючим в академічному середовищі». Але ми 

маємо констатувати, що «поступове усвідомлення нерозривності» розтягнулося в нашій 

вищій школі на століття. 

 
1.3. ШЛЯХ ДО НАУКИ 

 
1.3.1. Вибір шляху в науку та галузі науки 

 
Ви захистили дипломну роботу чи магістерську дисертацію, отримали диплом 

спеціаліста чи магістра, які відкривають шлях до наукового олімпу. Як же діяти далі? 
Уявімо, що у вас є бажання присвятити себе науці й стати вченим, але стримує 
невпевненість у власних силах, здібностях, можливостях, незнання шляхів завдяки 
яким можна досягти наукових обріїв. Безумовно, перед тим як розпочати будь-яку 
справу, слід добре зважити щодо своїх здібностей, інтересів, працездатності, творчих 
можливостей та наявності таких рис характеру, як наполегливість у досягненні поставленої 
мети та здатність уважно ставитися до теоретичних положень і фактів, уміння проводити 
аналітичну роботу. Якщо ці основні якості є у вашому арсеналі, тоді можна спрямувати 
увагу на наукову стежину. Але як розпочати і де знайти той шлях, що веде у науку? 

Найбільш відомий і такий, що найчастіше обирається претендентами шлях до 
наукового ступеня – це вступ до аспірантури. Що необхідно мати для того, щоб 
вступити до аспірантури? Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і 
наукових працівників для вступу до аспірантури необхідно мати вищу освіту (диплом, 
який підтверджує, що ви маєте кваліфікаційний рівень магістра чи спеціаліста), підготувати 
реферат із теми майбутнього дослідження та скласти вступні іспити. 

Щодо вищої освіти, то у Положенні не акцентується увага ні на формі навчання 
(денна, вечірня, заочна, дистанційна), за якою отримано диплом, ні на оцінки на підставі 
яких видано диплом. Єдине, на що звертається увага, щоб диплом відповідав галузі 
науки, за якою готується дисертаційне дослідження. Якщо пошукач вченого ступеня 
кандидата наук має вищу освіту, яка не відповідає галузі науки, за якою підготовлено 
дисертаційне дослідження, то він має скласти додаткові кандидатські іспити із 
загальнонаукових дисциплін з цієї галузі. 

Правила вступу і навчання в аспірантурі та докторантурі викладені у Положенні 
«Про підготовку науково-педагогічних і наукових працівників». В Україні навчання в 
аспірантурі здійснюється з відривом (термін навчання 3 роки) і без відриву (термін 
навчання 4 роки) від виробництва. 

За час навчання в аспірантурі, згідно зі встановленими в індивідуальному плані 
термінів, аспірант має: а) повністю виконати індивідуальний план; б) скласти кандидатські 
іспити з філософії, іноземної мови та з фаху; в) завершити роботу над дисертацією та 
подати її до захисту у спеціалізовану раду. 

Переваги аспірантури з відривом від виробництва полягає у наявності вільного 
часу, який аспірант може використати для підготовки до захисту дисертаційного 
дослідження. Але невелика стипендія примушує аспіранта підпрацьовувати, що призводить 
до втрати означеної переваги. 

Навчання в аспірантурі без відриву від виробництва потребує від аспіранта 
більшого напруження, адже він не тільки не отримує стипендії, але й відчуває нестачу 
часу для наукової діяльності. Позитивним при такій формі навчання є те, що аспірант 
проводить наукове дослідження, яке тематично пов’язане з професійною діяльністю. У 
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цьому випадку науково-дослідна робота аспіранта сприяє активізації його становлення як 
фахівця, а професійна діяльність допомагає більш глибоко і ретельно розібратися у 
наукових проблемах і наблизити наукові розробки до практичного застосування на 
виробництві. 

Чи можливо підготувати дисертацію не навчаючись в аспірантурі? Виявляється, 

що над дисертацією можливо працювати і поза аспірантурою. Для цього існує так 

званий інститут здобувачів наукового ступеня, іншими словами, це самостійна форма 

роботи над дисертацією. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють 

над дисертацією поза аспірантури, можуть бути особи, які мають вищу освіту і 

кваліфікацію спеціаліста чи магістра. Здобувачами наукового ступеня доктора наук, які 

працюють над дисертацією поза докторантури, можуть бути фахівці, які мають науковий 

ступінь кандидата наук. 

Вступаючи до аспірантури чи прикріпляючись здобувачем, слід вирішити проблему 

щодо вибору галузі науки та спеціальності. Здобувач має знати, що в Україні існує 

номенклатура спеціальностей, з яких присуджується вчений ступінь кандидата і доктора 

наук, до яких відносяться: 

1. Архітектура. 

2. Біологічні. 

3. Ветеринарні. 

4. Військові. 

5. Географічні. 

6. Геологічні. 

7. Економічні. 

8. Мистецтвознавчі. 

9. Історичні. 

10. Культурологічні. 

11. Медичні. 

12. Педагогічні. 

13. Політичні. 

14. Психологічні. 

15. Сільськогосподарські. 

16. Соціологічні. 

17. Технічні. 

18. Фармацевтичні. 

19. Фізико-математичні. 

20. Філологічні. 

21. Філософські. 

22. Хімічні. 

23. Юридичні. 

Слід зазначити, що не існує чіткого розмежування між галузями науки, які 

виділяються як вид наукової діяльності і галузями науки, за які присуджуються вчені 

ступені. Такий стан речей дає можливість людині, яка працює у галузі «Соціального 

захисту населення», захищати дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата чи 

доктора історичних, педагогічних, психологічних, соціологічних, культурологічних, 

юридичних та інших наук. Виходячи із різноманітності галузей науки, з яких присуджуються 

вчені ступені, і галузей наук, які характеризують галузі наукової діяльності, людина, яка 

вирішила займатися наукою, має зробити подвійний вибір: 

– по-перше, обрати галузь науки, з якої буде захищати дисертацію і отримувати 

науковий ступінь (виходячи із наведеного вище списку); 
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– по-друге, у межах обраної галузі науки, слід обрати більш вузьку спеціальність, з 

якої ви будете писати дисертаційне дослідження у межах обраної галузі. Щоб 

майбутній науковець більш чітко уявив собі висловлене про обрання спеціальності, 

наведемо приклад. Уявімо, що ви вирішили захищати дисертацію на здобуття вченого 

ступеня кандидата педагогічних наук, який у номенклатурному переліку спеціальностей 

має шифр 13.00.00. На цей шифр введено дев’ять педагогічних спеціальностей: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.02 – теорія та методика навчання; 

13.00.03 – корегуюча педагогіка; 

13.00.04 – теорія професійної освіти; 

13.00.05 – соціальна педагогіка; 

13.00.06 – теорія, методика й організація культурно-просвітньої діяльності; 

13.00.07 – теорія і методика виховання; 

13.00.08 – дошкільна педагогіка; 

13.00.09 – теорія навчання. 

Отже, перед молодим науковцем стоїть непросте завдання – зробити стратегічний 

вибір, перш ніж починати працювати над дисертаційним дослідженням. Якщо молодий 

фахівець отримав диплом магістра чи спеціаліста із соціальної роботи і його цікавить, 

наприклад, соціальна адаптація дітей з особливими потребами дошкільного віку, то у 

залежності від завдань, які дослідник поставив перед собою у науковому дослідженні, 

він може захищати дисертацію за спеціальністю 13.00.03 – корегуюча педагогіка, або 

13.00.08 – дошкільна педагогіка, 13.00.05 – соціальна педагогіка та ін. 

Наведений приклад показує, що у соціальній роботі досить часто спостерігаються 

ситуації, коли тема дисертаційного дослідження знаходиться на межі наук і спеціальностей. 

З одного боку, це дає гарні перспективи у науково-дослідній роботі, а з іншого – 

додаткові складнощі при захисті. Адже у практиці присудження вченого ступеня 

здобувачеві не було випадку, щоб одну дисертацію захищали двічі на різних 

спеціалізованих радах. Випадки захисту дисертацій, які написані на межі наукових 

галузей та спеціальностей, передбачені у Положенні про дисертаційні ради, яким 

дозволяється можливість проведення разових захистів, за умов уведення до складу 

ради на один захист певну кількість докторів із суміжної спеціальності. Отже, проблему 

наукових досліджень, які знаходяться на межі спеціальностей, можливо вирішити, 

хоча це додаткові клопоти. 

Обираючи галузь науки та спеціалізацію у межах цієї науки, за якою присуджується 

науковий ступінь, слід звернути увагу на питання – чи є у вашому навчальному 

закладі спеціалізована рада із захисту дисертаційних досліджень за обраним вами 

напрямом. Якщо є, то слід орієнтуватися на цю раду, підбираючи тему майбутнього 

дослідження. З одного боку, це суттєво обмежує можливості обрання теми дослідження, а 

з іншого – значно спростить процес підготовки до захисту, збереже час і кошти на 

проїзд до іншого міста. Крім того, як у народі кажуть – вдома й стіни допомагають. 

Часто молода людина обирає спеціальність виходячи із того, який факультет 

вона закінчила, і який університетський диплом отримала, а потім вже визначається з 

науковим напрямом. Виходячи з того, що спеціалізованої ради із захисту дисертаційних 

досліджень із соціальної роботи не відкрито, то аспіранти цієї спеціальності, як 

правило, обирають соціальну педагогіку, соціальну психологію та соціологію, за якими є 

можливість захиститися і отримати вчений ступінь. 

Існує ще одна обставина, яка суттєво впливає на вибір галузі та теми дисертаційного 

дослідження – це відповідність тематики дисертаційного дослідження змісту практичної 

діяльності здобувача. Наявність такої відповідності – це одна з умов якісного 

написання дисертації та її успішного захисту. Адже якщо здобувач вченого ступеня не 
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стикається на практиці із проблемою, яку він досліджує у дисертації, то така робота 

буде вихолощена за суттю. Таким чином, однією з головних умов успішного захисту 

дисертаційної роботи є безпосередня участь здобувача у практичній діяльності, яка 

пов’язана з тематикою дисертаційного дослідження. Але допомогти молодому науковцю 

розібратися у поставлених проблемах має науковий керівник, якого призначають для 

консультування у виконанні науково-дослідної роботи аспірантом. 

 

1.3.2. Вчені ступені та звання 

 

Становлення вчених ступенів має досить тривалу історію, яка вказує на різні 

точки зору та різні підходи до цього питання. Виходячи з того, що в той час 

університети знаходилися під патронатом церкви, то зрозуміло, що займатися науковими 

дослідженнями, в основному мали можливість представники духівництва, тому не дивно, 

що одні з перших правил присудження вченого ступеня доктора наук були складені 

Папою Онорієм III у 1219 році. Слід зазначити, що термін «доктор» бере своє походження 

з грецької мови, де він дослівно означав – вчитель. Ступінь доктора надався після 

промоції, під час якої претендент виступав з викладом своєї праці. Для того, щоб бути 

допущеним до промоції, претендент мав скласти іспити з тієї галузі науки, якою він 

займався. Причому мали право надавати своїм випускникам науковий ступінь доктора 

лише медичні, правничі й теологічні факультети університетів. Для інших факультетів 

найвищим науковим ступенем був магістр. 

Магістр (від лат. magister) – у перекладі українською – керівник – це найвищий 

вчений ступінь, який надавали університети. У середньовічній Європі магістри очолювали 

світські та церковні організації та заклади. Магістрами вважали людей, які мали 

ґрунтовні знання, майстерність та досвідченість у своїй галузі. 

У XIII столітті у Сорбоні вперше було запропоновано ступінь бакалавра, який 

став найнижчим університетським ступенем. Бакалавр відповідав статусу молодого 

недосвідченого фахівця, без практичного досвіду роботи за спеціальністю. Таким чином, 

починаючи з доби середньовіччя, у Західній Європі поступово почала формуватися 

триступенева система вищої освіти, яка надавала вчені ступені: бакалавра, магістра та 

доктора. 

У сучасній Європі збереглася історично вибудована номенклатура вчених ступенів: 

– бакалавр – нижчий вчений ступінь без практичного досвіду роботи за  

спеціальністю; 

– магістр – вчений ступінь, що вказує на високий рівень майстерності, яка 

дозволяє займати керівні посади; 

– після набуття ступеня магістра, підготувавши і захистивши дисертацію, фахівець 

може отримати ступінь доктора філософії (під філософією тут мають на увазі науку 

взагалі, а не конкретно галузь філософії). 

На Україні на сучасному етапі діє змішана система вчених ступенів, у якій 

проявляється спроба поєднувати успадковану радянську систему і нову, яка  

впроваджується за допомогою Болонського процесу. Виходячи з цього, наші вищі 

навчальні заклади готують: бакалаврів (4 роки навчання), спеціалістів (5 років 

навчання) і магістрів (6 років навчання), але, на відміну від випускників європейських 

університетів, наші випускники після закінчення вищого навчального закладу отримують 

не вчені ступені, а кваліфікаційні рівні: 

а) кваліфікаційний рівень – бакалавр – це рівень фахівця, який на основі загальної 

середньої освіти здобув загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-

орієнтовані знання, вміння та навички і здатний вирішувати типові фахові завдання, 

передбачені для відповідних посад у певній галузі народного господарства. В українській 
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освітній системі, бакалавр – це кваліфікація, а не вчений ступень. Освітньо-професійна 

програма підготовки бакалавра передбачає одночасне здобуття базової вищої освіти за 

напрямом підготовки (соціальне забезпечення) та кваліфікації бакалавра (за спеціальністю 

соціальна робота) на базі певної загальної середньої освіти; 
б) кваліфікаційний рівень спеціаліст – це рівень фахівця, який можна набути 

маючи кваліфікацію бакалавра і набувши спеціальних знань, умінь та певного досвіду 
їх застосування у процесі вирішення професійних завдань, передбачених для відповідних 
посад у певній галузі господарства; 

в) кваліфікаційний рівень магістра – це рівень фахівця, який можна набути на 
основі кваліфікації бакалавр або спеціаліста, здобувши поглиблену психолого-педагогічну, 
спеціальну та наукову-практичну підготовку. Лише вищі навчальні заклади IV рівня 
акредитації мають право реалізувати програми з підготовки магістрів. Слід зазначити, 
що на сучасному етапі як з юридичної точки зору, так і з практичної, володарі кваліфікацій 
спеціаліст і магістр – в Україні мають однакові можливості як професійної, наукової 
та викладацької діяльності, так і однакові права щодо вступу до аспірантури. З наведеного, 
природно виникає запитання – що таке кваліфікація і чим вона відрізняється від 
вченого звання? «Велика радянська енциклопедія» дає наступне визначення поняттю 
«кваліфікація». 

«Кваліфікація (від лат. quails – який за якістю та facio – роблю): 
ступінь та вид професіональної навченості працівника, наявність у нього знань, 

умінь, навичок необхідних для виконання ним певної роботи. Кваліфікація працівників 
позначається на їх тарифікації (наданню працівнику в залежності від його кваліфікації 
того чи іншого тарифного розряду). Присвоєння тарифного розряду свідчить про 
придатність даного працівника до виконання означеного кола робіт. Показником 
кваліфікації працівника, крім розряду може бути категорія, або диплом, наявність 
звання чи наукового ступеня. Зайняття деяких посад дозволяється лише при наявності 
диплома (посада лікаря, вчителя)»

1
. 

Як видно, з наведеного визначення, поняття «кваліфікація» близьке за суттю до 
поняття «науковий ступень», тому в подальшій гармонізації освітніх систем України і 
Європейського Союзу ця проблема має бути узгоджена. 

Як стверджує вітчизняне законодавство – науковою діяльністю в Україні займається 
вчений. Вчений – це фізична особа, яка має вищу освіту та проводить фундаментальні 
або прикладні дослідження і отримує наукові або науково-технічні результати. Вчені, 
що професійно займаються науково-дослідною роботою, відповідно до трудового 
договору, є науковими працівниками. 

Вчені ступені та звання – це кваліфікаційна система у науці і вищій школі й, з її 
допомогою відбувається ранжування наукових та науково-педагогічних працівників. 
Виникає запитання: чим відрізняється вчений ступінь від вченого звання? 

По-перше, вчений ступінь присуджують спеціалізовані ради за результатами 
захисту дисертацій, тобто пошукач доводить перед дисертаційною комісією, що у 
нього є підстави на отримання вченого ступеня, тоді як вчене звання присвоюють на 
підставі клопотання, яке свідчить, що претендентом на вчене звання виконані всі 
необхідні для цього умови. Тобто вчений ступінь присуджується, а вчене звання – 
присвоюється. 

По-друге, про наявність вченого ступеня свідчить диплом кандидата чи доктора 
наук, тоді як про наявність вченого звання доцента чи професора – атестат. 

По-третє, зазвичай вчене звання доцента присвоюється на підставі вченого 
ступеня кандидата наук, а вчене звання професора на підставі вченого ступеня  
доктора наук. 

                                                 
1  Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – Т. 11. – 608 с. – С. 568. 
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Наведене, вказує на те, щоб отримати вчене звання слід мати вчений ступень. Це 

дійсно так, але є певні виключення із загальних правил, які надають можливість 

отримати вчені звання без вченого ступеня. Для цього, виходячи з положення про 

вчені звання, слід бути висококваліфікованим фахівцем і займати деякий час відповідну 

наукову посаду. Наприклад, кандидат наук, займаючи декілька років посаду завідуючого 

кафедрою і маючи низку наукових праць, може отримати вчене звання професора. 

В Україні передбачено наступні вчені звання: 

а) вчене звання доцента, яке присвоюється працівникам наукових установ за 

науково-дослідну діяльність та працівникам вищих навчальних закладів за науково-

педагогічну діяльність; 

б) вчене звання професора, яке присвоюється працівникам вищих навчальних 

закладів і наукових установ за науково-педагогічну діяльність та підготовку кандидатів 

наук. 

Вчені звання доцента чи професора надаються вченому довічно і підтверджуються 

відповідними атестатами. Крім наведених звань, у пострадянських країнах існують 

вчені звання член-кореспондента та дійсного члена (академіка) Академії наук. До 

складу Академії входять галузеві академії (Академія медичних наук, Академія педагогічних 

наук та ін.), у яких сконцентровані кращі фахівці у своїй галузі, вітчизняної науки. 

Ведучи мову про вчені звання, слід відрізняти звання за посадою від вченого 

звання. Наприклад, кандидат наук, доцент займає посаду завідуючого кафедрою, тобто 

посаду професора. Людина ще не має відповідного вченого звання і атестата професора, 

але за посадою виконує функції, які належить виконувати професору. Тим, хто працює 

на посаді професора, але не має вченого звання, притаманно називати себе професорами, 

хоча у дійсності вони лише займають професорську посаду. 

Слід мати на увазі, що у науково-дослідних або навчальних закладах існують 

посади, які можливо займати за умов наявності вченого ступеня та наукового звання – 

це ректор, завідуючий кафедрою та ін. Безумовно, ми можемо наводити багато прикладів, 

але, коли посади наукового, старшого і навіть провідного співробітника, чи викладача 

вищого навчального закладу займає людина без вченого ступеня та звання, і з’являється 

фахівець зі вченим ступенем та званням, то він має зайняти відповідну посаду. 

 

1.3.3. Дисертація – як інструмент отримання вченого ступеня 

 

Слово «дисертація» походить від латинського dissertation, що у перекладі  

українською означає міркування, дослідження. На початку свого зародження дисертація 

мала вигляд рукописної, спеціальної, наукової праці, у якій претендент на вчену 

ступінь викладав наукові положення і мав їх прилюдно захистити у ході публічної, 

усної дискусії. Подібні дискусії, як правило, проходили в університетах, тому не дивно, 

що першими, хто отримав вчені ступені ставали викладачі саме цих закладів. До нас 

дійшли свідчення, що «перший докторський ступінь на основі публічного захисту 

дисертації було присуджено в університеті м. Болонья у 1130 р.»
1
. 

З XVI століття дисертації починають оформлювати не лише рукописно, але й у 

вигляді друкованих праць. У той час продовжується вдосконалення процедури публічного 

захисту. Особа, яка претендувала на вчений ступінь, мала не лише надрукувати 

дисертацію, а й розповсюдити її серед фахівців даної галузі, щоб була забезпечена 

публічна дискусія з проблеми дослідження. 

У Російській імперії захист дисертацій було розпочато у Московському 

імператорському університеті, де «у 1791 р. було надано право присудження вченого 

                                                 
1 Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – М.: ИНФРА, 2002. – 399 с. – С. 10. 
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ступеня доктора медицини. У 1803 р. згідно з імператорським указом вводяться ступені 

кандидата, магістра і доктора наук»
1
. Як бачимо, у цей період процес отримання 

вченого ступеня на теренах Росії ґрунтувався на положеннях, вироблених у країнах 

Західної Європи. Аналізуючи переваги і недоліки процесу захисту дисертації і 

отримання вченого ступеня у дореволюційній Росії, Б.А. Райзберг вважає його більш 

ефективним і дієвим, ніж той, що діє у Росії нині «в дореволюційній Росії за 120 років 

захищено менше 10 тис. магістерських і докторських дисертацій, тоді як за 80 років у 

післяреволюційній Росії захистили дисертації і отримали вчені ступені кандидатів і 

докторів наук біля мільйона пошукачів»
2
. 

На перший погляд може здатися, що після жовтневої революції влада розпочала 

активно розбудовувати науку, але в дійсності відбувалися зворотні процеси. Декретом 

РНК РСФСР від 1 жовтня 1918 р. вчені ступені були взагалі скасовані. І лише після 

того, як влада побачила неможливість подальшого розвитку промисловості, сільського 

господарства, культури, освіти та інших галузей без науковців, то у 1932 році Рада 

народних комісарів СРСР прийняла постанову «Про вчені ступені та звання». Метою 

даної постанови було встановлення кваліфікації наукових працівників і для цього було 

впроваджено вчені ступені кандидата та доктора наук. Присудження вчених ступенів, 

присвоєння вчених звань та контролю за якістю наукових робіт, у тому таки 1932 р., 

було покладено на створену Вищу атестаційну комісію. 

Після отримання Україною незалежності виникла потреба відбудовувати власну 

систему присудження вчених ступенів та присвоєння вчених звань, тому в державі 

створена Вища атестаційна комісія, робляться кроки щодо ефективності розбудови 

української науки, але все-таки ми ще не відійшли від тієї системи, яка була розбудована 

у СРСР, тому цей процес відбувається в уповільненому темпі. 

Згідно із законодавчими актами, науковими дослідженнями може займатися кожний 

громадянин України, а отже, й має право називатися науковцем. Однак на практиці – 

науковцем вважають того, у кого є диплом кандидата чи доктора наук, або атестат 

доцента чи професора. У таких людях зацікавлені університети, науково-дослідні 

установи – їм створюють відповідні умови для наукової роботи. Отже, перш за все, 

нам слід з’ясувати, що являють собою ці ступені та звання, які відкривають молодій 

людині шлях у науку. 

Науковий ступінь присуджувався на основі всеприлюдного захисту дисертації 

пошукачем відповідного наукового ступеня. Отже, вчений ступінь залежить від 

дисертаційного дослідження. Процедура отримання диплома кандидата наук і доктора 

наук має свої відмінності. Вчений ступінь кандидата наук присуджується спеціалізованою 

радою, на якій відбувався захист дисертації. Але диплом кандидата наук, пошукач 

може отримати лише після перевірки атестаційної справи у Вищій атестаційній 

комісії, яку скорочено називають ВАК. На відміну від ступеня кандидата наук, ступінь 

доктора наук присуджується лише Вищою атестаційною комісією на підставі клопотання 

спеціалізованої ради після успішного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

наук. Слід зазначити, що дисертацію на здобуття ступеня доктора наук можна захищати 

лише у спеціалізованій докторській раді, яка складається з докторів наук. 

 

1.4. НАУКА І ВИРОБНИЦТВО 

 

Наука стає потужною силою лише у тому випадку, коли вона відображає потреби 

суспільства, а її досягнення впроваджуються у виробництво. Суспільний прогрес залежить 

від двох взаємопов’язаних і взаємозалежних складових науки і виробництва, які 

                                                 
1 Райзберг Б.А., с. 11. 
2 Райзберг Б.А., с. 12. 
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взаємозбагачують один одного. Наукова думка втілюючись у технологіях, методиках, 

прикладах, стає могутнім фактором розвитку виробництва і суспільства. Наприклад, за 

останні роки у результаті наукових досліджень було суттєво скорочено відсоток живої 

праці людей і тварин у виробництві «у 1860 році людська праця складала 15 %, а у 

1960 – 3 %; праця тварин відповідно 79 % і 1 %, відповідно праця машин збільшилася 

до 96 % проти 6 % у 1860 році»
1
. 

Практика – це діяльність людини, яка має на меті перетворення природних і 
соціальних об’єктів, що є рушійною силою розвитку суспільства. Отже, наука своїм 
існуванням зобов’язана виробництву, яке є основою розвитку суспільства. Соціальна 
робота як наука – не є виключенням – джерелом її розвитку у кінцевому розрахунку є 
суспільна практика, потреба в організації такого суспільного середовища, яке має створити 
сприятливі умови для прояву кожної людини. Щоб досягти поставленої мети – люди 
вимушені на практиці вивчати явища і процеси, що відбуваються у природі й суспільстві, 
з’ясувати їх закономірності з тим, щоб використовувати їх у своїх практичних цілях. 

Спеціальність «соціальна робота» було відкрито в Чорноморському державному 
університеті імені Петра Могили як запит на потреби активного розвитку соціальних 
служб Миколаївської області та впровадженню Миколаївської моделі соціального 
захисту населення. Таким чином, перед університетом було поставлено завдання створення 
відповідного напрямку підготовки фахівців, вирішення яких призвело до: 

а) створення кафедри соціальної роботи і відкриттю спеціальності; 
б) проведення наукових досліджень з соціальної роботи; 
в) посилення взаємодії виробництва і кафедри соціальної роботи, що виявилося у 

розробці спільних проектів. 
Як видно із наведеного прикладу, джерелом наукових проблем є запити практики та 

запити розвитку науки. Запити практики формуються на підставі тих труднощів, з 
якими зіштовхуються люди у процесі професійної діяльності. Наприклад, запити 
спеціальності «соціальна робота» могли б мати наступний вигляд: як зменшити 
відсіювання студентів у процесі навчання? як зменшити плинність молодих соціальних 
працівників (коли молоді фахівці, витратили роки на здобуття професії йдуть працювати 
в інші галузі, усвідомивши, що обраний фах їм не подобається)? Так як робота соціального 
працівника пов’язана як з конкретною людиною, так і з суспільством, то запити можуть 
торкатися особливостей роботи з конкретною категорією клієнтів, взаємодії людини і 
суспільства, духовної культури та ін. Але запити, які сформувалися на основі практики, 
потребують усвідомлення та логічного висвітлення на мові відповідної науки. І це вже 
потребує залучення науковців. 

 
1.4.1. Науковий напрям та наукова проблема 

 
Перш ніж розпочати наукове дослідження, майбутній науковець має усвідомити 

такі поняття, як науковий напрям, проблема і тема дослідження. Дослідна робота 
розпочинається з вибору наукового напрямку (у нашому випадку – це соціальна робота), 
де накопичилися важливі проблеми, які потребують свого вирішення. Цей перший 
крок людина, як правило, робить ще задовго до тог, як починає замислюватися про 
майбутню наукову кар’єру, а саме коли обирає майбутню спеціальність (історик, політолог, 
соціальний працівник, еколог та ін.). Що ми маємо на увазі під поняттям «науковий 
напрям»? Під науковим напрямом розуміють сферу наукових досліджень, присвячених 

вирішенню будь-яких фундаментальних теоретичних або експериментальних завдань 

у певній галузі науки. Структурними компонентами наукового напрямку є проблеми, 
теми та питання. Комплексна проблема включає в себе декілька взаємопов’язаних 

                                                 
1 Чанов В.А. Наука и ее общественная функция. – К.: МВ «СО УССР», 1985. – 44 с. – С. 16. 
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проблем. У соціальній роботі в якості таких сфер виступають: соціальна робота, соціальне 
забезпечення, соціальне страхування та ін. 

Наступний крок – це вирішення проблеми дослідження. Під проблемою ми 

розуміємо невідповідність між необхідним (бажаним) і фактичним станом справ. 
Тому будь-яку наукову проблему можна подати як взаємодію двох елементів – знання 
та незнання. Виходячи з цього, проблемою стає практична або теоретична ситуація, в 
якій відсутнє рішення щодо відповідних обставин або існуюче рішення лише частково 
розв’язує дану проблему. 

Проблему можна виявити лише добре орієнтуючись в певній галузі соціальної 
роботи, при порівнянні того, що вже відоме, і того, що слід виявити. Сутність 
проблеми – це протиріччя між встановленими фактами у практиці соціальної роботи 
та їх теоретичним усвідомленням. Наукова проблема не висувається довільно, вона є 
результат глибокого вивчення стану практики і наукової літератури як вітчизняної, так 
і закордонної, відображаючи протиріччя, які накопичилися в конкретній галузі соціальної 
роботи. Джерелом проблеми, як правило, є вузькі місця, конфліктні ситуації, породжені у 
процесі практичної діяльності. Виникає потреба їх подолання, тому й постають завдання 
породженні практикою. Такими проблемами практики соціальної роботи можна назвати 
наступні: формування соціально здорової особистості, гуманізація та демократизація 
соціальної роботи, створення виховного середовища у мікрорайоні, комплексна  
профілактика та реабілітація неповнолітніх та ін. Як правило, у такій галузі науки, як 
соціальна робота, яка вивчає дуже широкий спектр практичної діяльності, дослідження в 
більшості випадків розпочинається з питань, які ставить практика і спрямовані в 
кінцевому розрахунку на вирішення проблем покращення практичної діяльності. 

У залежності від того, існують чи відсутні методи вирішення проблеми, а також 
уявлення про те, що саме вважати рішенням проблеми, П.Я. Попковська поділяє їх на: 

– показові проблеми; 
– логічні проблеми; 
– риторичні проблеми; 
– дослідницькі проблеми. 
У показових проблемах (завданнях) відомий метод вирішення та відомо, що 

вважати рішенням. Такі проблеми застосовуються у навчанні (завдання з математики з 
відповідями у кінці книжки). 

У логічних проблемах (завданнях) також відомий метод, але не відомий результат 
рішення. Такі проблеми тренують і випрацьовують кмітливість, вміння розмірковувати 
послідовно і зрозуміло (подібні вправи з логіки). 

Риторичні проблеми схожі на питання, відповіді, на які самі собою зрозумілі. 
Усе зводиться до пошуку методу, завдяки якому може бути отриманий вже відомий у 
загальних рисах результат (наприклад, головоломка)

1
. 

Дослідні проблеми потребують пошуку того методу, за допомогою якого можна 
знайти прийняте рішення. Як бачимо, дослідні проблеми найбільш складні й потребують 
творчого підходу, адже в них відсутні як методи вирішення, так і саме рішення. 

Виникає запитання, яку проблему в соціальній роботі доцільно вибирати до 
розв’язання? Якщо спиратися на загальнонауковий підхід, то існують два взаємопов’язані 
принципи відбору проблеми: 

– керування потребами практики; 
– керування потребами самої науки (теорії соціальної роботи). Адже існують 

проблеми, які на сучасному етапі розвитку нічого не вирішують у практичній роботі 
соціальних працівників, але без їх вирішення не уявляється можливим подальший 
розвиток галузі й вирішення проблем практики у майбутньому. 

                                                 
1 Попковская П.Я. Методология научных исследований. – Минск: Информ-прес, 2006. – 182 с. – С. 59-60. 
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Наступне завдання, яке постає перед дослідником – як слід поставити проблему, 
щоб вона змогла виконати своє призначення. Адже вірно поставлена проблема – це 
вже наполовину її вирішення. Виходячи з важливості питання, наведемо логічні 
правила постановки проблем: 

– відділити відоме від невідомого, тобто зафіксувати те протиріччя, яке лягло в 
основу проблеми, а також спробувати описати результат, який очікується; 

– розробити структуру проблеми, іншими словами йдеться про її конкретизацію. 
Це здійснюється шляхом поділу проблеми на підпитання: без відповіді, на які не 
можна отримати відповіді та на основне проблемне питання; 

– групування та визначення послідовності вирішення підпитань; 

– вивчення умов, необхідних для вирішення проблеми (включаючи методи, засоби, 

прийоми); 

– застосування методу аналогії, тобто знаходження серед уже вирішених проблем 

аналогічній тій, що вирішується; 

– обґрунтування актуальності, тобто доведення доцільності постановки та вирішення 

проблеми. 

П.Я. Попковська пропонує схему постановки проблеми, викласти у наступному 

вигляді: 

«– Що відомо? 

– Що дано? 

– У чому полягають умови? 

– Чи не зустрічалося раніше таке? 

– Чи є якась подібна проблема? 

– Чи можна нею скористуватися? 

– Чи можна застосувати її результати або використати метод вирішення?»
1
. 

 

1.4.2. Тема наукового дослідження 

 

Тема – це наукове завдання, яке охоплює певну частину наукового дослідження. 

Вона ґрунтується на численних дослідницьких питаннях. Обрана тема – це певна 

інформація, яка надходить у науковий світ про вас як науковця. Як відомо, «по одежинці 

зустрічають», отже, не має сенсу довго говорити про важливість вибору теми. Є сенс 

звернути увагу, на яких аспектах слід акцентуватись при формулюванні теми дослідження, 

адже для збалансування глибини та обсягу інформації, яку має нести назва, необхідно 

слідкувати, щоб назва дисертаційної роботи охоплювала як предмет, так і об’єкт 

дослідження. 

Дати науковому дослідженню назву – справа не з простих, адже тут ми маємо 

вирішувати два протилежні завдання: по-перше, назва має бути стислою (від 6 до 12 слів), 

щоб не було нашарувань різноманітних понять; по-друге, вона має якомога точніше і 

глибше окреслити проблему, що вивчається. Як відомо, між обсягом і глибиною поняття 

існує тісна взаємодія. Щоб більш наочно показати цю взаємодію, наведемо приклад – 

легко собі уявити дослідження на тему: «Психологічні стани ВІЛ/СНІД інфікованих», 

але наведена назва дуже широка, вона не враховує вікових особливостей людини, а 

також не конкретизує психологічні стани, що робить її розкриття в одному дослідженні 

нереальним. Тепер подивимося, що відбувається, коли звужується тема: «Критерії прогнозу 

виникнення, перебігу і наслідків психічних розладів у ВІЛ-інфікованих в юнацькому 

віці». Як видно, з наведеного прикладу – звуження теми веде до збільшення назви. Отже, 

головне завдання дослідника – максимально скоротити назву роботи, не зменшуючи 

                                                 
1 Попковська П.Я. Методология научных исследований. – Минск: Информпрес, 2006. – 182 с. – С. 60-61. 



 

 25 

обсяг тієї сигнальної інформації, яка вимагається від назви. Як показує статистичний аналіз, 

«адекватне інформаційне відображення дисертації включає 6-12 слів (без прийменників) 

назви»
1
. Іноді, прагнучи надати більше інформації, автори використовують довгі 

назви, які нараховують більше 14 слів. 

Як правило, назви складаються з однієї фрази у вигляді називного речення. Однак 

бувають випадки, коли є потреба в уточненні за допомогою різноманітних розділових 

знаків (двокрапка, тире, дужки та ін.), наприклад: «Розвиток девіантної поведінки у 

дітей молодшого шкільного віку (в умовах інтернату)». У даному випадку уточнююча 

частина назви взята дисертантом у дужки. Як бачимо, подана конструкція, дозволила 

автору, не розширюючи назву, не втратити при цьому глибини та обсягу сигнальної 

інформації. 

Подібний підхід застосовано і при розбудові наступної назви дослідження: «Розвиток 

суїциїдальних настроїв у підлітковому віці: критерії діагностики». Як бачимо, в цьому 

прикладі, як і в попередньому, назва складається з двох частин – загальної та 

уточнюючої, але якщо в першому випадку уточнюючу частину було виокремлено від 

загальної за допомогою дужок, то у другому – за допомогою двокрапки. 

Дослідник має знати, що працюючи над назвою бажано не застосовувати в назві 

наукової роботи скорочення, навіть типу СНІД, ВІЛ та ін., хоча іноді заради скорочення 

доводиться йти на подібний крок. Існують певні вимоги до формулювання теми: 

«а) у назві теми потрібно відобразити проблему, галузь дослідження та обмеження; 

б) у назві не можна застосовувати слова «проблема» (вона не ставиться, а 

вирішується), «роль» (це актуальність, яка розкривається у роботі), «за допомогою» 

(це скоріш за все методи, які відображені у роботі); 

в) у назві бажано не використовувати сполучник «і» або коми, бо це підстава, що 

у назві є не одна, а дві проблеми»
2
. 

Іншими словами, не рекомендується застосовувати слова, які ускладнюють  

термінологію і не несуть суттєвої інформації про проблему, яка досліджується. 

Особливу увагу при розбудові назви варто приділити точності застосування терміна, 

адже неточності в назві негативно впливають на враження експертів, опонентів, читачів. 

Наприклад, формулювання теми: «Виховання гуманності у школярів молодших, середніх 

та старших класів загальноосвітньої школи», можна було подати у вигляді «Виховання 

гуманності у дітей 6-18 років в умовах загальноосвітньої школи». Але, щоб відбулося 

таке формулювання теми, автори дослідження мали звернути увагу на те, що учні 

молодших, середніх і старших класів охоплюються таким поняттям, як «діти». 

Крім того, у назві слід уникати термінологічної тавтології, такої як «захисно-

адаптаційні» механізми, тому що функцією адаптаційних процесів є захист людини. А 

це вказує, що один із зазначених термінів, якщо вони зустрічаються разом у назві, є 

зайвим. Адже, якщо вам пропонують тему дослідження: «Захисно-адаптаційні механізми 

соціалізації людей, які перебували в закладах пенітенціарної системи», потрібно 

використовувати один із названих термінів, що дозволить скоротити назву, не обмежуючи 

її глибини. 

Іноді в назві наукового дослідження не звертають увагу на порушення логіки 

послідовності видів соціальної роботи, які проводяться з клієнтом: профілактика та 

діагностика чи соціалізація та адаптація. Зрозуміло, що у практичній діяльності 

соціального працівника спочатку йде діагностування проблеми, а вже потім, на основі 

діагностики, впроваджується профілактика, тому і в назві дослідження недоречно 

порушувати цю послідовність. 

                                                 
1 Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки. – Харків: Інжек, 2004. – 215 с. – С. 20. 
2 Попковська П.Я. Методология научных исследований. – Минск: Информпрес, 2006. – 182 с. 
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Надамо деякі практичні поради, які мають допомогти студентам у виборі теми 

дослідження: 

– перегляд каталогів, захищених дипломних та магістерських робіт; 

– перегляд аналітичних оглядів досягнення науки у певній галузі знань. 

Непоодинокі випадки, коли такі огляди завершуються переліком невирішених 

наукових проблем та перспектив подальшого розвитку даної галузі знань; 

– повнота дослідження теми, що вивчалася раніше, але з використанням нових, 

більш сучасних методів, які мають дати нові результати; 

– експериментальна перевірка однієї з гіпотез, висунутих, але не перевірених 

попередніми дослідженнями; 
– консультування з провідними науковцями з метою виявлення маловивчених 

проблем та питань, які мають актуальне значення для соціальної роботи. 
Вибір теми – це один із ключових моментів у підготовки наукової роботи. Вдало 

обрана тема – це основа для досягнення позитивного кінцевого результату, тому 
підходити до цього питання слід з особливою ретельністю. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 
1. Що означає поняття наука? 
2. Що є функцією науки? 
3. Розкрийте найбільш розповсюджені підходи до розуміння науки. 
4. Поясніть відмінність понять «знання» та «інформація». 
5. Наведіть базові характеристики знання. 
6. Чи всяке знання є науковим? 
7. Поясніть відмінність наукових та повсякденних знань. 
8. Поясніть відмінність наукових та навчальних знань. 
9. У яких станах можуть знаходитись наукові знання? 
10. Яке місце в наукових знаннях займає теорія? 
11. Що розуміють під поняттям « теоретичний об’єкт»? 
12. Яким чином з’являються теоретичні об’єкти у соціальній роботі? 
13. Розкрийте взаємовплив науки і політики. 
14. Яким чином можна покращити продуктивність наукових досліджень? 
15. Поясніть різницю таких форм організації діяльності науковців, як науково-

дослідницька та науково-викладацька. 
16. Розкрийте напрями, за якими здійснюються наукові дослідження у науково-

дослідному інституті праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України. 
17. Розкрийте напрями, за якими здійснюються наукові дослідження у науково-

дослідному інституті соціально-трудових відносин Мінпраці. 
18. Розкрийте напрями, за якими здійснюються наукові дослідження в українському 

науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та відновлення  
працездатності Мінпраці. 

19. Розкрийте напрями, за якими здійснюються наукові дослідження у центрі 
продуктивності Мінпраці. 

20. Розкрийте напрями, за якими здійснюються наукові дослідження у центрі 
перспективних соціологічних досліджень Мінпраці та НАН України. 

21. Розкрийте основні причини неефективного використовування наукового 
потенціалу вітчизняних університетів у наукових розробках. 

22. Що необхідно мати, щоб вступити до аспірантури? 
23. Які форми навчання в аспірантурі впроваджено в Україні, розкрийте 

переваги і недоліки кожної форми навчання? 
24. Чи можна підготувати дисертацію, не навчаючись в аспірантурі? 
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25. Яка номенклатура спеціальностей діє на теренах України. 
26. Які особливості захисту дисертаційних досліджень, які написані на межі 

наукових галузей та спеціальностей. 
27. Розкрийте основні вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради. 
28. Як має відбуватися попередній розгляд дисертації у спеціалізованій вченій раді. 
29. Розкрийте особливості засідання спеціалізованої вченої ради для захисту 

дисертацій. 
30. Розкрийте основні етапи засідання спеціалізованої вченої ради для розгляду 

питань про позбавлення наукових ступенів та вченого звання старшого наукового 
співробітника. 

31. Звідки походить термін «доктор»? 

32. Розкрийте значення терміна «магістр». 

33. Розкрийте значення терміна «бакалавр». 

34. Яка основна мета введення кваліфікаційних рівнів? 

35. Чим відрізняється кваліфікаційний рівень бакалавра від кваліфікаційного 

рівня магістра? 

36. Яка мета впровадження вчених ступенів і вчених звань? 

37. Чим відрізняється вчений ступінь від вченого звання? 

38. Які вчені звання передбачені в Україні? 

39. Чим відрізняються вчене звання за посадою від вченого звання? 

40. Розкрийте теорію становлення дисертації як інструменту отримання вченого 

ступеня. 

41. Доведіть, що наука є потужною силою розвитку суспільства. 

42. Що є джерелом наукових проблем? 

43. Що розуміють під поняттям «науковий напрям»? 

44. Чим відрізняється «наукова проблема» від « наукового напряму»? 

45. Які Ви знаєте різновиди проблем? Що покладено в основу їх класифікації? 

46. Наведіть приклад та розкрийте особливості показової проблеми. 

47. Наведіть приклад та розкрийте особливості логічної проблеми. 

48. Наведіть приклад та розкрийте особливості риторичної проблеми. 

49. Наведіть приклад та розкрийте особливості дослідницької проблеми. 

50. Розкрийте логічні правила постановки проблеми. 

51. Яке головне завдання стоїть перед дослідником при формулюванні теми 

дослідження? 

52. Коли виникає потреба уточнення теми за допомогою розділових знаків. 

53. Розкрийте основні вимоги до формулювання теми дослідження. 

54. Що може допомогти у виборі теми дослідження? 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 

1. Наука – це ... 

2. Знання – це ... 

3. Інформація – це ... 

4. Науково-дослідний інститут – це ... 

5. Аспірантура – це ... 

6. Доктор – це ... 

7. Магістр – це ... 

8. Бакалавр – це ... 

9. Кваліфікаційний рівень – це ... 
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10. Кваліфікація – це ... 

11. Вчений ступінь – це ... 

12. Вчене звання – це ... 

13. Дисертація – це ... 

14. Науковий напрям – це ... 

15. Наукова проблема – це ... 

16. Тема наукового дослідження – це ... 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Наука – це: 

а) специфічна форма суспільної свідомості, основу якої складає система знань; 

б) система знань про закономірності розвитку природи і суспільства та способи 

впливу на оточуючий світ; 

в) процес суспільного розвитку, в основу якого покладено виробництво знань і їх 

використання; 

г) усі відповіді вірні. 

2. Головна функція науки: 

а) удосконалення виробництва і системи суспільних відносин; 

б) пізнання об’єктивного світу від живого споглядання до абстрактного мислення і 

до практики; 

в) вироблення і теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність, як 

одну із форм суспільної свідомості; 

г) усі відповіді вірні. 

3. Дайте визначення поняття знання: 

а) перевірений практикою результат пізнання дійсності; 

б) адекватне відбиття дійсності у свідомості людини; 

в) результат інтелектуальної діяльності людини; 

г) усі відповіді вірні. 

4. Інформація – це: 

а) повідомлення про щось; 

б) слабо структуровані дані, які не можуть використовуватися для ухвалення 

стратегічних рішень; 

в) структуровані знання, які мають тривалий термін використання; 

г) усі відповіді вірні. 

5. Наукове знання існує у формі: 

а) системи основних ідей, яка дає уявлення про закономірності суттєвих зв’язків; 

б) системи заходів, спрямованих на вдосконалення методів і умов інтелектуальної 

праці; 

в) теоретичних об’єктів, які складаються з термінів, суджень, логічних доводів, 

емпіричних фактів; 

г) усі відповіді вірні. 

6. Яку організаційну форму має наукова робота в Україні? 

а) експериментально-дослідницьку; 

б) науково-дослідницьку; 

в) науково-викладацьку; 

г) експериментально-виробничу. 

7. Які функції виконує наука в суспільстві? 

а) формує наукові галузі в державі: 

б) задовольняє потреби людини у пізнанні законів природи і суспільства; 



 

 29 

в) удосконалює виробництво і суспільні відносини; 
г) розвиває культуру, сприяє гуманізації процесів виховання нової людини. 
8. Організацією науки в Україні займаються: 
а) Національна академія наук України; 
б) Міністерство освіти і науки України; 
в) Міністерство фінансів України; 
г) Міністерство у справах науки та інтерактивних технологій. 

9. Кафедра в системі університетської освіти виконує функції: 
а) органа управління навчально-виховним процесом; 
б) базового науково-методичного центру на факультеті; 
в) обліку і контролю за виконанням індивідуальних планів бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів, аспірантів; 
г) усі відповіді вірні. 
10. Над кандидатською дисертацією можна працювати: 
а) навчаючись в аспірантурі з відривом від виробництва; 
б) навчаючись в аспірантурі без відриву від виробництва; 
в) прикріпившись здобувачем до кафедри; 
г) усі відповіді вірні. 
11. Аспірантом може стати: 
а) випускник навчального закладу I та II рівнів акредитації; 
б) випускник, який має кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра; 
в) студент старшого курсу, який навчається в університеті чи академії; 
г) усі відповіді вірні. 
12. Бакалавр, магістр, доктор філософії в сучасній Європі це: 
а) вчений ступінь; 
б) вчене звання; 
в) кваліфікаційний рівень; 
г) усі відповіді вірні. 

13. Кандидат наук, доктор наук на Україні це: 
а) вчений ступінь; 
б) вчене звання; 
в) кваліфікаційний рівень; 
г) усі відповіді вірні. 

14. Доцент, професор, член-кореспондент академії наук, академік це: 
а) вчений ступінь; 
б) вчене звання; 
в) кваліфікаційний рівень; 
г) усі відповіді вірні. 

15. Чим відрізняється вчений ступінь від вченого звання? 
а) вчений ступінь присуджується спеціалізованою вченою радою за захист дисертації, 

а вчене звання присвоюється на підставі клопотання; 
б) про наявність вченого ступеня свідчить диплом, а про наявність вченого 

звання – атестат; 
в) вчене звання присвоюється на підставі вченого ступеня, а вчений ступінь не 

присвоюється на підставі вченого звання; 
г) усі відповіді вірні. 

16. Для виконання науково-дослідної роботи аспіранту призначають: 
а) наукового консультанта; 
б) досвідченого наставника; 
в) наукового керівника; 
г) усі відповіді вірні. 
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17. За час навчання в аспірантурі, згідно зі встановленим в індивідуальному 

плані терміном, аспірант має: 

а) повністю виконати індивідуальний план; 

б) скласти кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та з фаху; 

в) завершити роботу над дисертацією і подати її до захисту у спеціалізовану раду; 

г) усі відповіді вірні. 

18. Дисертація – це: 
а) міркування, дослідження; 
б) праця виконана дослідником у вигляді спеціально підготовленого рукопису 

або монографії; 
в) праця призначена для прилюдного захисту і одержання наукового ступеня; 
г) усі відповіді вірні. 
19. Що розуміють під поняттям «науковий напрям»? 

а) сферу наукових досліджень, присвячених вирішенню будь-яких фундаментальних 
теоретичних завдань у певній галузі науки; 

б) поетапно спланований рух науковців до вирішення поставленої наукової проблеми; 
в) сферу наукових досліджень, присвячених вирішенню будь-яких експериментальних 

завдань у певній галузі науки; 
г) усі відповіді вірні. 
20. Яка взаємозалежність між методом вирішення та уявлення про її вирішення, 

притаманні дослідницькій проблемі? 
а) відомий метод вирішення проблеми, але невідомий результат; 
б) невідомий метод вирішення проблеми і невідоме рішення; 
в) відомий метод вирішення проблеми та відомо, що слід вважати рішенням; 
г) усі відповіді вірні. 

21. Тема дослідження – це: 
а) наукове завдання, яке ґрунтується на численних дослідницьких питаннях; 
б) певна інформація, яка надходить у науковий світ про вас як науковця; 
в) назва дисертаційного дослідження; 
г) усі відповіді вірні. 
22. Які слід вирішити завдання при формулюванні теми дослідження? 
а) назва має бути стислою за обсягом; 
б) назва має бути широкою за обсягом; 
в) назва має точніше і глибше окреслити проблему, що вивчається; 
г) усі відповіді вірні. 
23. Чи дозволяються уточнення теми дослідження за допомогою: 
а) двокрапок; 
б) тире; 
в) дужок; 
г) усі відповіді вірні. 
24. Які з наведених вимог слід враховувати при формулюванні теми 

дослідження? 
а) у назві потрібно відобразити галузь дослідження та обмеження; 
б) у назві не можна застосовувати слова «проблема», «роль» та «за допомогою»; 
в) у назві бажано не використовувати сполучник «і» або «коли»; 
г) у назві не бажано застосовувати скорочення та абревіатуру слів. 
 

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ 

 
№ 1 – г; № 9 – б; № 17 – г; 
№ 2 – в; № 10 – г; № 18 – г; 
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№ 3 – г; № 11 – б; № 19 – а; в; 
№ 4 – а; б; № 12 – а; № 20 – б; 
№ 5 – а; в; № 13 – а; № 21 – г; 
№ 6 – б; в; № 14– б; № 22 – а; в; 
№ 7– б; в; г; № 15 – г; № 23 – г; 
№ 8 – б; № 16 – в;  № 24 – а; б; в; г. 

 

ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Як Ви вважаєте, чи легко буде захистити дипломну роботу на тему: «Трудове 

виховання школярів»? Чому? Яка низка питань виникає? 

а) чи включає тема аналіз історії трудового виховання? 

б) про який віковий етап розвитку дітей йде мова? 

в) трудове виховання буде розглядатися у процесі навчання чи позаурочній 

діяльності? 

г) на які особистісні якості буде акцентоване трудове виховання тощо. 

2. Поясніть різницю між поняттями: науковий напрям, проблема, тема. 

3. Опишіть види науково-дослідної роботи студентів. Що Ви можете запропонувати 

для покращення цієї роботи? 

4. Чому Вам слід дивитися на власний проект не як на роботу дослідника-

одиночки, а як на бесіду з тими людьми, які будуть читати Вашу роботу? 

5. На які питання слід відповісти при виборі теми? 

6. Структура дослідження, її значення, які елементи до неї входять? 

7. Особливості оформлення титульного листа. 

8. На основі програми підготовки аспірантів, розробіть індивідуальний план 

аспіранта терміном на один рік. 

9. Соціологія науки вивчає взаємодію науки і виробництва, створюючи передумови 

для узагальнення практичного досвіду, його теоретичного усвідомлення і впливу на 

виробництво. Дослідіть наукові уподобання студентів спеціальності «Соціальна робота» 

(які професійні проблеми вважаються найбільш гострими). 
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

СТУДЕНТІВ 
 

2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Становлення і розвиток студентської науково-дослідної роботи на факультетах 

соціальної роботи університетів має допомогти молодим дослідникам оволодіти методикою 
наукових досліджень, розвинути навички самостійної пошукової роботи, розвинути 
творчу ініціативу та здібності до теоретичного аналізу. Слід зазначити, що хоча студенти 
беруть активну участь у Всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, виступають 
на Міжнародних конференціях, все-таки частка наукових напрацювань студентства у 
загальному обсязі наукових розробок університету є недостатньою. Однією з причин 
слабкого розвитку науково-дослідної діяльності студентів є те, що наукова робота в 
університеті продовжує залишатися своєрідним додатком до основної викладацької роботи. 
Викладачів, які плідно займаються зі студентами науковою роботою – не стимулюють 
і не заохочують до наукової роботи. На наукову роботу студентів у вітчизняних 
університетах відводиться мінімальна кількість годин, яка не дозволяє на молодших 
курсах активно розвивати наукові здібності. Наприклад, у нас на написання курсової 
роботи викладачеві на консультацію відводиться три години, тоді як «у французьких 
університетах на виконання курсової роботи відводиться сімдесят годин самостійної 
роботи і двадцять-тридцять годин консультацій з науковим керівником»

1
. Вже сама 

кількість годин вказує на ставлення у державі до пошуку і розвитку молодих наукових 
талантів. 

В університеті має бути створене наукове середовище, яке б залучало студентів 
до активної самостійної наукової діяльності. Слід підходити до вирішення цієї проблеми 
системно, тобто організувати проведення науково-дослідницької роботи студентів упродовж 
усіх років навчання в університеті. Система науково-дослідницької роботи студентів в 
університеті повинна здійснюватися органічно, поєднуючи два напрями: науково-дослідну 
роботу студентів у навчальному процесі та науково-дослідну роботу студентів у вільний 
від навчання час. 

Навчально-дослідницька робота студентів соціальної роботи – це обов’язковий 
етап підготовки фахівця, який передбачений навчальним планом спеціальності. Професійна 
підготовка спрямована на те, щоб підготувати соціального працівника-дослідника нової 
генерації, якому притаманне високий динамізм та культ пошуку. Крім того, у процесі 
навчально-дослідницької роботи студенти повинні набути вмінь користуватися науковою, 
довідниковою, методичною літературою, методами інформаційного пошуку та навичками 
комп’ютерної обробки даних. Маємо констатувати, що на сучасному етапі залучення 
студентів до науково-дослідницької діяльності (особливо на молодших курсах) не 
підкріплене чіткими зв’язками з майбутньою професією і недостатньо мотивоване. 
Навчальний план та навчальні програми з фахових дисциплін повинні бути спрямовані на 
те, щоб майбутній соціальний працівник на всіх етапах професійної підготовки з першого 
до випускного курсу (бакалавра, спеціаліста, магістра) отримав можливість розвивати 
наукові здібності. 

Розглянемо змістове наповнення науково-дослідної роботи студентів на кожному 
етапі професійної підготовки. 

                                                 
1 Семеног О. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних 

університетів. – Київ – Глухів: ІППП ІПН України, ГДПУ, 2002. – 95 с. – С. 9. 
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Ставлячи на меті виховувати соціального працівника-науковця, ми маємо спланувати 

навчально-виховну роботу таким чином, щоб цей процес проходив безперервно, починаючи 

з першого курсу навчання в університеті. Перший курс для студента спеціальності 

«соціальна робота» має стати своєрідною школою основ наукової культури, самопізнання, 

саморегуляції майбутнього соціального працівника-дослідника. Для досягнення поставленої 

мети у процесі лекційних курсів викладачі мають активно використовувати проблемний 

виклад матеріалу, привчаючи студентів до аналізу та вирішення проблем, а на 

семінарські заняття підбирати такі практичні завдання, які вимагають застосування 

пошукових та дослідницьких умінь та навичок. 

Стимулювати наукову спрямованість у навчальному процесі на першому курсі 

мають такі завдання, як підготовка рефератів і повідомлень з фахових та загальноосвітніх 

дисциплін (вступ до соціальної роботи, загальна психологія, історія соціальної роботи, 

соціологія, основи інформатики) з елементами наукового пошуку. 

На другому курсі слід передбачити посилення та поглиблення знань, умінь та 

навичок майбутніх соціальних працівників щодо науково-дослідної роботи. Вдосконалення 

фахової підготовки й забезпечення внутрішньої мотивації до наукового пошуку на 

цьому етапі відбувається за допомогою таких курсів, як «Історія соціологічної думки», 

«Соціальна політика», «Основи демографії», «Вікова психологія» та ін. А також 

впроваджується курс «Волонтерська практика», яка не лише активізує розвиток наукового 

мислення, але й стає основою для гуманістичного виховання майбутніх соціальних 

працівників. Керівники практики готують для студентів низку пошукових завдань, які 

мають на меті активізувати наукову складову волонтерської практики. 

На третьому курсі бакалаврату за навчальним планом передбачено виконання 

курсових робіт із теорії соціальної роботи, історії соціальної роботи, соціальної психології, 

соціальної педагогіки, соціології, соціальної роботи з різними категоріями клієнтів, 

соціальна робота з сім’ями і дітьми. Це новий етап у становленні молодих науковців, 

дослідно-пошукова робота має набути більш організованих і цілеспрямованих форм, 

тому впроваджується спеціальний курс «Методика досліджень у соціальній роботі». 

Якщо до цього додати впровадження виробничої практики, то ми бачимо, що створюються 

всі передумови для поєднання навчальних знань, практичних умінь та навичок і на цій 

основі виховання майбутнього соціального працівника-дослідника. 

Якщо залучення студентів до науково-дослідної діяльності буде носити поступовий і 

цілеспрямований характер, то до четвертого курсу, тобто до написання бакалаврської 

роботи, майбутній соціальний працівник буде мати серйозну наукову підготовку і 

основу (у вигляді «дозрілої» теми та опанування практичного досвіду) для написання 

наукової роботи. 

Дослідницька робота студентів у позанавчальний час. 

Позанавчальні форми науково-дослідної роботи, до яких залучаються студенти – 

це гуртки, проблемні групи, конкурси, конференції, олімпіади тощо. Але розпочинати 

позанавчальну науково-дослідну роботи зі студентами потрібно з найпростішого – це 

предметні, або науково-дослідні гуртки, які передбачають вивчення принципів, 

методів, прийомів ведення наукової роботи. Такі гуртки можуть бути започатковані в 

кожній студентській групі за допомогою кураторів, за умов наявності у останніх 

необхідного рівня наукової та педагогічної підготовки. 

Для студентів старших курсів доцільно створити проблемні гуртки, які упродовж 

тривалого часу, під керівництвом провідних науковців досліджують фахову проблему, 

здійснюють наукові розвідки, готують доповіді на засідання проблемної групи. Кращі 

студентські роботи, після обговорення їх на засіданні групи, за рекомендацією 

керівника групи та випускової кафедри пропонуються на студентську конференцію, 

конкурс чи олімпіаду. 
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Позанавчальна науково-дослідна форма проведення роботи зі студентами є  

об’єктивним засобом виявлення та відбору обдарованої студентської молоді, реалізації 

творчих здібностей майбутніх соціальних працівників. Участь у конкурсах, конференціях, 

олімпіадах та визнання наукових результатів є гарним стимулом для подальшого 

зростання. 

Студенти, які мають схильність до наукової роботи і проявили зацікавленість і 

досягли певних наукових результатів, повинні мати постійну і відчутну підтримку з 

боку адміністрації університету та випускової кафедри. Щоб урізноманітнити систему 

заохочень для молодих науковців, слід організувати: 

– урочисті зустрічі з кращими студентами, які досягли позитивних результатів у 

науковій роботі, з нагородженням грамотами від ректорату; 

– публікації наукової статті за результатами дослідження у збірнику студентських 

наукових праць; 

– впровадження у практику соціальної роботи результатів дослідження; 

– затвердження індивідуальних планів для студентів, які успішно займаються 

науковою роботою; 

– користування фондами кращих бібліотек України з оплатою проїзду і добових. 

 

2.2. КУРСОВА РОБОТА 

 

2.2.1. Підготовчий етап написання курсової роботи 

 

Курсова робота є однією з важливих форм навчального процесу, яка спрямована 

на залучення студентів до науково-дослідної діяльності. Це обов’язкова складова процесу 

професійної підготовки майбутнього фахівця, виконання якої має сприяти поглибленому 

засвоєнню лекційного курсу та набуттю аналітичних навичок у галузі вирішення фахових 

виробничих задач. Інакше кажучи, це такий вид навчальної роботи, де є можливість 

простежити рівень розвитку у студентів професійно-спрямованих знань, наявність 

схильностей до наукової роботи та спрямованість на майбутню професійну діяльність. 

Курсові роботи підвищують теоретичну та практичну підготовку студентів як майбутніх 

фахівців, дають їм початкові навички наукового дослідження з обраного фаху. 

 

2.2.2. Тематика курсових робіт 

 

Курсові роботи пишуться або з однієї конкретної дисципліни, або дається можливість 

студентам обрати тему із низки споріднених дисциплін (історії соціальної роботи, 

соціальної педагогіки, психології, соціології тощо). Який з двох підходів обирається, 

залежить від випускової кафедри, але, на нашу думку, прив’язування курсової роботи 

лише до однієї дисципліни, є обмеженням можливості розвитку наукових інтересів 

студента. 

Порадившись з науковим керівником, студент обирає тему дослідження. Щоб 

затвердити обрану тему, студент має написати заяву на ім’я завідуючого випускової 

кафедри. Тематика курсових робіт кожного року має переглядатися і затверджуватися 

випусковою кафедрою з одночасним затвердженням графіка її написання. 

Студенту надається право вибору тематики курсової роботи. Крім тем 

запропонованих викладачами випускової кафедри, студент має право обрати тему 

самостійно, обґрунтувавши її доцільність та узгодивши з науковим керівником. Якщо 

написання курсової роботи прив’язане до однієї конкретної дисципліни, то необхідно 

прослідкувати за тим, щоб кількість студентів закріплених за однією темою не 

перевищувала трьох осіб. Таке комплексне використання теми групою передбачає, що 
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кожний студент досліджує окремий аспект проблеми. У разі, якщо написання курсових 

робіт відбувається на підстав низки суміжних дисциплін, така потреба зникає. 

На якість курсової роботи суттєво впливає вміле використовування практичного 

матеріалу, тому добір тематики курсової роботи має вирішуватися у комплексі з 

проблемою практичного навчання студента, тобто практичне навчання майбутнього 

соціального працівника має відповідати напряму наукових інтересів. Виходячи з  

вищевикладеного, підбір баз практик є одним із важливих етапів у підготовці до 

написання курсових робіт. 

Використання студентом матеріалів зібраних у закладах соціального захисту 

(перспективні плани, статистичні звіти, методичні рекомендації та інші матеріали 

відділів соціальних установ), де студент проходив практику, є суттєвим підсиленням 

практичної складової курсової роботи. У залежності від теми дослідження студент має 

можливість у курсовій роботі використовувати різноманітні матеріали, набуті на базі 

практики. 

Разом із керівником студент уточнює коло питань, що слід вивчити та 

експериментально перевірити, складає план дослідження, визначає структуру роботи 

та терміни виконання за етапами, а також визначає літературу, яку треба відпрацювати. 

 

 

Рис. 2.1. План написання першої курсової роботи 

Вибір теми 

Знайомство з літературою, відбір словників, енциклопедій, та першоджерел 

Складання робочої картотеки з літератури 

Складання попереднього плану роботи, узгодження його з науковим керівником 

Складання попереднього плану роботи, 

узгодження його з науковим керівником 

актуальність 

об’єкт 

предмет 

мета 

завдання 

Написання теоретичної частини інтерпретація основних категорій та понять 

історичний аспект теми, що вивчається 

огляд літератури з теми дослідження  

нормативна база теми, що досліджується 

можливі шляхи досягнення проблеми  

Подання чорнового варіанта науковому керівникові  

Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника  

Доопрацювання роботи, остаточне редагування тексту  

Підготовка курсової роботи до захисту  
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Рис. 2.2. План написання другої курсової роботи 

 

2.2.3. Алгоритм виконання курсової роботи 

 

Курсова робота базується на вивченні законів, постанов уряду, нормативних та 

методичних матеріалів, літературних першоджерел, а також на практичному матеріалі 

служб соціального захисту, який здобутий студентом у процесі виробничих практик. 

Виконання курсової роботи вимагає від студента не лише знань загальної та 

спеціальної літератури за обраною темою, але й вміння проводити цілеспрямовані 

спостереження, виявляти факти та підтверджувати їх експериментальним шляхом, 

пояснювати емпіричні факти за допомогою теоретичних знань, робити узагальнюючі 

висновки та пропозиції щодо покращення роботи соціальних служб. 
Курсові роботи виконують на старших курсах навчання. Перша курсова робота із 

соціальної роботи відрізняється від другої – глибиною теоретичної і особливо практичної 
розробки. Тобто, перша курсова робота може бути побудована на теоретичному матеріалі, 

Вибір теми 

Знайомство з літературою, відбір словників, енциклопедій та першоджерел 

Складання робочої картотеки з літератури 

Складання попереднього плану роботи, узгодження його з науковим керівником 

Написання вступу актуальність 

об’єкт 

предмет 

мета 

завдання 

Написання теоретичної частини інтерпретація основних категорій та понять 

історичний аспект теми, що вивчається 

огляд літератури з теми дослідження  

нормативна база теми, що досліджується 

Подання чорнового варіанта науковому керівникові  

Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника  

Доопрацювання роботи, остаточне редагування тексту  

Підготовка курсової роботи до захисту  

Написання практичної частини можливі шляхи досягнення проблеми  

програма емпіричного дослідження  

інтерпретація отриманих даних  

висновки та рекомендації  



 

 37 

практична частина не є обов’язковою, хоча й не забороняється (рис. 2.1). Друга курсова 
робота обов’язково має містити практичну частину, що доповнюється прикладним 
соціологічним дослідженням, констатуючим експериментом, або констатуючим із 
елементами формувального експерименту (рис. 2.2). Виходячи з вищевикладеного, 
перша та друга курсові роботи мають відмінності у структурі. Обсяг курсової роботи 
має містити від 30 до 40 сторінок друкованого тексту, без додатків. 

 

2.3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

2.3.1. Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра 

 
Кваліфікація бакалавра – це академічний ступінь, що відображає освітній рівень 

випускника, свідчить про наявність фундаментальної підготовки з відповідного напряму, 
освоєнні основ спеціалізації і виробленню навичок виконання дослідницьких робіт. 
Кваліфікаційна робота бакалавра має бути теоретико-прикладним або експериментальним 
дослідженням, пов’язаним із вирішенням окремих, прикладних задач, що визначають 
особливості підготовки за напрямом «Соціальне забезпечення». 

Кваліфікаційна робота має бути представлена у вигляді рукопису. Бакалаврська 
робота – це закінчена розробка на задану тему, написана особисто автором під 
керівництвом наукового керівника, яка свідчить про вміння автора працювати з 
літературою, узагальнювати і аналізувати фактичний матеріал, використовуючи теоретичні 
знання і практичні навички, отримані при засвоєнні професійної освітньої програми 
бакалавра. 

Випускова робота студентів четвертого курсу є самостійним науковим дослідженням 
важливої наукової проблеми й має засвідчити необхідний рівень підготовки бакалавра 
соціальної роботи: вміння орієнтуватися в соціальних явищах, проблематиці соціальної 
роботи, методах дослідження, вміти аналізувати отримані результати, володіти 
категоріями, поняттями та термінологією, якою оперує такий науковий напрям, як 
соціальна робота. Якщо наукова робота на факультеті носить систематичний характер, 
то у випусковій бакалаврській роботі продовжується процес систематизації та узагальнення 
спостережень, зроблених у курсових роботах. 

Упродовж навчання на бакалавраті студент має можливість підготувати дві 
курсові та кваліфікаційну бакалаврську роботу. Використання результатів досліджень, 
проведених студентами на молодших курсах, сприяє підвищенню якості робіт, значно 
посилює спеціальні розділи, підвищує технічну і практичну цінність робіт. Успішне 
виконання і захист бакалаврської атестаційної роботи є доказом досягнення студентом 
освітнього рівня «базової вищої освіти», який характеризує сформованість інтелектуальних 
якостей, що визначають розвиток людини як особистості та є достатнім для 
присвоєння їй освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Бакалаврська робота, як 
правило, є продовженням та розвитком тих початкових дослідницьких та аналітичних 
навичок, які були набуті студентом у процесі написання курсових робіт. Однак слід 
зазначити, що, на відміну від курсової роботи, бакалаврська робота має низку  
відмінностей: 

– поглиблена аналітичність; 
– більш складна проблема, що розглядається; 
– складний план наукової роботи, де з’являються розділи та підрозділи; 
– свідоме застосування дослідницьких методів; 
– більш ґрунтовне вивчення наукової літератури; 
– більший обсяг та ін. 
Процес роботи над бакалаврською роботою має структуру , представлену на 

схемі рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. План написання бакалаврської роботи 

Бакалаврська робота покликана допомогти студентові систематизувати отримані 

теоретичні знання, й оволодіти первинними навичками проведення наукових досліджень. 

Ця робота має виявити здатність студента до самостійного усвідомлення проблеми, вміння 

збирати, систематизувати, аналізувати наукові факти, застосовувати отримані знання у 

практичній діяльності, формувати висновки та рекомендації з предмета дослідження. 

Саме рівень самостійності сприяє розвитку ініціативності у виробничій і дослідницькій 

діяльності, творчому підходу у застосуванні теоретичних знань на практиці. Таким 

чином, випускова кваліфікаційна робота із соціальної роботи повинна: 

– бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку 

закладів соціального забезпечення в умовах ринкової економіки; 

Вибір теми 

Знайомство з літературою, відбір словників, енциклопедій та першоджерел 

Складання робочої картотеки з літератури 

Складання попереднього плану роботи, узгодження його з науковим керівником 

Написання вступу актуальність 

об’єкт 

предмет 

мета 

завдання 

Написання теоретичної частини інтерпретація основних категорій та понять 

історичний аспект теми, що вивчається 

огляд літератури з теми дослідження  

нормативна база теми, що досліджується 

Подання чорнового варіанта науковому керівникові  

Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника  

Доопрацювання роботи, остаточне редагування тексту  

Підготовка роботи до захисту  

Написання практичної частини можливі шляхи досягнення проблеми  

програма емпіричного дослідження  

опис ходу експериментальної роботи 

аналіз результатів експериментальної роботи 

гіпотеза 

методи дослідження 

експериментальна база дослідження 
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– носити науково-дослідний характер у галузі соціального забезпечення та  

управління; 

– мати теоретичний розділ та розділ, присвячений аналізу фактичного матеріалу 

установ, організацій, який включатиме аналітичну частину, побудовану на соціологічних 

даних з використанням таблиць, графіків, діаграм тощо; 

– представляти самостійне дослідження соціально-психологічної, соціально-правової 

та ін. проблеми, аналіз перспектив розвитку установи, демонструючи здатність випускника 

теоретично усвідомити соціально-економічні, соціально-правові, соціально-педагогічні 

проблеми практики, робити на підставі аналізу відповідні висновки, вносити пропозиції. 

Бакалаврська робота може ґрунтуватися на узагальненні виконаних на попередніх 

курсах випускником курсових робіт. Кваліфікаційна робота має бути виконана за 

єдиною системою і єдиними правилами оформлення технологічних, конструкторських, 

графічних, текстових і програмних документів відповідно до вимог ЕСКД, ЕСТД, СТП 

і ЕСПД. Обсяг випускової кваліфікаційної роботи бакалавра від 50 до 60 сторінок 

друкованого тексту, без додатків. 

Основними цілями виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт є: 

– поглиблення, систематизація і інтеграція теоретичних знань і практичних 

навичок з напряму підготовки (спеціальності) вищої професійної освіти; 

– розвиток уміння критично оцінювати і узагальнювати теоретичні положення; 

– застосування отриманих знань при вирішенні прикладних задач зі спеціальності 

6.040200 «Соціальна робота»; 

– стимулювання навичок самостійної аналітичної роботи; 

– оволодіння сучасними методами наукового дослідження; 

– з’ясування підготовленості студентів до практичної діяльності в сучасних умовах; 

– презентація навичок прилюдній дискусії і захисту наукових ідей, пропозицій і 

рекомендацій. 

 

2.3.2. Дипломне дослідження – як різновид кваліфікаційної роботи 

 

Дипломна робота – наукове дослідження, яке студент виконує протягом навчання 

на V курсі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». 

У концентрованому вигляді дипломна робота відображає результативність 

багаторічного процесу навчальної та наукової праці студента. Вона є важливим етапом 

перевірки та оцінки якості підготовки майбутнього соціального працівника. 

Відповідно до вимог освітнього стандарту зі спеціальності 7.040202 «Соціальна 

робота», кваліфікаційна робота являє собою закінчену розробку, в якій аналізуються 

актуальні проблеми соціальної сфери та розкриваються зміст і технології їх розв’язання не 

лише у теоретичному, але й у практичному планах, на місцевому, регіональному та 

державному рівнях. 

Саме тому, вимоги до дипломної роботи дуже високі й збігаються з вимогами, 

визначеними освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста з соціальної роботи. 

Насамперед дипломна робота повинна засвідчувати готовність спеціаліста до 

розв’язання теоретичних та практичних завдань фаху. Своєю дипломною роботою 

студент має засвідчити: 

– ґрунтовні теоретичні знання з обраної тематики та проблемне викладення 

теоретичного матеріалу; 

– вміння вивчати та узагальнювати літературні джерела, матеріали установ та 

організацій соціальної сфери; 

– спроможність вирішувати практичні завдання, робити висновки, надавати 

пропозиції; 
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– спроможність вирішувати практичні завдання, робити висновки, надавати 

пропозиції; 

– навички підготовки, організації та проведення соціологічного дослідження; 

– уміння використовувати методи оцінки соціальної інформації. 

Метою підготовки дипломної роботи є систематизація та поглиблення теоретичних 

та практичних знань з обраної спеціальності, їх застосування під час вирішення 

конкретних завдань, набуття навичок самостійної дослідницької діяльності, а також 

володіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладення матеріалу. 

Загальні вимоги до дипломної роботи полягають у наявності цільової спрямованості, 

чіткості побудови логічної послідовності викладу матеріалу, глибини дослідження, 

повноти висвітлення питання, переконливості аргументацій, стислості та точності  

формулювань, конкретності викладення результатів роботи, доведеності висновків та 

обґрунтованості рекомендацій, грамотного оформлення тощо. 

Дипломна робота зі спеціальності 7.040202 «Соціальна робота» має емпірично-

дослідний характер, тобто передбачає вивчення практичного досвіду роботи конкретних 

установ, організацій, думок фахівців, науковців, оцінки якості соціальних послуг клієнтами 

соціальних служб, що потрапляють у поле дослідження. 

Результатом виконання дипломної роботи має бути засвоєння знань, придбання 

умінь та формування навичок, що дозволяють майбутньому соціальному працівникові 

здійснювати аналітико-дослідницьку діяльність: аналіз та прогнозування, розробку 

соціальних проектів, програм, технологій. 

Керівництво дипломними роботами здійснюється найбільш досвідченими 

викладачами випускової кафедри, а за умови необхідності має бути призначено 

наукових консультантів з числа професорсько-викладацького складу інших кафедр 

університету. 

До рецензування дипломної роботи залучаються провідні науковці галузі та 

спеціалісти-практики соціальної роботи. 

 

2.3.3. Наукове спрямування магістерської програми 

 

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про вищу освіту» (№ 2984-ІІІ від 17 січня 2002 року), 

магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та 

знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного 

характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад 

у певному виді економічної діяльності. Слід також зазначити, що підготовка фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися і на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста. Ще одним важливим аспектом, на який слід звернути 

увагу, є те, що особи, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою «магістр», є 

студентами, і на них розповсюджуються права та обов’язки, зазначені законодавством 

України для студентів відповідної форми навчання (у тому числі відстрочка від призову 

на дійсну військову службу). Але хоча магістри і вважаються студентами, все-таки 

слід наголосити, що магістратура – це новий, більш високий рівень підготовки 

фахівця, про що свідчать як програма підготовки магістрів, так і кадрове забезпечення 

реалізації цієї програми. Адже, обов’язковою умовою впровадження магістерської 

програми в університеті, є забезпечення навчально-виховного процесу науково-

педагогічними кадрами, які систематично займаються науковою та науково-методичною 

діяльністю. Причому, не менше десяти відсотків викладацького складу у магістратурі 

мають складати доктори наук, професори, та не менше сімдесяти відсотків – кандидати 

наук, доценти. Акцентування уваги на науково-дослідному напрямі пов’язано з тим 
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обсягом і складністю завдань, які мають вирішувати на виробництві ті, хто отримає 

звання магістра, а саме, вони мають вміти: 

– аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні 

ідеї у відповідній галузі знань; 

– вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням 

соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення; 

– володіти методами проведення сучасних експериментів і давати науково 

обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам; 

– аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої 

висновки. 

Вищевикладене, вказує на необхідність суттєвого посилення наукова складової 

підготовки магістра, яка має забезпечити: 

– уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та 

розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження; 

– уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології для розбудови 

математичних моделей систем і процесів та реалізації і дослідження означених 

моделей; 

– уміння застосовувати сучасні методи експериментальних досліджень у конкретній 

галузі соціальної роботи, методи планування експерименту та обробки його результатів; 

– уміння обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням 

опублікованих матеріалів; 

– уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, наукових статей, 

доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами. 

Наукова та науково-дослідна складова – це фундамент магістерської програми, 

який спрямований на забезпечення майбутнього фахівця інструментарієм для ефективної 

професійної діяльності. 

 

2.3.4. Магістерські дисертації 

 

Дисертаційне дослідження має спиратися на методологію наукового пошуку та 

методи пізнання. Основні положення та етапи в організації й проведенні самого наукового 

пошуку слід підпорядкувати логічним правилам. Сучасне наукознавство прагне осягнути 

суть явищ та процесів, які вивчаються на підставі цілісного підходу до об’єкта вивчення, 

тому увага звертається на накопичення знань, пов’язаних з попереднім науковим 

досвідом, що треба враховувати у процесі наукового пошуку. Крім того, акцент робиться на 

взаємозв’язок попереднього наукового досвіду із сучасним, тому в науковому пошуку 

дослідження важливим є накопичення емпіричного фактажу як творчого процесу, в 

основі якого лежить ідея, що у філософському розумінні є результатом розумової 

діяльності. 

Однією з основних цілей написання магістерської роботи є формування у студентів 

стійкого інтересу до наукових досліджень, поглиблення та розширення теоретичних знань 

за рахунок роботи з першоджерелами, набуття вмінь творчого застосування отриманих 

знань (особливо з професійних та психолого-педагогічних дисциплін) у роботі з 

клієнтами та здобуття дослідним шляхом нових знань у галузі соціального захисту. 

Обов’язковою умовою підготовки магістерської дисертації є глибокі знання 

автора про сучасний рівень наукових досягнень теорії та практики соціальної роботи і 

перспективи розвитку напряму соціального забезпечення. Лише, маючи ґрунтовні 

фахові знання, магістрант на цій основі може сформулювати власні підходи до вирішення 

проблеми. Вірність теоретичних знань можна перевірити у процесі дослідно-

експериментальної діяльності, яка розгортається у процесі проходження науково-
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дослідної практики. Виходячи з викладеного, ми бачимо, що практика у підготовці 

магістра займає одне із ключових місць. Адже у процесі її проходження магістрант 

має не лише засвоїти методи дослідження і проведення експериментальної роботи, 

методи аналізу та обробки експериментальних даних, інформаційні технології, що 

використовуються в соціальній роботі, але й виконати експериментальне дослідження 

в рамках поставлених завдань, проаналізувати наукову та практичну значущість 

проведеного дослідження та його економічну ефективність. 

Магістерська дисертація має бути представлена у вигляді текстового матеріалу, в 

якому упорядковано науково-дослідну інформацію відповідно до її структури з 

урахуванням усіх компонентів. У роботі мають бути відображені як загальнофілософські, 

загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, пов’язані з дослідженням 

у галузі соціальної роботи. Зміст магістерської роботи повинен характеризуватися 

оригінальним підходом у вирішенні поставленої мети, включаючи обґрунтування 

положень, гіпотез, наукових фактів, явищ та закономірностей, та класифікацій раніше 

відомих позицій. Основні положення змісту магістерської роботи мають бути відображені 

в авторефераті. Магістерська дисертація – це підсумок підготовки молодого фахівця, у 

зв’язку з чим зміст роботи та рівень її захисту вважаються одним із основних критеріїв 

при оцінці якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. Але ми маємо 

розуміти, що магістерська дисертація, як форма наукового дослідження, відноситься 

до навчально-дослідницької роботи, якій притаманно моделювання вже відомих наукових 

проблем з їх оригінальним вирішенням, розглядом у новому аспекті, але які не 

потребують окреслення кардинально нових рішень. Проблеми з висвітлення новітніх 

технологій та кардинальними рішеннями розглядаються у дисертаціях на здобуття 

вченого ступеня кандидата наук, які стоять на щабель вище за магістерські дисертації, 

і різняться процедурою підготовки й захисту. Тому розробляючи наукову проблему та 

готуючи магістерську дисертацію до захисту, ми маємо чітко уявляти собі відмінності 

у захисті кандидатської та магістерської дисертацій, які полягають у наступному: 

– результати наукового пошуку в дисертаційному дослідженні на здобуття 

вченого ступеня кандидата наук потребують обов’язкового опублікування у фахових 

виданнях, тоді як результати магістерської роботи цього не вимагають, хоча й не 

заперечують; 

– процедура захисту магістерської роботи не передбачає засідання окремої 

фахової комісії із відповідною кількістю голосів та наявністю опонентів, таємного 

голосування, але підлягає обов’язковому рецензуванню. 

Але, як і у кандидатській дисертації, зміст магістерської дисертації, повинен 

бути відображений в авторефераті, написаному за всіма вимогами наукових, і який дає 

змогу отримати якнайповніше уявлення про дане дослідження. До автореферату можуть 

додаватися друковані роздаткові матеріали. 

Теми магістерських дисертацій уточнюються до початку другого семестру 

навчання, після чого затверджуються на засіданні випускової кафедри і подаються на 

затвердження ректором університету. 

 

Отже, узагальнюючи усе вищезазначене про написання студентських наукових 

робіт, можемо зробити висновок, що найпростішою формою наукової роботи є 

курсова, а кожна наступна студентська наукова робота поступово ускладнюється, що 

можна наочно простежити у таблиці 2.1. 

Із даної таблиці видно, що кожна форма наукової роботи має свої терміни 

виконання, обов’язкові елементи вступу ускладнюються в залежності від форми роботи, 

відповідно до цієї форми наповнений зміст основної частини, та визначений обсяг. 
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Таблиця 2.1 

Вимоги до різних форм науково-дослідної роботи студентів 

№ 

Форма 

наукової 

роботи 

Доцільні 

терміни 

проведення 

наукової 

роботи 

Вид 

планування 

наукової 

роботи 

Обов’язкові 

елементи 

вступу 

Зміст 

основної 

частини 

Обсяг 

наукової 

роботи(без 

додатків) 

1 

Курсова робота 

з історії 

соціальної 

роботи, 

соціальні 

думки, 

соціології 

2-й курс 

(5-6 

триместр) 

Простий 

Актуальність, 

об’єкт, предмет, 

мета, завдання 

Висвітлення 

історико-

теоретичних 

аспектів 

проблеми 

25-30 стор. 

2 

Курсова робота 

з технології 

соціальної 

роботи, 

психолого-

педагогічними 

проблемами 

соціальної 

роботи 

3-й курс 

(8-9 

триместр) 

Простий 

Актуальність, 

об’єкт, предмет, 

мета, завдання, 

Висвітлення 

передового 

досвіду, аналіз 

вивчення 

документації, 

елементи 

емпіричного 

дослідження 

35-40 стор. 

3 

Бакалаврська 

кваліфікаційна 

робота 

4-й курс 

(11-12 

триместр) 

Складний 

(містить 

теоретичний 

та 

практичний 

розділ) 

Актуальність, 

об’єкт, предмет, 

мета, завдання, 

гіпотеза, 

методи 

дослідження, 

експериментальна 

база дослідження 

Теоретичний 

аналіз 

проблеми, 

дослідження 

практичного 

досвіду 

та перевірка 

емпіричним 

шляхом 

50-60 стор. 

4 

Дипломна 

кваліфікаційна 

робота 

5-й курс 

(14-15 

триместр) 

Складний 

(містить 

теоретичний 

та 

практичний 

розділ) 

Актуальність, 

об’єкт, предмет, 

гіпотеза, мета, 

завдання, методики 

Висвітлення 

теоретичних 

та емпіричних 

аспектів 

проблеми. 

Застосування 

результатів 

наукової 

розробки на 

практиці 

70-80 стор. 

5 
Магістерська 

робота 

(14-15 

триместр) 
Складний 

Актуальність, 

об’єкт, предмет, 

мета, завдання, 

гіпотеза, 

діагностичний 

висновок, практична 

значущість, 

апробація 

Висвітлення 

теоретичних 

та емпіричних 

аспектів 

проблеми. 

Застосування 

результатів 

наукової 

розробки на 

практиці 

90-100 стор. 
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2.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Науковим керівником кваліфікаційних робіт (бакалаврської, кваліфікаційної, 

магістерської) призначається, як правило, професор або доцент випускової кафедри, 

які займаються науково-дослідною діяльністю з напрямку близькому до теми наукової 

роботи. Для робіт, що виконуються на стику наукових напрямів, за рішенням випускової 

кафедри, звертаються за допомогою до наукового консультанта – це може бути вчений 

з іншої кафедри або провідний фахівець у системі соціального захисту. Науковий 

керівник спрямовує роботу студента, допомагаючи йому оцінити можливі рішення, та 

разом з виконавцем несе певну відповідальність за правильність отриманих результатів та 

їх фактичну точність. 

 

2.4.1. Обов’язки наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи: 

 

– практична допомога студентові у виборі теми випускної кваліфікаційної 

роботи і розробці плану її виконання; 

– надання допомоги у виборі методики проведення дослідження; 

– консультування з підбору літератури і фактичного матеріалу; 

– систематичний контроль ходу виконання випускної кваліфікаційної роботи 

відповідно до розробленого графіка; 

– оцінка якості виконання випускної кваліфікаційної роботи відповідно до вимог, 

що пред’являються до неї (відгук наукового керівника); 

– визначення кола питань та обсягу визначення й обробки матеріалу необхідного 

для написання кваліфікаційної роботи; 

– консультування студента з питань, які виникають при написанні роботи; 

– контроль за виконанням календарного графіку написання кваліфікаційної роботи. 

Щоб дослідницька робота майбутнього фахівця із соціальної роботи мала 

систематичний характер, науковий керівник допомагає студенту розробити індивідуальний 

план роботи, в якому враховується не лише виконання навчального плану спеціальності, 

але й тема наукового дослідження, підготовка студента до практики та проведення 

експерименту чи дослідження. Індивідуальний навчальний план випускника затверджується 

завідувачем кафедри не пізніше 1 листопада, першого року навчання. Ці індивідуальні 

навчальні плани магістрантів складаються у 2-х примірниках, перший зберігається на 

випусковій кафедрі, а другий – у студента. 

Науковий керівник випускної кваліфікаційної роботи контролює всі стадії 

підготовки і написання роботи, аж до її захисту. Відповідальність за якість отриманих 

наукових результатів, разом зі студентом несе і науковий керівник. Студент не менше 

двох разів на місяць звітує перед керівником про виконання завдання. Контроль 

роботи студента, що проводиться науковим керівником, доповнюється контролем з 

боку випускової кафедри, яка контролює виконання студентом календарного плану 

підготовки випускової кваліфікаційної роботи до захисту і дату отримання рецензії. 

Після завершення студентом випускної кваліфікаційної роботи науковий керівник дає 

письмовий відгук. 

 

2.4.2. Тема наукового дослідження 

 

Вибір теми кваліфікаційної роботи є вкрай важливим, оскільки повинен відображати 

не лише актуальність, наукову та практичну значущість майбутніх результатів, а й 

враховувати подальшу перспективу у дослідженні обраної проблематики. Вибір 

напрямку дослідження є результатом вивчення стану вже існуючих у соціальній 
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роботі надбань, тому конкретизація теми дослідження відбувається на тлі вивчення 

історії проблеми та напрацювань провідних вчених. 

 

Допомогу студенту у виборі теми надає випускова кафедра, яка представляє 

список орієнтованої тематики кваліфікаційних робіт. Враховуючи, що процес підготовки 

кваліфікаційної роботи потребує значної кількості часу, вибір теми бажано здійснювати 

заздалегідь, наприкінці навчального року, що передує року написання роботи. Вже на 

ІІІ-ІV курсах, при написанні курсових робіт, слід серйозно поставитися до формулювання 

тем дослідження майбутніх бакалаврських, дипломних, магістерських робіт. 

Тематика кваліфікаційних робіт тісно пов’язана з практичними проблемами 

соціальної сфери. Суттєво вплинути на вибір теми кваліфікаційної роботи можуть 

виробничі практики, саме тому, теми робіт мають визначатися після проходження 

студентами виробничих практик на третьому курсі, тобто одним із основних критеріїв 

вибору тематики дослідження мають бути матеріали та враження, отримані у процесі 

проходження попередніх практик. 

Для прийняття рішення щодо обрання тієї чи іншої теми доцільним буде попереднє 

консультування з викладачем, яким її запропоновано. У процесі консультування до 

формулювання теми можуть бути внесені корективи, уточнення – відповідно до пропозицій 

студента. При цьому слід пам’ятати, що тема завжди має відбивати конкретну 

соціальну проблему. Під проблемою розуміється комплекс теоретичних чи практичних 

завдань, необхідність вирішення яких постала перед суспільством в цілому, чи окремою 

його частиною. Слід пам’ятати, що нечіткість формулювання теми призводить, як 

правило, до помилкового визначення проблеми. Разом з тим, бажано, щоб обрана тема 

викликала зацікавленість у автора, співпадала з його навчальними та науковими 

інтересами. Важливим моментом формування уявлення про вміст майбутньої 

кваліфікаційної роботи є попереднє обговорення з викладачем її об’єкта, предмета, 

мети та завдань вже на етапі вибору теми. 

Студент-випускник – це людина з певним досвідом навчальної, науково-

дослідної, виробничої діяльності, оскільки позаду написання рефератів, доповідей, 

курсових робіт, проходження ознайомчої, волонтерської практики, тобто накопичений 

багаж, який становить основу наукового інтересу студента. Виходячи з викладеного, 

тема роботи може бути запропонована саме студентом і відкоректована разом із 

науковим керівником. 

Хоча існує традиційний підхід як у визначенні тем, так і в їх розробці, але 

вважаємо за необхідне звернути увагу на специфічність та теоретичну і практичну 

цінність саме тих робіт, які мають міждисциплінарний характер, які не підлягають під 

визначення в категорії лише однієї дисципліни, а виконуються на межі двох або 

кількох дисциплін (соціальний захист має бути в основі однієї з дисциплін). Такі теми 

надають студентам більш широкі можливості для творчості й пошуку нестандартних 

рішень, роблять наукову роботу оригінальною та більш вартісною як для самого 

науковця-початківця, так і для сучасної соціальної сфери. 

Підбір теми бакалаврської роботи може стати стимулом вмотивованості студента 

до самостійної роботи. На активність наукової діяльності студента підбір теми 

дослідження може вплинути, якщо: 

– тема є логічним продовженням того над чим студент працював протягом 

останніх років; 

– тема, пов’язана з майбутньою професійною діяльністю, у якій студент бачить 

себе фахівцем; 

– тема є оперативним інтелектуальним реагуванням на суперечливі проблеми 

сучасності, які ще не знайшли належного наукового вирішення; 



 

 46 

– простежується зв’язок обраної теми із дослідницькою проблематикою кафедри 
чи науковими розробками конкретного викладача, з яким студент бажає співпрацювати. 

Тема кваліфікаційної роботи – це результат клопіткої роботи з ознайомлення з 
вітчизняними та закордонними джерелами, пов’язаними із соціальною роботою та 
суміжними спеціальностями, а також набутого досвіду проходження виробничих практик 
та написання курсових робіт. Маючи зазначену теоретико-практичну базу, можна 
вибір теми проводити наступним чином у декілька етапів: 

– на підставі аналізу протиріч, які виявленні у напрямі потенційного дослідження, 
формується проблема, ключові питання та очікувані результати; 

– виявляються складові компоненти вибраної теми, тобто розробляється структура 
проблеми; 

– визначається актуальність проблеми, її цінність на сучасному етапі для галузі 
соціально захисту. 

З вищевикладеного, можна зробити висновок, що тема кваліфікаційної роботи 
повинна бути актуальною, відповідати стану та перспективам розвитку соціальної 
сфери, бути спрямованою на вирішення конкретних завдань, що стоять перед установами 
та організаціями галузі. Тобто, в якості теми кваліфікаційної роботи обирається 
конкретно проблема, яка має місце у реальній соціальній практиці тих установ, 
організацій, підприємств, куди студент направляється на виробничу переддипломну 
науково-педагогічну практику. 

Після обрання теми кваліфікаційної роботи, студент пише заяву на ім’я завідувача 
випускової кафедри з проханням затвердити її та призначити наукового керівника, а в 
разі необхідності – і наукового консультанта (зразок заяви міститься у додатку). 

Закріплення теми, призначення наукового керівника (наукового консультанта) 
оформлюється протоколом кафедри. 

Після затвердження теми, студент разом із науковим керівником складають 
(розробляють) індивідуальний план виконання кваліфікаційної роботи (додаток А). 

Завдання складається у двох примірниках: перший видається студенту одразу 
після затвердження, другий залишається на кафедрі. Зміст індивідуального плану 
виконання кваліфікаційної роботи містить, з одного боку, завдання, що сформулював 
автор кваліфікаційної роботи для досягнення мети дослідження, разом з тим, це ті 
завдання, що повинен вирішити студент як виконавець кваліфікаційної роботи. Наприклад, 
якщо досліджується тема «Формування професійної готовності майбутнього соціального 
працівника», то завдання може містити наступні складові: 

1) дослідити поняття «професійна готовність»; 
2) ознайомитися з професіограмою соціального працівника; 
3) проаналізувати освітньо-кваліфікаційні вимоги до бакалавра, спеціаліста та 

магістра соціальної роботи, що зафіксовані в освітньому стандарті; 
4) розглянути освітньо-професійну програму підготовки соціальних працівників; 
5) обрати інструментарій (у разі відсутності розробити власний) для діагностики 

рівня професійної готовності (чи окремих її складових) майбутніх соціальних працівників; 
6) визначити наявний рівень професійної готовності студентів спеціальності 

«Соціальна робота» ЧДУ ім. Петра Могили; 
7) сформулювати пропозиції щодо можливих шляхів підвищення рівня 

професійної готовності майбутніх соціальних працівників під час навчання у ВНЗ; 
8) розробити рекомендації щодо вдосконалення підготовки соціальних працівників у 

ВНЗ; 
9) під час переддипломної практики запропонувати апробацію окремих складових 

(чи у повному обсязі) розроблених рекомендацій; 
10) отримати відзив на результати апробації чи обґрунтовану відповідь по суті 

придатності рекомендацій; 
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11) для розв’язання цих завдань розробити програму дослідження; 

12) оформити роботу відповідно до існуючих вимог; 

13) отримати відзив наукового керівника та зовнішню рецензію. 

Тематика кваліфікаційних робіт повинна відповідати сучасному стану і  

перспективам розвитку соціальної роботи. Кваліфікаційна робота є проектною, науково-

дослідною або експериментальною розробкою, в якій вирішується актуальне завдання 

для напряму «Соціальна робота». Вимоги до вмісту, обсягу і структури бакалаврської 

атестаційної роботи визначаються вищим учбовим закладом на підставі положення 

про підсумкову державну атестацію випускників вищих учбових закладів, затвердженого 

Міністерством науки і освіти України, державного освітнього стандарту за напрямом 

підготовки дипломованого спеціаліста «Соціальний працівник», Закону України про 

вищу освіту і даних методичних рекомендацій. 

Теми кваліфікаційних робіт призначають відповідно до наступних напрямів: 

1) виконання проектної тематики. Науково-дослідний напрям, яким займається 

випускова кафедра; 

2) забезпечення навчального процесу; 

3) науковий інтерес керівника в галузі соціальної роботи; 

4) забезпечення навчального процесу; 

Оскільки соціальна робота є інтегруючим міжгалузевим науковим напрямом, 

рекомендується вибирати теми, пов’язані з наступними спеціальними дисциплінами: 

– технології соціальної роботи; 

– загальна та соціальна педагогіка; 

– загальна соціальна та вікова психологія; 

– соціологія; 

– соціальна робота з сім’ями та дітьми; 

– соціальна робота з різними категоріями клієнтів; 

– організація діяльності соціальних служб; 

– зайнятість населення та її регулювання; 

– соціальна робота з людьми похилого віку; 

– конфліктологія в соціальній роботі; 

– права людини та їх захист; 

– соціальна робота з біженцями та пошукувачами притулку; 

– соціальна робота з людьми що мають наркотичну та алкогольну залежність; 

– соціальна робота з ВІЛ-інфікованими; 

– соціальна робота з різними категоріями жінок; 

– проблеми соціальної роботи з молоддю; 

– основи медико-соціальної реабілітації інвалідів; 

– волонтерство в соціальній роботі; 

– соціальна робота в пенітенціарній системі. 

У виборі проблематики та теми дослідження мають допомогти провідні науковці 

випускової кафедри. Суттєвим є обговорення на кафедрі обраних студентами тем із 

метою визначення їх наукової вартості, актуальності та значущості для навчального 

процесу. Дискусії щодо теми дослідження можуть виявити нові, ще не вирішені 

питання різного ступеня науковості, що дозволить чітко виокремити коло питань, що 

підлягають висвітленню. Якщо в університеті розвинені наукові школи, то створюються 

найбільш сприятливі умови для виконання комплексних досліджень, що мають напрямок 

дослідження соціального забезпечення, який у подальшому стає стратегією наукового 

колективу. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Яким чином можна стимулювати науково-дослідну роботу студента? 

2. Розкрийте основні причини недостатнього розвитку науково-дослідної 

роботи студентів в умовах університету. 

3. Доведіть доцільність та розкрийте види робіт, які сприятимуть вихованню 

соціального працівника науковця на бакалавраті (1-4 курси). 

4. Доведіть доцільність та розкрийте види робіт, які сприятимуть вихованню 

соціального працівника науковця, який претендує на отримання освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст». 

5. Доведіть доцільність та розкрийте види робіт, які сприятимуть вихованню 

соціального працівника науковця, який навчається у магістратурі? 

6. Розкрийте форми науково-дослідної роботи студентів у позанавчальний час. 

7. Якою є головна спрямованість курсової роботи? 

8. Яка структура університету відповідальна за затвердження теми та графіку 

написання курсової роботи? 

9. Що слід враховувати при виборі теми курсової роботи? 

10. У чому полягає відмінність першої курсової роботи від другої? 

11. Що відображає та засвідчує кваліфікаційний рівень бакалавра? 

12. Зазначте відмінності бакалаврської роботи від курсової? 

13. Якими є основні цілі виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт? 

14. Що відображає та засвідчує освітній рівень магістра? 

15. У чому полягають відмінності в захисті кандидатської та магістерської 

дисертацій? 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 

1. В обов’язки наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи входить... 

2. Суттєво вплинути на вибір теми кваліфікаційної роботи може ..., оскільки 

тематика кваліфікаційних робіт тісно пов’язана з ... . 

3. Оскільки соціальна робота є інтегруючим міжгалузевим науковим напрямом, 

рекомендується вибирати теми, пов’язані з наступними спеціальними дисциплінами: ... . 

4. Перша курсова робота із соціальної роботи відрізняється від другої... . 

5. Кваліфікаційна робота бакалавра має бути ..., або ... дослідженням пов’язаним з 

вирішенням ... ... . 

6. Кваліфікаційна робота має бути представлена у вигляді ... 

7. Обсяг випускової кваліфікаційної роботи бакалавра від ... до ... сторінок 

друкованого тексту, без додатків. 

8. Обсяг курсової роботи від ... до ... сторінок друкованого тексту, без додатків. 

9. Обсяг магістерської дисертації від ... до ... сторінок друкованого тексту, без 

додатків. 

10. Після захисту, магістерські роботи зберігаються в бібліотеці протягом ... . 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Курсові чи кваліфікаційні роботи пишуться з: 

а) однієї конкретної дисципліни; 

б) двох дисциплін; 

в) низки споріднених дисциплін; 

г) усі відповіді вірні. 
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2. Тематика курсових робіт кожного року має переглядатися і затверджуватися: 

а) науковим відділом університету; 

б) деканатом факультету; 

в) випусковою кафедрою; 

г) усі відповіді вірні. 

3. Друга курсова робота обов’язково має містити: 

а) ускладнену структуру; 

б) практичну частину; 

в) збільшений обсяг; 

г) усі відповіді вірні. 

4. Кваліфікаційна робота має бути представлена у вигляді: 

а) рукопису; 

б) практичного дослідження; 

в) автореферату; 

г) усі відповіді вірні. 

5. Упродовж навчання на бакалавраті студент має підготувати: 

а) курсову та бакалаврську роботу; 

б) дві курсові та бакалаврську роботу; 

в) курсову, кваліфікаційну та бакалаврську роботи; 

г) кількість науково-дослідних робіт, яка вказана у навчальному плані. 

6. Обсяг випускової кваліфікаційної роботи бакалавра має містити: 

а) від 30 до 40 сторінок друкованого тексту, без додатків; 

б) від 50до 60 сторінок друкованого тексту, без додатків; 

в) від 60 до 70 сторінок друкованого тексту, без додатків; 

г) від 70 до 80 сторінок друкованого тексту, без додатків. 

7. Обсяг курсової роботи має містити: 

а) від 20 до 30 сторінок друкованого тексту, без додатків; 

б) від 30 до 40 сторінок друкованого тексту, без додатків; 

в) від 40 до 50 сторінок друкованого тексту, без додатків; 

г) від 50 до 60 сторінок друкованого тексту, без додатків. 

8. Обсяг магістерської дисертації має містити: 

а) від 60 до 70 сторінок друкованого тексту, без додатків; 

б) від 70 до 80 сторінок друкованого тексту, без додатків; 

в) від 80 до 90 сторінок друкованого тексту, без додатків; 

г) від 90 до 100 сторінок друкованого тексту, без додатків. 

9. Не менше десяти відсотків викладацького складу у магістратурі мають 

складати: 

а) кандидати наук; 

б) доктори наук; 

в) академіки; 

г) магістри. 

10. Зміст магістерської дисертації повинен бути відображений у: 

а) авторефераті; 

б) методичних рекомендаціях; 

в) брошурі; 

г) статті. 

11. Відповідальність за якість отриманих результатів та їх точність, разом зі 

студентом, несе: 

а) завідувач випускової кафедри; 

б) науковий керівник; 
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в) декан; 

г) випускова кафедра. 

12. Студент має звітувати перед науковим керівником про виконання  

наукової роботи: 

а) не менше одного разу на тиждень; 

б) не менше одного разу на місяць; 

в) не менше двох разів на місяць; 

г) не менше одного разу на два місяці. 

13. Відгук на випускну кваліфікаційну роботу має дати: 

а) зовнішній рецензент; 

б) науковий керівник; 

в) завідуючий випусковою кафедрою; 

г) декан факультету. 

14. Для затвердження теми курсової роботи, студент має написати заяву на ім’я: 

а) завідувача випускової кафедри; 

б) наукового керівника; 

в) декана факультету; 

г) куратора групи. 

15. Тему магістерської дисертації затверджує: 

а) ректор; 

б) проректор; 

в) завідувач випускової кафедри; 

г) декан факультету. 

16. Які форми організації має науково-дослідна робота студентів на Україні: 

а) аудиторна науково-дослідна робота; 

б) позанавчальна науково-дослідна робота; 

в) курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська робота; 

г) усі відповіді вірні. 

17. Яка основна причина слабкого розвитку науково-дослідної роботи студентів 

в умовах університетської освіти? 

а) на залучення студентів до науково-дослідної роботи виділяється недостатньо 

годин; 

б) наукова-дослідна робота в університетах залишається додатком до викладання 

у викладачів кафедр; 

в) викладачів, які плідно займаються науково-дослідною роботою зі студентами, 

не стимулюють; 

г) усі відповіді вірні. 

18. У яких напрямках повинна здійснюватися науково-дослідна робота студентів 

університету? 

а) науково-дослідна робота студентів у навчальному процесі; 

б) науково-дослідна робота студентів у вільний від навчання час; 

в) науково-дослідна робота студентів на виробництві; 

г) усі відповіді вірні. 

19. З якого курсу слід розпочинати науково-дослідну роботу студентів? 

а) з першого; 

б) з другого; 

в) з третього; 

г) з четвертого. 
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20. Яку форму науково-дослідна робота студентів можна віднести до 

позанавчальної? 

а) науково-дослідні гуртки; 

б) проблемні гуртки; 

в) наукові конференції; 

г) олімпіади. 

 

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ 

 

№ 1 – г; 

№ 2 – в; 

№ 3 – б; 

№ 4 – а; 

№ 5 – б; 

№ 6 – б; 

№ 7 – б; 

№ 8 – г; 

№ 9 – б; 

№ 10 – а; 

№ 11 – б; 

№ 12 – в; 

№ 13 – б; 

№ 14 – а; 

№ 15 – а, в; 

№ 16 – а, б; 

№ 17 – г; 

№ 18 – а, б; 

№ 19 – а; 

№ 20 – а, б, в, г. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ 

 
Основним завданням при організації науково-дослідної роботи студентів в 

умовах університетської освіти є не тільки залучення їх до творчості наукового 
пошуку, але й набуття знань, умінь та навичок в організації наукових досліджень та в 
оформленні отриманих результатів. Оскільки бакалаврське, дипломне та магістерське 
дослідження є кваліфікаційними роботами, їх оцінюють не лише за теоретичною 
науковою цінністю, актуальністю теми, практичним значенням отриманих результатів, а й 
за рівнем тих вимог, які ВАК України висуває до змісту, структури дисертаційних 
досліджень та їх оформлення. Кістяком дисертаційного дослідження є її структура, 
яка включає наступні рубрики: 

– титульний аркуш; 
– зміст – це основа структури дисертації; 
– список умовних скорочень (за потребами, якщо скорочення використовуються 

у тексті більше 3-4 разів); 
– вступ – це фактично оформлення понятійного апарату наукового дослідження; 
– основна частина; 
– висновки; 
– список використаної літератури; 
– додатки (за необхідністю). 
 

3.1. ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який оформлюється згідно з 

визначеними вимогами. 
У верхній частині титульного аркуша кваліфікаційної роботи розташовується 

найменування Міністерства освіти і науки України та назва вищого навчального 
закладу, де виконується робота. Нижче надається інформація про назву факультету та 
випускову кафедру. Наступним – у середній частині аркуша розташовується назва 
наукового дослідження. Під темою, надається інформація якого рівня ця робота, і з 
якої спеціальності (наприклад: магістерська робота зі спеціальності 8.040202 «Соціальна 
робота». Далі ближче до правого краю вказують: прізвище, ім’я, по батькові автора та 
науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника. Остання 
інформація титульного аркуша – місто і рік написання кваліфікаційної роботи. 

 

3.2. ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Після титульного аркуша, подається зміст кваліфікаційної роботи. У змісті 

подається найменування всіх розділів, підрозділів та пунктів наукової роботи, проти 
яких встановлюється їх початкові сторінки. Наведені у змісті найменування мають 
точно відтворювати заголовки у тексті. Редакція чи послідовність заголовків у тексті, 
яка не відповідає змісту, неприпустима. 

Саме у змісті зафіксована структура наукового дослідження і через це є можливість 
простежити ті цілі, які ставить студент у своєму дослідженні. Найчастіше у наукових 
дослідженнях із соціальної роботи, особливо магістерських, зустрічаються роботи, зміст 
яких складається із двох або трьох розділів. Така побудова пов’язана з тим, на які аспекти у 
своєму дослідженні науковець акцентує особливу увагу. Приклад подається далі. 
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Рис. 3.2. Зразок оформлення змісту 

У наведеному прикладі, основний акцент у змісті зроблено не лише на формуванні 

такої якості, як гендерна культура у майбутніх соціальних працівників, але й на методи 

діагностики та формування даного явища, що відображено у назвах розділів та підрозділів. 

Особливо слід звернути увагу на оформлення змісту, зокрема йдеться про  

необхідність розташування заголовків один під одним. Заголовок кожного наступного 

ступеня зміщують на три-п’ять знаків вправо відносно заголовка попереднього. 

«Нумерація рубрик подається за індексаційною системою, тобто з цифровими 

номерами, які містять номер як усієї рубрики, так і рубрик, які їй підпорядковані»
1
. 

У змісті найменування структурних частин (Вступ; Розділ; Висновки; Список 

використаних джерел; Додатки) друкуються великими літерами і виділяються жирним 

шрифтом. 

Зміст розкриває всю структуру наукової роботи і містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), 

зокрема: вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної 

літератури та ін. 

Якщо у кваліфікованій роботі вжито специфічну термінологію, а також використано 

маловідомі скорочення, позначення та ін., то їх перелік має бути поданий у вигляді 

                                                 
1 Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. – К.: Знання-

Прес, 2002. – С. 176-177. 
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окремого списку, який розміщується перед вступом. Означений перелік треба друкувати 

двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, праворуч – їх 

детальну розшифровку. 

Нумерація сторінок наукового дослідження має бути наскрізною, включаючи 

основну частину наукової роботи, тобто, починаючи після змісту з цифри «3». 

 

3.3. ВСТУП ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Вступ у науковій роботі – це одна з ключових частин дослідження, оскільки у 

ній розкривається не лише стан проблеми, що досліджується, але й завдання, які 

ставить дослідник, очікувані результати та ін. Це та частина наукової роботи, до якої 

науковець постійно повертається – з неї починається оформлення апарату наукового 

дослідження, і до неї ми повертаємося, щоб розкрити новизну результатів та практичну 

значущість після завершення дослідницької роботи. Вступ – це та частина наукової 

роботи, на яку звертають особливу увагу члени державної комісії, експерти, рецензенти, 

опоненти, тому не дивно, що їй приділяється багато уваги ї особливо слід зробити 

акцентування на оформлення апарату наукового дослідження. 

А.Ф. Ануфрієв вказує на необхідність розрізняти дослідницьку та діагностуючу 

роботи, саме через наявність чи відсутність основних елементів апарату наукового 

дослідження (див. табл. 3.1)
1
. 

Таблиця 3.1 

Елементи понятійного апарату дослідницької та діагностичної робіт 
Наукове дослідження Діагностичне дослідження 

Варіант І Варіант ІІ 

Актуальність 

Об’єкт 

Предмет 

Проблема 

Гіпотеза 

Задачі 

Методика 

Новизна результатів 

Практична значущість 

Актуальність 

Об’єкт 

Предмет 

Мета 

Гіпотеза 

Задачі 

Методика 

Новизна результатів 

Практична значущість 

Актуальність 

Об’єкт 

Предмет 

Мета 

– 

Задачі 

Методика (програма) 

Діагностичний висновок 

Практична значущість 

Як бачимо, в діагностичному обстеження, у науковому апараті відсутня гіпотеза 

та новизна результатів. Разом з тим, якщо випускник університету виконує наукове 

дослідження, то він має вибрати варіант оформлення наукового апарату – з проблемою 

або метою дослідження. Слід також мати на увазі, що курсова і дипломна робота за 

жанром може являти собою не лише наукове дослідження чи діагностичне обстеження, але 

й набувати форму науково-методичної чи практичної роботи. 

 

3.3.1. Актуальність дослідження 

 

Визначення проблеми і формування теми передбачають обґрунтування актуальності 

дослідження, тобто відповіді на питання, чому цю проблему потрібно саме зараз 

досліджувати. Обґрунтовуючи тему дослідження, важливо розрізняти практичну і наукову 

актуальність. Проблема може бути вже вирішена на рівні наукових досліджень, але 

отримані результати не впровадженні у практику. Іншими словами – ця проблема не є 

актуальною для науки, для її вирішення потрібно організувати практичне впровадження 

отриманих результатів, тобто ця проблема є актуальною лише з практичної точки зору. 

                                                 
1 Ануфриев А.Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и диссертационные работы. – М.: МГПОУ, 

2002. – 111 с. 
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Розкриваючи актуальність, не слід вдаватися до багатослів’я, або починати її 
характеристику здалеку. Для кандидатської дисертації актуальність розкривається в 
межах однієї-двох сторінок, для дипломної, магістерської – однієї сторінки, а для 
курсової роботи – пів сторінки друкованого тексту. 

На що слід звернути увагу при розкритті актуальності теми дослідження? Слід 
наголосити на двох основних напрямках: 

а) невивченість обраної теми, а тому актуальність дослідження полягає в тому, 
що певні аспекти обраної теми вивчені не у повній мірі, й означене дослідження 
спрямоване, щоб закрити цю «білу пляму» в науці; 

Наприклад, введення посади соціального педагога в систему освіти поставило 
перед вищою школою проблему якісної підготовки спеціалістів для вирішення соціально 
педагогічних задач у школі. 

Однією із таких задач є соціально-психологічна діагностика, яка включає вивчення 
соціально-психологічних особливостей учнів і їх груп у навчально-виховному процесі, 
а отже, визначення причин труднощів у навчанні й поведінці з метою надання допомоги 
Покращення діагностичної діяльності соціального педагога орієнтує науку на глибоке 
та детальне вивчення особливостей процесу постановки соціального, педагогічного та 
психологічного діагнозу в ході вирішення діагностичних задач. Але, зміст процесу 
вирішення означених задач не був предметом спеціального дослідження; 

б) потреба у вирішенні певних практичних завдань на підставі отриманих за 
допомогою дослідження результатів. Наприклад, сучасний стан розвитку виробництва 
характеризується потребою у професійно мобільних спеціалістах, які здатні успішно 
реалізувати себе в нових соціально-економічних умовах. Однак, на практиці багато 
людей прагнуть залишатися на одному місці роботи, навіть відчуваючи незадоволеність 
професією, так як вважають зміну сфери трудової діяльності показником власної  
некомпетентності. При цьому професійна діяльність стає неефективною, що виникає 
незадоволеність не лише професією, але і життям у цілому. У зв’язку з цим, перед 
фахівцями, які займаються проблемами зайнятості населення, постають задачі аналізу 
причин, умов та закономірностей свідомої зміни професії і її усвідомлення в контексті 
побудови та реалізації особистої професійної перспективи. 

Слід зазначити, що в багатьох випадках актуальність дослідження обґрунтовується 
недостатньо. Особливо це стосується практичного боку актуальності, де автори часто 
обмежуються посиланнями на законодавчі акти та постанови уряду. 

При оцінці актуальності прикладних наукових досліджень, більш актуальною 
вважається та тема, яка здатна дати більший економічний ефект. Є різні підходи до 
розкриття актуальності, але чітких критеріїв для встановлення ступеня актуальності не 
існує. Порівнюючи декілька тем, ступінь їх актуальності може встановити лише 
науковець чи фахівець в означеній галузі. 

 

3.3.2. Об’єкт і предмет дослідження 
 
Об’єкт дослідження в соціальній роботі – це певний процес чи явище, яке 

породило проблемну ситуацію, існує незалежно від суб’єкта пізнання, і на яке звернуто 
увагу дослідника. Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і 
часткове. 

Предмет дослідження – є конкретніший за своїм змістом: у предметі дослідження 
фіксується властивість або відношення до об’єкта, яке потребує спеціального 
цілеспрямованого вивчення. Як бачимо, об’єкт має більш широкі межі, ніж предмет, 
тому в одному об’єкті може бути виокремлено низка предметів. Предмет включає лише ті 
елементи, зв’язки, відношення об’єкта, які мають вивчатися у даній науковій роботі. 
Власне кажучи, визначення предмета – це ні що інше, як встановлення меж пошуку. 
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Під час проведення дослідницької роботи існує декілька варіантів визначення об’єкта 

та предмета дослідження. Ми акцентуємо увагу на двох, які найчастіше використовуються 

в соціальній роботі: 

а) об’єкт і предмет співвідносяться як ціле і частина. За таких умов, предмет 

знаходиться у межах об’єкта, і саме предмет визначає тему дослідження. Наприклад: 

Об’єктом дослідження є процес гуманістичного виховання майбутніх соціальних 

працівників. 

Предметом дослідження є педагогічні умови виховання гуманності в майбутніх 

соціальних працівників у процесі професійної підготовки. 

Об’єктом дослідження є міжособистісне спілкування. 

Предметом дослідження є роль спілкування у процесі реабілітації людей з 

алкогольною та наркотичною залежністю; 

б) об’єкт визначається через тих, хто бере участь в експерименті (досліді), а 

предмет – через те, що у них вивчається. Наприклад: 

Предмет дослідження: Сприйняття дзвінків на мобільні телефони у процесі 

аудиторних занять викладачами. 

Об’єкт дослідження: викладачі університету. 

 

3.3.3. Мета та завдання дослідження 

 

Як відомо, цілеспрямованість – найважливіша характеристика людської діяльності, 

яка відрізняє спрямовану діяльність людини від неосяяної метою інстинктивної поведінки 

тварини. Особливістю діяльності людини є те, що перш ніж досягнути чогось, вона 

створює у своєму мозку модель майбутнього витвору, тобто створює так зване  

випереджаюче відображення дійсності. Всі ці положення у певній мірі відносяться до 

процесів, які відбуваються в соціальній роботі. 

Встановлення мети дослідження в соціальній роботі – це вибір оптимальних із 

точки зору потенційних можливостей реальної соціальної дійсності способів її  

перетворення із існуючого положення у нове, те яке шукає і бажає дослідник, тобто – 

це прагнення досягти ідеалу в певній сфері соціальної роботи. Цілепокладання відбувається 

на підставі передбачення, пов’язаного із порівнянням ідеалу з реальністю й прагненням 

наблизитися до ідеалу. У соціальній роботі удосконаленню підлягають такі аспекти 

діяльності, як діагностика, прогнозування, профілактика, організація надання послуг, 

створення умов для соціалізації, тому «неправильно починати мету зі слів: вивчити 

вплив ..., визначити стан ..., дослідити ефективність ..., розробити методику ..., 

обґрунтувати оптимальні терміни ..., дати характеристику ..., встановити закономірності... 

та ін., тому що ці слова визначають спосіб досягнення мети, а не саму мету»
1
. 

Як помилкові формулювання мети дисертації наводимо такі приклади: «Мета 

роботи: вивчити вплив соціальних і генетичних факторів на виникнення девіації і 

розробити рекомендації з педагогічної корекції відповідних відхилень у дітей». На 

нашу думку, зазначена мета повинна звучати так: «Підвищення ефективності педагогічної 

корекції девіантних відхилень шляхом впливу медико-соціальними засобами на 

соціальні та генетичні фактори, що сприяють виникненню девіацій у дітей». Якщо ми 

порівняємо наведені приклади, то побачимо, що в першому варіанті дисертантом 

представлена не мета, а послідовність виконання роботи. 

Розглянемо мету роботи: «Підвищити ефективність соціальної реабілітації дітей 

із затримкою психічного розвитку на підставі вивчення організації навчально-виховного 

процесу в загальноосвітній школі». На перший погляд, ця мета побудована вірно. Але 

                                                 
1 Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки. – Харків: Інжек, 2004. – 215 с. – С. 23. 



 

 58 

при більш прискіпливому погляді на неї виникає питання: Яким чином можна підвищити 

ефективність соціальної реабілітації дітей із ЗПР через вивчення організації навчально-

виховного процесу? Мабуть, тут слід окреслити якісь засоби чи форми організації 

навчання, а ніяк не вивчення організації навчально-виховного процесу. Отже, з 

вищесказаного, ми можемо зробити висновок, що мета – це обґрунтоване уявлення 

про загальні кінцеві або проміжні результати пошуку, тому доцільно починати 

формулювання мети з висловів «підвищити ефективність...», «виявити шляхи та умови ...». 

Щоб досягти поставленої мети, необхідними й обов’язковими кроками є конкретизація 

загальної мети, завдяки створенню системи дослідницьких завдань. 

Під завданнями ми розуміємо конкретну ситуацію, яка потребує свого перетворення 

для досягнення певної мети. «Завдання завжди містить відоме (окреслення умов ситуації) 

і невідоме, те що шукають, потребують, розраховане на вдосконалення певних дій, 

прикладання зусиль для просування до мети, для вирішення поставленої проблеми. 

Не слід захоплюватися кількістю завдань, які слід вирішити, дуже важливо 

виділити основні, причому потрібно ставити як прикладні, так і теоретичні завдання 

(уведення та розкриття сутності нових понять, розробка критеріїв і показників, оцінки 

ефективності, умов і шляхів, експериментальна перевірка, підготовка методичних 

рекомендацій тощо). Їх рекомендується виділити порівняно небагато, не більше 4-5. 

Однак обов’язково мають бути виділені три групи задач. 

«Частіше за все перша із основних груп завдань – історико-діагностична – 

пов’язана із вивченням історії і сучасного стану проблеми, визначенням або уточненням 

понять, загальнонаукових, соціально-психологічних та педагогічних основ дослідження; 

друга – теоретико-моделююча – з розкриттям структури, сутності того, що вивчається, 

та способів його перетворення; третя – практично-перетворювальна – з розробкою 

та використовуванням методів, прийомів, засобів раціональної організації процесу 

соціальної допомоги, його передбачуваного перетворення і з розробкою практичних 

рекомендацій»
1
. Решта, більш практичні задачі частіше за все визначають у якості 

підзадач до основних. 

Вибудувати вірну систему поставлених завдань, означає визначити «маршрут» 

пошуку, тобто з’ясувати, у якій послідовності досліднику слід вирішувати задачі або 

вирішити поставлену проблему. Побудова означеної системи завдань частіше за все 

відбувається шляхом з’ясування того, що слід узнати, встановити, щоб досягти 

поставленої мети. Для того, щоб зрозуміти, яким чином на практиці вибудовується 

система завдань, звернемося до прикладу – розглянемо побудову «дерева цілей» до 

теми «Формування психологічної культури майбутніх соціальних працівників». 

Розробка цілей дослідження починається з визначення змісту, складу та структури 

основного поняття – психологічна культура (ПК), адже ми передбачаємо, що ПК 

соціального працівника є в цілому ізоморфна (тобто відповідає) культурі як цілісному 

соціальному феномену. Розробляється понятійна матриця (склад ПК), а потім з’ясовуються 

взаємовідносини (ієрархія) складових ПК: психологічні потреби, цінності, ідеали, 

відношення до клієнтів, співробітників та ін. (див. рис. 3.1). 

Виконана частина роботи дає уявлення про те, що необхідно зробити з  

моделюванням й організації формування ПК, щоб з’ясувати умови і фактори її 

ефективного розвитку, знайти засоби діагностики результатів. Таким чином, перший 

блок дослідження пов’язаний з розробкою загальної структури моделі об’єкта і носить 

характер теоретичного аналізу. 

Другий блок пов’язаний з визначенням цілей конструювання процесу виявлення 

факторів, умов та способів формування ПК (технології, способи організації соціального 

                                                 
1 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – 

М.: ACADEMA, 2001. – 207 с. – С. 59-60. 
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середовища, взаємодії соціального працівника та клієнта та ін.). На цьому етапі теоретичні 

цілі (вияв умов, принципів інтеграції людини у суспільство та ін.) поєднуються з 

практичними (створення психічно розвиваючого середовища, організації психологодоцільної 

діяльності та ін.). 

У третьому блоці реалізуються цілі, пов’язані із систематизацією фактів, їх 

оцінкою, виявленням необхідних і достатніх для отримання певних результатів 

факторів та умов. 

Загальна мета: з’ясування теоретичних основ, змісту та умов формування ПК 

майбутніх соціальних працівників. 

 

Примітка. Цифри в дужках (1,2,3) означають: 

1 – положення можна знайти, відібрати в існуючих знаннях; 

2 – положення потребує уточнення та конкретизації; 

3 – необхідне оригінальне рішення на основі власного пошуку. 

Рис. 3.1. Формування психологічної культури (ПК) майбутніх соціальних працівників 

Серед помилок, що найчастіше зустрічаються у цій частині дослідження, слід 

звернути увагу на логіку послідовності викладу. Адже завдання мають давати уявлення 

про послідовність кроків дослідника на шляху до досягнення мети дослідження, наприклад: 

1. Вивчити регіональний рівень захворювання на СНІД серед молоді. 

2. Виявити закономірності зв’язків між захворюванням та проявом девіантної 

поведінки (вживання алкоголю, наркотиків, заняття проституцією). 
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3. Розробити алгоритм прогнозу розвитку захворюваності на СНІД. 

4. Виявити за розробленими алгоритмами прогнози серед груп ризику. 

5. Розробити оптимальний варіант соціально-психологічної реабілітації молоді. 

6. Вивчити імовірний вплив соціально-психологічної реабілітації хворих на СНІД. 

З наведеного переліку завдань випливає, що завдання № 6 не може бути фінальним. 

Воно має бути розташованим під № 3. Це завдання завершує суто теоретичну частину 

роботи, адже наступні завдання присвяченні вирішенню питань, які розвиваються в 

експериментальній частині. 

Не доцільним є виділення окремо завдання № 4, адже воно є частиною завдання № 3, 

тому доцільно було б об’єднати ці два завдання в одне. 

Кількість завдань для бакалаврських, дипломних і магістерських робіт коливається в 

межах від 3 до 7, і залежать від мети та може включати в себе наступні елементи: 

– вирішення певних теоретичних питань, які входять у загальну проблему 

(наприклад, розробка ознак явища, його рівнів, критеріїв ефективності, принципів та 

умов застосування та ін.); 

– експериментальне вивчення практики вирішення певної проблеми, виявлення 

притаманних їй характерних рис (типових станів, типових недоліків) передового 

досвіду та ін.; 

– обґрунтування необхідної системи заходів для вирішення поставлених практичних 

завдань щодо покращення рівня соціальної роботи; 

– експериментальна перевірка запропонованої системи заходів, з точки зору її 

ефективності, тобто досягнення максимальних результатів у відповідних умовах, за 

відведений час та докладання певних зусиль соціальним працівником; 

– розробка методичних рекомендацій для тих, хто буде використовувати результати 

дослідження на практиці. 

 

3.3.4. Гіпотеза дослідження 

 

Відоме висловлювання Д.І. Менделєєва «Гіпотези полегшують наукову роботу 

таким же чином, як плуг землероба полегшує вирощування корисних рослин». 

Гіпотеза (грец. hypothesis – передбачення, здогадка) – це наукове передбачення, 

яке науковець висуває, щоб пояснити якесь явище, яке потребує перевірки за допомогою 

досліду і теоретичного обґрунтування для того, щоб стати достовірною науковою теорією. 

Іншими словами, гіпотеза – це один із елементів цілепокладання, адже не можна 

проводити дослідження, не маючи перед собою чітко поставленої мети. Цінність 

гіпотези – у її протиріччі догмі, у розриві з традиційним баченням вирішення проблеми. 

«Наукові теорії не з’являються у готовому вигляді, вони виникають спочатку у вигляді 

передбачень, гіпотез і, пройшовши певну перевірку, перетворюються у достовірні знання. 

Гіпотеза організує процес дослідження, визначає його логіку, шляхи здійснення»
1
. 

Вимоги до гіпотези: 

– адекватність і обґрунтованість – вона має пояснити як можна більше коло 

встановлених раніше фактів, і по можливості не суперечити встановленим раніше 

науковим положенням. Якщо такі протиріччя мають місце, то вони мають бути 

конкретними, детально проаналізованими та поясненими; 

– конкретність – вона не повинна містити понять, які мають неконкретне, розмите 

формулювання; 

– перевірюваність – вона обов’язково повинна мати механізми для перевірки: 

логічні, за допомогою експерименту, за допомогою підібраних методик, на основі 

                                                 
1 Попковська П.Я. Методология научных исследований. – Минск: Информпрес, 2006. – 182 с. – С. 64. 
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практики. Тобто, коли є можливість у результаті отримати і зафіксувати факти, тоді 

гіпотезу можна вважати вірною. 

Самим розповсюдженим способом перевірки гіпотези є практичне застосування 

її основних положень. Лише практика може відповісти на питання про якість вашої 

гіпотези. На жаль, недосконале планування навчально-виховного процесу на спеціальності 

«Соціальна робота» роз’єднало наукову роботу студентів і практику, що робить наукову 

роботу відірвану від життя. Наше завдання – виправити цю помилку, адже формулювання і 

доведення гіпотези відбувається через накопичення фактичного матеріалу, висунення 

припущення та перевірці на практиці отриманих результатів. Як бачимо, без практики 

неможливо організувати цей процес. 

У процесі проведення дослідження можна розробити відразу декілька гіпотез. 

Якщо у процесі вивчення та відбору матеріалу виникають нові гіпотези, то необхідно 

відібрати із них найбільш вірогідні і прийняти за основу. Не можна вести дослідження, не 

маючи гіпотези. Як казав Д.І. Менделєєв, краще дотримуватися такої гіпотези, яка 

може виявитися з часом невірною, ніж не мати ніякої. Помилкові гіпотези також 

поглиблюють наші знання, показують складність проблеми й збуджують нас до пошуку 

кращих рішень. 

Для прикладу наведемо наступну гіпотезу. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що існує зв’язок між особливостями написання 

букв та окремими властивостями та якостями особистості. 

Для перевірки гіпотези слід вирішити наступні задачі: 

1. Визначити за допомогою літературних джерел напрями, за якими вирішувалася 

проблема невербальних характеристик (почерку). 

2. Провести експерименти з виявлення індивідуальних особливостей особистості, 

які мають прояв у почерку. 

3. Виявити проаналізовані характеристики осіб за вербальними показниками. 

4. Виявити об’єктивні характеристики осіб, з якими пов’язані дані по вербальним і 

невербальним характеристикам. 

5. Встановити найбільш стійкі зв’язки між вербальними й невербальними 

характеристиками. 

 

3.3.5. Наукова новизна 

 

Увесь хід дослідження і всі його методологічні характеристики були підпорядковані 

необхідності отримання нового знання. На стадії завершення дослідження виникає 

необхідність підвести підсумки, і визначити, яке нове знання отримане і яке його 

значення для науки і практики соціальної роботи. «Тепер, при усвідомленні і оцінці 

проміжних та кінцевих результатів, потрібно дати конкретну відповідь на питання про 

новизну: що зроблено з того, що іншими не було зроблено, які результати отримано 

вперше? Якщо немає переконливої відповіді на це питання, можуть виникнути серйозні 

сумніви відносно цінності всієї роботи»
1
. 

Що може скласти новизну дисертаційного, дипломного чи курсового дослідження? 

1. Вивчення вже відомого в науці явища на новому експериментальному  

матеріалі (наприклад, за рахунок особливостей експериментальної вибірки на тих, на 

кому проводяться дослідження (етнічних, соціокультурних, професійних, вікових)). 

2. Перехід від якісного описання відомих у науці фактів до їх чітко визначеної 

кількісної характеристики (а це можливо через проведення експерименту). 

                                                 
1 Марченко С.Я., Кратинов Н.С., Чиж Н.А., Кратинова В.А. Методология и методы социально-педагогических 

исследований. – Луганск: Альма-матер, 2001. – 212 с. – С. 151. 
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3. Вивчення відомого в науці психолого-педагогічного явища більш сучасними 

методами (наприклад, перехід при вимірюванні часу реакції при фізичній чи психічній 

реабілітації дитини до сотих секунди). 

4. Співставлення, порівняльний аналіз протікання реакцій, процесів (наприклад, 

розвиток пам’яті, уваги та ін. у звичайних людей і хворих на алкоголізм, наркоманію). 

5. Зміна умов протікання психолого-педагогічних процесів (наприклад, розвиток 

емоційної сфери у дітей із ЗПР при використанні діючої навчальної програми, чи  

експериментальної). 

У процесі написання рубрики «Наукова новизна», молоді науковці допускають 

цілу низку помилок, тому акцентуємо увагу на деякі: 

а) до цього пункту не можна включати опис нових практичних результатів, 

отриманих у вигляді способів діяльності, методик діагностики чи формування, схем, 

алгоритмів і т. ін. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові 

прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку науковця. «Усі наукові 

положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою 

(фундаментом) вирішеної в дисертації наукової задачі або наукової проблеми. Насамперед 

за це здобувачеві присуджується науковий ступінь»
1
; 

б) у формулюванні наукової новизни не коректно порушувати ієрархію її положень. 

На перше місце необхідно ставити положення, що починаються з визначення «вперше», 

потім «доповнено», а після цього «уточнено». Наведемо приклад неправильної 

послідовності викладу новизни: 

1. Проведено аналіз результатів дослідження соціальної адаптації обдарованих 

дітей до діяльності в умовах класного колективу з виділенням допоміжних критеріїв 

діагностики формування колективної взаємодії. 

2. Визначено спрямованість і силу впливу на перебіг і формування адаптованості 

лідерських якостей у обдарованих дітей. 

3. Доповнено уявлення про залежність розвитку обдарованості від ступеня 

адаптованості у дитячому колективі. 

4. Доведено значний вплив ступеня активності на раннє формування адаптованості. 

5. Вперше вивчено залежність рівня обдарованості дітей від рівня їх адаптованості 

в умовах класного колективу; 

в) помилковим є включення в наукову новизну положень, сформульованих у 

вигляді висновку, як наприклад: «Асоціальна діяльність підлітків – це результат 

недостатньої уваги сім’ї та школи до питань виховного середовища»; 

г) недоцільним є включення до цієї рубрики проведених студентом організаційних 

дій, які не відбивають наукової новизни роботи. Виходячи з викладеного, не є: коректним 

наступний приклад: «Вперше організовано етапна соціальна робота з онкохворими 

дітьми, із застосуванням методу артотерапії, з метою корекції психологічного стану 

означеної категорії дітей»; 

д) не можна в рубриці «наукова новизна» декларувати використання останніх 

досягнень якогось напряму соціальної роботи, тому що до новизни належать теоретичні 

результати дослідження, а не практичний досвід; 

е) не переконливо звучить таке формулювання наукової новизни: «Визначено 

рівні дезадоптації випускників інтернатних установ та загальноосвітніх шкіл Ця фраза 

не може претендувати на наукову новизну, тому що вона лише несе інформацію про 

виконання одного із поставлених завдань дослідження; 

ж) непоодинокі випадки, коли автор невірно формулює думку, що не дає можливість 

використати її як наукову новизну, наприклад: «Вперше запропонована програма з 

                                                 
1 Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки. – Харків: Інжек, 2004. – 215 с. – С. 31-35. 
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формування позитивних емоцій у дітей молодшого шкільного віку із затримкою 

психічного розвитку». Ця фраза може бути представлена й у рубриці наукової новизни 

при її трансформації в такому вигляді: «Вперше науково обґрунтована програма з 

формування позитивних емоцій у дітей молодшого шкільного віку із затримкою 

психічного розвитку»; 

з) причиною багатьох помилок є те, що до цієї рубрики часто включають пункти, 

які належать до рубрики «Практичне значення одержаних результатів», наприклад: 

«Розроблений метод визначення рівня профілактичної роботи з людьми похилого віку 

дозволяє провести глибокий аналіз якісних і кількісних показників роботи центрів 

соціального захисту»; 

«Визначення як абсолютного, так і відносного числа помилок за розглянутою 

рубрикою дисертації встановило, що в абсолютному значенні число помилок, що 

допускаються у докторських дисертаціях (2,3 ± 0,36) на 27,8 % більше, ніж у 

кандидатських дисертаціях (1,8 ± 0,30). Однак відносна частота помилок стосовно 

загальної суми пунктів наукової новизни виявилася приблизно однаковою і становила 

для кандидатських дисертацій 30,9 ± 4,8 %, а для докторських – 27,0 ± 3,4 %. Звертає 

на себе увагу той факт, що тільки 20 % дисертацій обох видів не мали помилкових 

формувань. Ці дані вимагають пильної уваги дисертантів і їх керівників, а також 

рецензентів до цього розділу дисертації»
1
. 

А.М. Засимов та В.П. Голік рекомендують молодим науковцям застосовувати 

такі, найбільш типові початкові конструкції формулювань наукової новизни: «Вперше 

встановлено можливість визначення...», «Дане наукове обґрунтування доцільності 

проведення...», «Вперше за допомогою комплексних досліджень отримані дані, що 

дозволяють...», «Доведена можливість застосування...», «Вперше за допомогою ... 

доведена роль...», «Уперше встановлені можливості...», «Показана ефективність...», 

«Встановлена доцільність проведення...», «Вперше створений і вивчений новий...», 

«Вперше обґрунтовані і запропоновані нові...», «Установлений характер зв’язку 

між...», «Науково обґрунтовані нові нормативні параметри...». 

 

3.3.6. Практична значущість дослідження 

 

Практична значущість прикладних досліджень визначається, перш за все, впливом 

отриманих результатів, на якісні показники соціально-психологічної та соціально-

педагогічної роботи соціальних установ, фахівців з соціальної роботи, організації 

соціального середовища та вирішення інших практичних питань. Тут велике значення 

має актуальність дослідження, необхідність вирішення питання в даний момент і в 

конкретних умовах. 

Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати 

інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання. 

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із 

зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів 

відповідних документів. 

Практична значущість результатів дослідження може полягати у можливості: 

– вирішення на їх підґрунті того чи іншого практичного завдання; 

– проведення подальших наукових досліджень; 

– використання тих чи інших даних у процесі підготовки тих або інших фахівців; 

– розробити нові методики, які доцільно використовувати у професійній діяльності. 

                                                 
1 Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки. – Харків: Інжек, 2004. – 215 с. – С. 31-35. 
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Приклади: 

1. Практична значущість вивчення динаміки розумової обдарованості дітей-

сиріт переддошкільного віку полягає в тому, що результати дослідження можуть 

використовуватися у практичній роботі психологами, педагогами, соціальними  

працівниками для розвитку інтелекту та творчого потенціалу дітей. 

2. Практична значущість даних, отриманих про особливості алкогольної або 

наркотичної залежності можуть знайти застосування у відповідному спецкурсі. 

3. Якщо у дослідженні розроблено нову методику, то практична значущість 

може бути обумовлена можливістю її використання для вирішення деяких практичних 

задач, для проведення подальших досліджень, для підготовки фахівців. 

Наведемо деякі помилки, які зустрічаються при оформленні цієї частини роботи: 

– часто зустрічається опис практичної значущості у вигляді висновків дисертації, 

наприклад: «Ефективність впливу колективних форм виконання на процеси соціалізації 

дітей девіантної поведінки, залежить від рівня згуртованості означеного колективу та 

тривалістю впливу». Закладений у наведеному абзаці зміст дозволяє вивести з нього 

наступну практичну значущість: «Застосування колективних форм виховання роботі з 

дітьми девіантної поведінки дозволяє поліпшити результати з їх соціалізації»; 

– помилковим є конкретизація дій соціального працівника, внаслідок чого практична 

значущість перетворюється у практичні рекомендації. Наприклад: «Рекомендовано 

при профілактичній роботі з сім’ями групи ризику здійснювати моніторинг рівня 

соціальної поведінки, а у дітей, які перебувають в означених сім’ях, відслідковувати 

якість соціалізації» та ін. 

Під час написання рубрики «Практична значущість» доцільно використовувати такі 

ключові словосполучення: «На основі ... розроблені ефективні методи...», «Запропонована 

схема (алгоритм) диференційного підходу до адаптації...», «Обґрунтована ефективність 

використання...», «Дані, отримані при вивченні..., можуть бути основою для формування 

групи ризику...», «На підставі отриманих даних розроблена програма з удосконалення...», 

«Проведення профілактичних заходів з урахуванням виявлених факторів ризику відкриває 

можливості зниження...», «Запропонована методика дозволяє розширити...», «Визначені 

фактори...», «Виявлені критерії... є об’єктивними критеріями...», «Розроблено перелік 

інформативних показників оцінки...», «Запропоновані нові інформативні тести для...», 

«Доведено доцільність комбінованого застосування...», «Обґрунтована необхідність 

визначення показників...», «Запропоновані способи...», «Показана можливість 

використання...»
1
. 

 

3.3.7. Методика дослідження 

 

Цією рубрикою ми маємо зв’язати мету дослідження з науковою та практичною 

значущістю, тобто з кінцевим результатом. Тому в «Методиці дослідження» ми маємо 

відповісти на питання: яким чином, за допомогою яких методів, за яких умов ми 

отримали очікуваний результат? 

Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої 

в роботі мети. Однак ці методи потрібно подавати не відокремлено від змісту роботи, 

а коротко, але змістовно окреслюючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Це, 

по-перше, продемонструє логічність вашої роботи, а, по-друге, покаже доцільність 

обраних методів. 

Як видно із завдань, які стоять перед означеною рубрикою вступу, його ми 

можемо написати лише після проведення експерименту. Дослідник може чітко і якісно 

                                                 
1 Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки. – Харків: Інжек, 2004. – 215 с. – С. 38. 
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описати використанні методики, особливості та умови їх використання. Тому цей 

пункт вступу пишеться із завершення написання чорнового варіанта. 

 

3.4. ОСНОВНА ЧАСТИНА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Основний зміст наукової роботи подається у розділах, які складають основу 

наукового дослідження. З метою дотримання чіткої структурної побудови та логіки 

викладу матеріалу, в науковій роботі передбачені розділи, підрозділи, пункти та підпункти. 

Така градація дає змогу науковцеві зосередити увагу на основних моментах наукового 

дослідження. Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки, а завершуватися 

висновками, в яких у стислому вигляді подаються отримані наукові та практичні 

результати. 

У розділах основної частини наукового дослідження слід подати: 

– огляд літератури за темою дослідження; 

– виклад загальних підходів та методів дослідження; 

– розкрити умови, шляхи та засоби вирішення проблеми; 

– опис проведених теоретичних або експериментальних досліджень; 

– опис проведення діагностуючого та формувального експерименту та методів, 

що були використані; 

– аналіз та висвітлення результатів дослідження. 

В огляді літератури окреслюються основні етапи становлення наукової думки 

щодо обраної проблеми. Аналізуються роботи попередників з акцентуванням уваги на 

питаннях, які не були вирішені, або потребують інших підходів у нових умовах. Адже 

для вирішення проблем, які виникають у роботі соціального працівника з клієнтом, 

важливо вивчити літературу з питань психології та педагогіки, де слід відшукати 

особливості роботи з людиною певного віку і з певними особливостями характеру. 

Прямої відповіді на вказані запити у практики відсутні, тому дослідник, виходячи з 

понять, категорій, закономірностей психології та педагогіки, має по крихтам збирати з 

літератури необхідну інформацію (вивчити щоденники соціальних працівників, досвід 

роботи, спогади та ін.), тобто підібрати низку фактів, які б дозволили довести  

вирішення поставленої практикою проблеми. Такий критичний аналіз дозволить молодому 

науковцеві окреслити межі свого дослідження та визначити місце у вирішенні проблеми. 

Суттєвим у процесі вирішення наукової проблеми є те, у контексті якої системи 

наукових понять «науковий факт» буде сприйматися. Так, соціолог, вивчаючи матеріал на 

тему «успішність роботи соціального працівника», акцентував би увагу на статистичних 

фактах; історик, підкреслив би становлення якості соціальної роботи в історичному 

аспекті; психолог – зацікавився взаємосприйняттям соціального працівника та клієнта, 

процесом «вигорання», впливом особистісних якостей на взаємодію та ін.; педагог – 

методами педагогічного впливу, які сприяють успішності професійної діяльності. 

Іншими словами факти слід побачити і зафіксувати, а це залежить від внутрішнього 

світогляду, культури і професіональної готовності науковця. 

У другому розділі обґрунтовуються вибір підходів, розробляється загальна 

методика дослідження, вибудовується модель явища та прогнозуються шляхи та умови, за 

яких проблема може бути вирішена. Крім того, створюється методичний інструментарій 

(розробляються критерії, показники та рівні явища, що вивчається) або підбираються 

методики для діагностування. 

У наступному розділі розкривається сутність експериментальної роботи, 

наводиться програма заходів, яка має сприяти вирішенню проблеми, іншими словами 

проводиться формувальний експеримент, або соціометричне дослідження (у залежності 

від поставленої мети). Завершується основна частина дослідження аналізом отриманих 
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результатів, де дослідник має дати оцінку повноти розв’язання поставлених завдань, 

достовірності отриманих результатів та порівняти їх з результатами діагностуючого зрізу. 

Кожний розділ завершується висновками, які містять стислий виклад отриманого 

результату, тобто вирішенню поставленого завдання. Під час роботи над висновками 

розділу, слід приділити увагу новизні, достовірності та практичній значущості отриманого 

результату, а також джерелу, в якому ці матеріали опубліковано. «Посилання на власні 

публікації у коротких висновках до розділів, слід робити у такій формі: «Основні 

результати розділу опубліковані у працях (...)»
1
. 

Приблизний обсяг висновків до розділів – 1-1,5 сторінки матеріалу. 

 

3.5. ВИСНОВКИ 

 

У висновках викладають наукові та практичні результати, які було отримано у 

процесі проведення дослідження, тобто йдеться про формулювання розв’язаної наукової 

проблеми. Причому для досягнення більшої чіткості у побудові висновків, слід вирішену 

наукову проблему подавати у вигляді низки розв’язаних завдань. Іншими словами, 

висновки мають бути пов’язані з рубрикою вступу: «мета та завдання», тоді вони 

набудуть чіткості й дадуть змогу простежити основні етапи вирішення проблеми. Особливу 

увагу в цій рубриці, слід приділити якісним та кількісним показникам здобутих результатів 

та обґрунтуванню їх достовірності. 

 

3.6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Список використаних джерел відбиває самостійну творчу роботу науковця. 

Недостатня кількість джерел може свідчити про поверхневе ставлення автора до 

досліджуваної проблеми. Хоча кількість використаних джерел ВАК не лімітує, все-

таки вважається, що на одну сторінку тексту наукової роботи має бути одне джерело. 

«Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти, або цитує роботи інших 

авторів, то він обов’язково повинен дати посилання на те, звідки взято наведені 

матеріали. Це дасть змогу опонентам відокремити результат здобувача від запозиченого»
2
. 

Список використаних джерел має включати лише ті твори, які були використані 

при виконанні кваліфікаційної роботи. Кожен запис у переліку використаних джерел 

починають з нової строки та нумерують. Список використаних джерел можна подавати 

одним із наступних способів: 

а) у порядку розміщення посилання у тексті наукової роботи; 

б) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

в) у хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів у 

бібліотечній та видавничій справах. «Зокрема інформацію можна отримати із таких 

стандартів: ДСТ 7.1-84 «Бібліографічний опис документа». Загальні вимоги і правила 

складання, ДСТУ № %*»-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 7.12-93 

«Бібліографічний опис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги та 

правила»
3
. 

                                                 
1 Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. – К.: Знання-Прес, 

2002. – С. 203. 
2 Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. – К.: Знання-Прес, 

2002. – С. 206. 
3 Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки. – Харків: Інжек, 2004. – 215 с. – С. 46. 
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3.7. ДОДАТКИ 

 

Додатки розміщуються після списку використаних літературних джерел. Ця рубрика 

не є обов’язковою, але вона здатна суттєво посилити доказову базу допоміжним 

матеріалом, який покращить повноту сприйняття дослідження. У додатках, як правило, 

подають: 

– таблиці з допоміжними цифровими даними; 

– методики та інструкції їх використовування; 

– протоколи та акти випробувань, впровадження, результати спостережень та ін.; 

– ілюстрації, графіки, діаграми допоміжного характеру. 

Усі додатки повинні бути пронумеровані наскрізною нумерацією у порядку 

посилання на них у тексті наукової роботи. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Структура дослідження, її значення, які елементи до неї входять? 

2. Яким чином пов’язані між собою зміст та структура дослідження? 

3. Особливості оформлення титульного аркуша. 

4. Розкрийте різницю між науковим і діагностуючими дослідженнями. 

5. Що входить до елементів понятійного апарату дослідницької роботи? 

6. На яких двох основних напрямках слід акцентувати увагу при розкритті 

актуальності дослідження? 

7. Дайте визначення поняття «гіпотеза». Розкрийте вимоги до гіпотези. 

8. Які стадії проходить процес розвитку гіпотези? 

9. Коли відбувається перетворення гіпотези у наукову теорію? 

10. Які Ви знаєте способи перевірки гіпотез? 

11. Дайте визначення поняттю «мета дослідження». 

12. Яка мета вибудовування саме системи завдань дослідження? 

13. Як помилки найчастіше зустрічаються при постановці завдань дослідження? 

14. Що може скласти новизну дисертаційного (дипломного) дослідження? 

15. Які помилки найчастіше допускаються при написанні рубрики «наукова 

новизна»? 

16. Які звороти слід використовувати при формулюванні практичної значущості? 

17. Які рубрики має зв’язати між собою рубрика «Методика дослідження»? 

18. На що слід звернути увагу при написанні висновків? 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 

1. Структура дисертаційного дослідження складається з ... 

2. Зміст містить у собі ... 

3. Діагностуюче дослідження має у своєму понятійному апараті такі елементи: ... 

4. Наукове дослідження має у своєму понятійному апараті такі елементи: ... 

5. Рубрика «актуальність дослідження» має відповісти на питання ... 

6. Об’єкт дослідження – це ... 

7. Предмет дослідження – це ... 

8. Встановлення мети дослідження – це ... 

9. Під завданнями, ми розуміємо ... 

10. Гіпотеза – це ... 

11. У рубриці «наукова новизна» ми маємо дати конкретну відповідь про те, що ... 

12. Практична значущість дослідження визначається ... 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Рублікація вступу передбачає: 

а) включення до нього графіків та прізвищ вчених, які займалися дослідженням 

проблеми; 

б) розподіл тексту на пункти й підпункти; 

в) розподіл тексту на розділи та підрозділи; 

г) включення до нього прізвищ вчених, які вивчали означену проблему. 

2. До структури наукового дослідження входять: 

а) титульний аркуш та основна частина; 

б) вступ та висновки; 

в) зміст та додатки; 

г) перелік скорочень та використана література. 

3. Нумерація сторінок має бути наскрізною, включаючи: 

а) титульний аркуш, основну частину, додатки; 

б) зміст, основну частину, використані джерела; 

в) основну частину; 

г) усі відповіді вірні. 

4. Титульний аркуш дисертаційного дослідження має нести інформацію про: 

а) навчальний заклад, факультет, кафедру, де підготовлене дослідження, тема 

наукового дослідження; 

б) спеціальність, з якої написана наукова робота, місто, де навчається студент та 

рік написання роботи; 

в) курс, група та прізвище, ім’я по батькові виконавця дослідження; 

г) науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ім’я та по батькові наукового 

керівника. 

5. У змісті обов’язково мають бути подані: 

а) вступ, розділи та підрозділи наукової роботи; 

б) пункти та підпункти наукової роботи; 

в) висновки, список використаних джерел; 

г) перелік умовних скорочень, додатки. 

6. Які можуть бути за формою написання кваліфікаційні роботи? 

а) формуюча, констатуюча; 

б) діагностуюча, дослідницька; 

в) діагностуюча, формалізована; 

г) формалізована, констатуюча. 

7. На, що слід звернути увагу при розкритті актуальність дослідження? 

а) на практичній значущості результатів дослідження; 

б) на невивченості обраної теми; 

в) на економічний ефект від результатів наукового дослідження; 

г) на потребі вирішення певних практичних завдань за допомогою дослідження 

результатів. 

8. Гіпотеза – це: 

а) наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує 

перевірки на досліді та теоретичного обґрунтування, щоб перетворитися у наукову 

теорію; 

б) процес мислення, результатом якого є послідовність тверджень, розміщених у 

певному логічному порядку; 

в) твердження, яке підлягає доведенню; 

г) наукове припущення, яке використовується для доведення тези. 
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9. Назвіть стадії формулювання гіпотези: 
а) накопичення фактичного матеріалу і висування припущення; 
б) виведення із припущення наслідків; 
в) постановка наукової проблеми; 
г) перевірка на практиці отриманих результатів і уточнення гіпотези. 
10. Об’єкт дослідження – це: 
а) те, на, що спрямований процес пізнання; 
б) процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію і обрана для дослідження; 
в) підприємство або галузь; 
г) навколишній світ відображений у свідомості науковця. 
11. Предмет дослідження – це: 
а) явище або процес, обрані для пізнання; 
б) фактори та взаємовідносини між ними; 
в) властивості явищ, процесів, досліджувані з певною метою відносно їх ставлення 

до об’єкта; 
г) усі відповіді вірні. 
12. Які з наведених варіантів визначення об’єкта та предмета дослідження 

використовуються у дослідницькій роботі? 
а) об’єкт і предмет відносяться як ціле і частина; 
б) об’єкт визначається через тих, хто бере участь в експерименті, а предмет – 

через те, що у них вивчається; 
в) об’єкт визначає взаємозв’язки та взаємозалежності предмета; 
г) усі відповіді вірні. 
13. З яких висловів можна починати формулювання мети дослідження? 
а) «вивчити вплив», «визначити стан», «розробити методику»; 
б) «обґрунтувати оптимальні терміни», «дати характеристику», «дослідити 

ефективність»; 
в) «підвищити ефективність», «виявити шляхи та умови»; 
г) усі відповіді вірні. 
14. Які групи завдань найчастіше ставляться у наукових дослідженнях? 
а) історико-діагностичні; 
б) теоретико-моделюючі; 
в) констатуючо-діагностуючі; 
г) практично-перетворюючі. 
15. Яким чином на практиці вибудовується система завдань? 
а) визначення змісту, складу та структури основних понять, розробляється «понятійна 

матриця»; 
б) з’ясовується взаємовідносини складових явища, розробляється загальна структура 

моделі об’єкта; 
в) виявляються фактори, умови та способи впливу на явище; 
г) систематизація фактів, їх оцінка, виявлення необхідних і достатніх факторів 

для отримання поставленої мети. 
16. Практична значущість результатів дослідження може полягати у: 
а) розробці нової методики, яку доцільно використовувати у професійній діяльності; 
б) вирішенні на їх підґрунті того чи іншого практичного завдання; 
в) проведенні подальших наукових досліджень; 
г) використанні отриманих результатів у процесі підготовки фахівців. 
17. Під час написання рубрики «практична значущість» слід використовувати 

такі словосполучення: 
а) «вперше обґрунтовані нові», «показана ефективність», «установлений характер 

зв’язку»; 
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б) «запропонована схема», «розроблено ефективні методи»; 

в) «виявлені критерії», «розроблено перелік інформаційних показників»; 

г) «доведено доцільність комбінованого застосування», «запропоновані способи». 

18. Що може скласти новизну дисертаційного дослідження? 

а) зміна умов протікання процесів, порівняльний аналіз  протікання реакцій, 

процесів; 

б) вивчення відомого у науці явища сучасними методами; 

в) перехід від якісного описання в науці фактів до їх чітко визначеної кількісної 

характеристики; 

г) вивчення вже відомого в науці явища на новому експериментальному  

матеріалі. 

19. Які з наведених положень не коректно вводити до рубрики «наукова 

новизна»? 

а) положення сформованих у вигляді висновків; 

б) організаційні дії проведені студентом для отримання результату; 

в) визначення рівнів сформованості явища; 

г) розроблення методики виявлення схильних до суїцидних настроїв. 

20. На які запитання ми маємо відповісти у рубриці «методика дослідження»? 

а) яким чином, за допомогою яких методів, має відбуватися дослідження; 

б) яка послідовність використання методів у дослідженні; 

в) на основі якої методології здійснюється дослідження; 

г) за яких умов ми отримаємо очікувані результати. 

21. В основній частині дисертаційного дослідження слід подати матеріал, який 

розкриває: 

а) огляд літератури за темою дослідження та виклад підходів і методів дослідження; 

б) актуальність, новизну та практичну значущість проблеми; 

в) умови, шляхи та засоби вирішення проблеми та опис проведення теоретичних 

або експериментальних досліджень; 

г) проведення діагностуючого, формуючого експерименту та аналіз результатів 

дослідження. 

22. Для досягнення більшої чіткості у побудові висновків необхідно: 

а) приділити увагу якісним і кількісним показникам здобутих результатів та 

обґрунтуванню їх достовірності; 

б) структуру висновків вибудовувати, виходячи із структури дисертаційного 

дослідження; 

в) подати проблему у вигляді низки завдань; 

г) пов’язати їх з рубрикою вступу «мета та завдання». 

23. Яким способом слід подати список використаних джерел? 

а) у порядку розміщення посилання у тексті наукової роботи; 

б) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

в) у хронологічному порядку; 

г) усі відповіді вірні. 

 

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ 

 

№ 1 – б; 

№ 2 – а, б, в, г; 

№ 3 – в; 

№ 4 – а, б, в, г; 

№ 5 – а, в; 

№ 6 – б; 

№ 7 – б, в, г; 

№ 8 – а, в; 

№ 9 – а, г; 

№ 10 – б; 

№ 11 – в; 

№ 12 – а, б; 

№ 13 – в; 

№ 14 – а, б, г; 

№ 15 – а, б, в, г; 
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№ 16 – а, б, в, г; 

№ 17 – б, в, г; 

№ 18 – а, б, в, г; 

№ 19 – а, б, в; 
№ 20 – а, г; 
№ 21 – а, в, г; 

№ 22 – в, г; 
№ 23 – г. 

 
ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
1. Визначте, про які компоненти дослідження (база, об’єкт, предмет) йде мова у 

наступних фрагментах: 
– колектив співробітників Центру служби зайнятості та їх клієнти...; 
– процес становлення центру реабілітації на базі гуманітарного університету з 

профільним навчанням; 
– психолого-педагогічні умови комплексної реабілітації хронічно хворих дітей в 

оздоровчо-освітньому центрі; 
– залежність між стилем спілкування соціального працівника з клієнтом і 

ефективністю адаптаційного процесу. 
2. Виділіть можливий предмет (або предмети), вивчаючи наступні дослідні теми: 
– використання нових інформаційних технологій в соціалізації підлітків; 
– формування гуманізму як елемент підготовки майбутнього соціального робітника. 
3. Якою може бути сформульована тема і об’єкт дослідження, у яких виділено 

наступний предмет: 
– соціально-психологічна адаптація дітей-сиріт в умовах дитячих будинків 

сімейного типу. 
4. Які Ви знаєте варіанти визначення об’єкта і предмета дослідження? Наведіть 

приклади. 
5. Розкрийте вимоги до гіпотез. Наведіть приклади гіпотез і прокоментуйте їх. 
6. Розробіть завдання («дерево цілей») до теми «Формування гендерної культури 

майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки». 
7. Які помилки зустрічаються найчастіше при розкритті наукової новизни? 
8. На чому слід акцентувати увагу при розкритті практичної значимості дослідження? 
9. Чи згодні Ви з такими висловлюваннями: «Мета виправдовує засоби», «Мета 

виправдовує зміст і засоби діяльності», «Велика енергія народжується лише для великої 
мети», «Хто ставить перед собою великі задачі, той знаходить і засоби для їх реалізації». 

10. Спробуйте вибудувати «дерево цілей» для дослідження із соціальної роботи 
на тему: «Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах ВНЗ». 

11. Які дієслова слід використовувати при формулюванні завдань дослідження? 
12. Підготуйте титульний аркуш вашого наукового дослідження 
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РОЗДІЛ 4 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

4.1. ПОНЯТТЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Будь-яка сфера людської діяльності потребує інформаційного забезпечення, оскільки 

жодне виважене рішення чи то в політиці, економіці чи комерційній діяльності, не 

можна приймати без знання щодо стану об’єкта, відносно якого приймається це рішення, 

тобто без належного інформаційного супроводу. Особливо це стосується науки, адже 

йдеться про високий ступінь точності та об’єктивності наукового результату. 

Наукове дослідження не може відбуватися без ознайомлення з джерелами інформації, 

що так чи інакше характеризують його об’єктну галузь, висвітлюють об’єкт та предмет. 

Тому досліднику надто необхідно мати повне уявлення про систему інформаційного 

забезпечення дослідницької діяльності в цілому та коло джерел, що розкривають тему 

його власного дослідження зокрема. 

Пошук та добір джерел інформації в процесі наукового дослідження має бути 

цілеспрямованим, послідовним та системним. Лише у цьому випадку дослідник може 

розраховувати на можливість об’єктивної оцінки ступеня наукової розробленості 

проблеми, що постала в якості об’єкта його дослідження. 

Досліднику необхідно враховувати той факт, що наукова інформація володіє 

властивістю розпорошення (розсіювання). Особливо яскраво проявляється ця властивість 

у періоди значного збільшення потоків інформації. У різних обсягах та формах публікацій 

вона (інформація) може бути представлена великою кількістю джерел: статтями у 

часописах та наукових збірках, матеріалами та тезами конференцій, монографіями, 

підручниками та навчальними посібниками, методичними матеріалами, нормативно-

законодавчими актами, електронними документами і т. ін., які, у свою чергу, мають 

найрізноманітніші місця знаходження: бібліотеки, центри інформації, книжкові крамниці, 

видавництва, органи реєстрації друкованих видань, науково-дослідні інститути і т. д. 

Для того, щоб виявити якомога більше джерел, що є носіями знання про об’єкт 

дослідження, дослідник повинен мати достатній рівень інформаційної культури, тобто 

володіти знаннями щодо сутності інформації, її ролі у суспільстві та наукових 

дослідженнях, формах та закономірностях її існування, водночас уміти здійснювати 

пошук інформації, її оцінку та добір, аналітико-синтетичну обробку, накопичення, 

систематизування, а також мати навички грамотного її використання тощо. Невід’ємною 

складовою його інформаційної культури є також уявлення про систему інформаційного 

супроводу наукової діяльності. 

Щоб забезпечити конкретне наукове дослідження інформацією, досліднику 

необхідно, передусім, на змістовно-теоретичному рівні чітко визначити необхідний 

обсяг і структуру інформації, встановити її джерела, знайти доступ до наявних 

інформаційних ресурсів. 

Інформаційні ресурси – це сукупність інформаційних матеріалів – документів і 

масивів інформації у формі публікацій, наукових звітів, електронних записів, баз 

даних і т. п., а також різноманітні пошукові системи, що забезпечують доступ до них. 

Структурною одиницею інформаційного ресурсу є науковий документ, тобто матеріальний 

об’єкт, який містить науково-технічну інформацію і призначений для її збереження і 
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використання. Сукупність інформаційних ресурсів, пов’язаних між собою темою становить 

систему інформаційного забезпечення наукового дослідження у будь-якій галузі [5, 

с. 279]. 

Така система включає три основні компоненти: 

– інформацію як сукупність відомостей, їх види та джерела, форми представлення; 

– органи інформаційного забезпечення, які відповідають за збереження та 

поширення інформації; 

– інструменти, що забезпечують доступ до інформації 

Лише чітко усвідомивши роль кожної з означених складових у дослідницькому 

процесі в цілому та розв’язанні конкретної наукової проблеми, зокрема дослідник може 

розраховувати на повноту та об’єктивність висвітлення об’єкта свого дослідження. 

 

4.1.1. Види та джерела наукової інформації 

 

Документи, що є джерелами інформації у науковому дослідженні, поділяються 

на первинні і вторинні. Первинні чи фактографічні, як їх називають документознавці, 

містять безпосередньо результати наукової, виробничої, творчої діяльності, відображають 

факти, що їх отримано в процесі проведених досліджень. Первинні документи створюють 

автори – науковці, письменники, журналісти, педагоги, композитори, художники і т. д. 

Результати своєї діяльності вони представляють у формі монографій, статей, підручників, 

літературних, музичних та інших творів [5, c. 287]. 

Первинні документи безпосередньо відбивають факти, події, явища реальної 

дійсності або думки автора і не призначені для інформування про наявність інших 

документів. У первинних документах розкриваються безпосередні результати наукових 

досліджень і розробок, нові наукові відомості, або нове осмислення відомих ідей і 

фактів. 

Більшість документів, що функціонують у суспільстві – первинні. Поряд з ними 

існують бібліографічні, реферативні, оглядово-аналітичні документи, які називають 

вторинними або – інформаційними. Вторинний документ – це результат аналітико-

синтетичної та логічної обробки одного чи кількох первинних документів з метою 

пристосування інформації до інформаційних потреб споживача. Вторинні (інформаційні) 

документи містять систематизовані відомості про первинні документи (опубліковані 

чи неопубліковані) або результат аналізу і синтезу даних, що містяться у першоджерелах. У 

вторинних документах інформацію, що мала місце в одному чи кількох первинних 

документах, подають скорочено у відомостях про них. Підготовка вторинних документів – 

сфера професійної діяльності інформаційних посередників: бібліографів, каталогізаторів, 

референтів, аналітиків та інших спеціалістів інформаційної галузі. Вторинні документи 

призначені для інформування про інші документи, чим значно полегшують дослідникам 

орієнтування у складі певного фонду чи у змісті тієї інформації, що міститься в його 

виданнях. Завдяки цьому у дослідника може відпасти потреба у зверненні до деяких 

первинних документів, що дозволить значно зекономити час. Первинні документи 

часто називають вихідними тому, що вони служать для створення документа похідного, 

тобто вторинного [5, с. 275-295]. 

Носіями первинної інформації є книги (підручники, посібники, монографії), 

періодичні друковані видання (журнали, наукові збірки, бюлетені), оптичні компакт-

диски (СD-RОМ), а також неопубліковані матеріали: депоновані рукописи, дисертації, 

наукові звіти, матеріали нарад, доповіді з різних напрямів наукових досліджень та ін. 

Протягом усього періоду розвитку науки і культури триває процес накопичення 

інформації та знань, які фіксуються в документах. Кількість документів постійно 

збільшується. За всю історію людства накопичено величезний обсяг первинних 
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документів
1
. У сфері інформації діють закони прискорення розвитку науки, внаслідок 

чого постійно зростає потужність первинного документо-інформаційного потоку, 

відбувається концентрація та розпорошення публікацій у періодичних виданнях, наукових 

збірках, методичних та навчальних виданнях тощо. 

Усе це призводить до серйозних труднощів у роботі з документами й інформацією, 

яку вони містять. Обсяг інформації різноманітного характеру в наш час настільки 

великий, що в деяких випадках простіше і дешевше заново провести дослідження, 

зробити винахід або навіть відкриття, ніж знайти відомості про нього в документах [4]. 

Щоб подолати ці негативні явища у сфері документних комунікацій, людство 

винайшло чимало засобів: створило книгосховища, бібліотеки, архіви, органи інформації, 

автоматизовані інформаційні мережі й багато іншого з метою накопичення, упорядкування, 

збереження та поширення інформації, що виробляє суспільство. Але виявляється, що 

накопичити інформацію замало, важливо надати її користувачу в оптимально потрібному 

обсязі й у потрібний час. 

Уже в давнину з появою порівняно великих документних зібрань з’ясувалося, що 

неможливо швидко знайти потрібну інформацію шляхом перегляду всіх наявних 

документів. Оперативно ознайомитися з великою кількістю їх можна, якщо коротко 

навести основні відомості про кожний документ у своєрідній довідці, тобто подати 

інформацію у стислому «згорнутому» вигляді. 

За таких умов для розшуку потрібного документа немає потреби переглядати 

тексти багатьох документів, а досить ознайомитися лише з короткими повідомленнями 

про них. 

Якщо ж ці короткі повідомлення поділити на групи відповідно до певних ознак 

документів, то можна переглядати відомості не про всі документи, а лише про ті, що 

увійшли до певної групи. 

Саме за таким принципом будуються різноманітні інформаційно-пошукові 

системи (ІПС) – бібліотечні каталоги, картотеки, автоматизовані банки бібліографічних 

даних, бібліографічні покажчики й т. ін. Це значно прискорює і полегшує процес 

пошуку. Причому чим коротше охарактеризовано документ, тим більшої економії 

часу та праці досягається в процесі пошуку. Але, з іншого боку, чим лаконічніше 

подано ознаки документа, тим більша ймовірність помилки при його ідентифікації. 

Приміром, у відомостях про документ можуть бути випущені побічні, другорядні 

теми, розглянуті в ньому, і, отже, при розшуку документів із певної теми цю працю не 

буде виявлено, виникне прогалина, що призведе до втрати інформації. 

Стиснення, згортання інформації здійснюється в ході наукової обробки документів. 

З первинного документа беруть потрібні користувачам відомості про його зміст і 

формальні ознаки й на цій основі складають вторинні документи, які публікуються в 

інформаційних виданнях, використовуються в бібліотечних каталогах і картотеках, у 

банках та базах даних тощо, забезпечуючи в такий спосіб інформування користувачів 

про відповідні первинні документи [4]. 
Завдяки виконанню вторинними документами інформаційної функції, тобто  

інформування користувача про наявність та зміст первинних документів, вони отримали 
назву інформаційних документів. Інформаційний документ (ІД) – це документ, що 

                                                 
1 За даними ЮНЕСКО світовий фонд науково-технічної літератури на сьогодні перевищує 200 млрд 

назв. Крім того, зберігаються мільйони неопублікованих документів. Одним із характерних явищ, 

притаманних сучасному суспільству, є «інформаційний вибух», що постійно наростає. Лише у 2008 р. 

світове співтовариство повинно було виробити понад 20000 петабайтів (1015 байт) інформації 

наукового, економічного, політичного та іншого характеру (http://www.codata.org). Приблизно такий 

самий обсяг інформації був напрацьований людством за всю його історію до Другої світової війни 

(М. Згуровський. Шлях до інформаційного суспільства // Дзеркало тижня. – № 34). 
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містить систематизовані або узагальнені відомості про опубліковані чи неопубліковані 
дані з першоджерел та виготовлений організаціями, які здійснюють науково-інформаційну 
діяльність. Інформаційні документи містять систематизовані знання про первинні 
документи у формі описів, анотацій, рефератів на окремі документи або у формі 
оглядів групи документів певної тематики чи виду (статті, книги, нормативно-технічна 
документація, звіти про наукові дослідження, депоновані рукописи, дисертації, ресурси 
Інтернет тощо). 

Основними характерними рисами інформаційних документів є: 
– наявність чіткого цільового призначення документа – оперативне ознайомлення 

споживачів із масивом документної інформації первинного рівня; 
– особливий характер інформації в інформаційному документі – це інформація з 

первинних документів у згорнутому узагальненому вигляді; 
– усі ці документи є результатом аналітико-синтетичної обробки та переробки 

інформації, що міститься у вихідних документах. 
Інформаційні документи розрізняються між собою глибиною згортання інформації, 

методами її викладу, наявністю оцінного підходу, а також цільовим призначенням, 
оскільки одні інформаційні документи призначені лише для орієнтування у первинному 
документному потоці або масиві, а інші – для ухвалення управлінських рішень.

1
 

Інформаційні документи надають відомості про стан, тенденції і прогнози 
розвитку досліджуваної проблеми чи певної галузі знань, критичні оцінки, висновки, 
пропозиції з посиланнями на першоджерела. Це дає можливість користувачеві безперервно 
стежити за появою нової інформації, здійснювати діагностику та прогнозувати розвиток 
предметних галузей, визначати шляхи розв’язання проблемних ситуацій в усіх сферах 
діяльності суспільства [5, с. 254-281]. 

Таким чином, вторинні документи, що створюються спеціалістами інформаційних 
установ, і які оперативно й лаконічно або розгорнуто інформують користувачів про 
наявність та зміст опублікованих і неопублікованих документів виконують роль 
путівника у неосяжному океані інформації. 

Серед великої кількості й розмаїтті вторинних документів найбільшу популярність 
сьогодні серед науковців набули такі їх види, як бібліографічний список, бібліографічний 
покажчик, реферат, анотація, бібліографічний або аналітичний огляд, аналітична довідка, 
експрес-інформація, сигнальна інформація, бази і банки даних та ін. Розподіл їх на 
означені види пояснюється ступенем (глибиною) аналітико-синтетичної переробки, 
або згортання первинної інформації. Приміром, бібліографічний список являє собою 
лише сукупність бібліографічних даних, що ідентифікують документ. Це конкретні 
відомості про назву, автора твору, місце та рік видання, кількість сторінок та інші. 

Користуючись бібліографічним описом, дослідник не має можливості знати, 
наскільки представлений документ є релевантним, тобто таким, що відповідає його 
інформаційному запиту, адже не завжди назва документа повно відображає його зміст. 
На допомогу досліднику приходить анотація чи реферат – вторинні документи, які, 
окрім бібліографічного опису документа передають у стислому вигляді його зміст, 
наводять відомості про автора, час, умови створення документу та ін. 

Бібліографічний опис – це записана за певними правилами множина бібліографічних 
даних, що ідентифікують документ. Він дає уявлення про зміст, вид, читацьке призначення, 
актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати – зіставити з іншими, 
відрізнити від них [5, с. 141]. 

Роль бібліографічного опису в різноманітних галузях наукової діяльності винятково 
велика, адже вся інформація про документи здійснюється саме за його допомогою. Він 

                                                 
1 Відмінною рисою будь-якого інформаційного документа є компактність передачі змісту первинного 

документа. Приміром, реферат у 40, анотація в 100, а бібліографічний опис у 250 разів компактніші за 

статтю, чи інший документ, на якій вони складаються. 



 

 76 

є основою для створення всіх бібліотечних каталогів, бібліографічних й інформаційних 
видань, автоматизованих банків даних про документи. Без нього неможливо написати 
будь-яку дослідницьку роботу, рецензію, реферат, огляд літератури, послатися на 
якийсь твір у науковому, навчальному виданні тощо. Завдяки цьому бібліографічний 
опис широко використовується у бібліотечній, бібліографічній і науково-інформаційній 
діяльності, у книговиданні, книжковій торгівлі, архівістиці, журналістиці, в науковій 
роботі тощо. 

Бібліографічним покажчиком називається упорядкована сукупність бібліографічних 
описів видань, що присвячені окремій галузі знань, окремому напряму чи темі. 

На відміну від бібліографічного списку, покажчик має складну структуру, тобто 
складається з декількох розділів, зміст яких присвячено тому чи іншому аспекту теми. 

Бібліографічні покажчики стають в нагоді досліднику під час визначення стану 
об’єктної галузі дослідження. Приміром, бібліографічний покажчик із теми «Соціальний 
захист дітей з особливими потребами в Україні» може складатися з таких розділів, як: 

1. Нормативно-правове регулювання соціального захисту дітей-інвалідів в Україні; 
2. Соціальний захист дітей з обмеженими фізичними можливостями; 
3. Соціальний захист дітей з вадами психічного розвитку; 
4. Місце та роль недержавних організацій у системі соціального захисту дітей з 

особливими потребами в Україні та світі. 
Представлена у такому структурованому вигляді інформація щодо досліджуваної 

теми одразу зорієнтує дослідника про стан наукової розробленості проблеми . Згруповані 
у такий спосіб анотовані бібліографічні описи джерел інформації (нормативно-законодавчих 
актів, монографій, статей з наукових часописів, збірок, аналітичних довідок, записок, 
звітів з наукових досліджень і т. ін.) допоможуть дослідникові виявити «білі плями» 
(недостатньо або взагалі неопрацьовані питання теми) та визначити власне місце в 
системі знання про об’єкт дослідження. 

Анотація, на відміну від бібліографічного опису документа, стисло розкриває 
його зміст. Отже, можна зазначити, що за ступенем аналітико-синтетичної обробки 
інформації (мірою згортання) вона стоїть на другому місці після списку. 

За формулюванням, наведеним у ДСТУ 2394-94, анотація – це «стислий коментар 
чи пояснення щодо документа чи його змісту, а іноді навіть його короткий опис, що 
додається, як правило, у вигляді примітки після бібліографічного опису документа [2, с. 6]. 

Отже, анотація – коротка характеристика документа з погляду його змісту, 
призначення, форми та інших особливостей. Анотація містить узагальнену характеристику 
первинного документа, вона не переказує його зміст, на відміну від реферату, а 
розкриває тематику твору, його читацьку адресу, інші ознаки, які можуть цікавити 
користувачів. Більшість анотацій дають оцінку первинному документу, вказують на 
його значення, місце серед інших. 

Серед вторинних документів чільне місце посідає реферативна інформація, яка 
є загальноприйнятою формою обміну науковими досягненнями та спілкування вчених 
в усьому світі, допомагає зорієнтувати у потоці наукової літератури, одержати найновіші 
відомості щодо наукових досліджень із певних галузей знання. 

Реферат – це вторинний документ, результат аналітично-синтетичного опрацювання 
інформації, поданий у вигляді короткого викладу змісту первинного документа (всього 
твору або його частини), включаючи основні фактичні дані й висновки з метою 
ознайомлення з сутнісними акцентами первинного документа [7, с. 38]. 

Основними функціями реферату є інформаційна (оскільки реферат подає інформацію 
про певний документ, позбавляє необхідності знайомитися з повним текстом документа в 
тому разі, коли цей документ для читача має другорядне значення) та пошукова 
(реферат використовується в інформаційно-пошукових, зокрема й автоматизованих 
системах для пошуку конкретних тематичних документів та інформації). 
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Різновидом реферату виступає автореферат. Це короткий виклад наукової праці 

самим автором. Найчастіше зустрічаються автореферати магістерської, кандидатської 

та докторської дисертацій. Автореферат дисертації – це наукове видання у вигляді 

брошури авторського тексту щодо проведеного дослідження, яке подається на здобуття 

наукового ступеня разом із дисертацією. Знайомство дослідника з авторефератами 

дисертацій є дуже важливим, оскільки вони в узагальненому та стислому вигляді 

подають інформацію про основні наукові результати, що їх досягнуто автором 

дисертації [7, с. 39]. 

Реферативним оглядом називають узагальнену характеристику кількох джерел 

(первинних документів) з однієї теми, проблеми, галузі знань. Вони допомагають 

дослідникові сформувати уявлення про повноту та зміст підходів до досліджуваного 

ним об’єкта [5, с. 293]. 

Серед вторинних документів особливе місце посідають оглядові документи. 

Оглядовий документ як інформаційний продукт має певні специфічні риси: він є 

моделлю стану, тенденцій розвитку та шляхів вирішення проблеми. Оглядом називають 

текст, що містить концентровану інформацію, що її отримано в результаті добору, 

аналізу, систематизування, узагальнення відомостей із великої кількості першоджерел 

з певної теми за певний проміжок часу. Особлива цінність оглядових документів для 

дослідника полягає в тому, що вони передбачають як критичну оцінку наявної 

інформації, так і використання елементів наукового дослідження цієї інформації для 

одержання вихідного знання про стан і тенденції розвитку проблеми. Оглядова 

інформація – це систематизована та узагальнена інформація про стан об’єкта (предмета, 

питання). 

Найдосконалішим видом вторинних (інформаційних) документів, що повно і 

всебічно висвітлюють не окремі першоджерела, а конкретну тему у згорнутому й 

узагальненому вигляді, є аналітичні документи. 

За глибиною аналізу змісту першоджерел їх поділяють на: огляди стану питання, 

критичні, аналітичні, прогнозні огляди, аналітичні довідки, аналітичні записки, аналітичні 

звіти, рейтинги, дайджести, прес-релізи та ін. Аналітичні документи дають змогу уявити 

інформаційну модель проблеми, всебічно висвітлити проблемну ситуацію, тобто 

зорієнтуватися не лише в потоці первинних документів, а й у змісті проблеми в цілому. 

Аналітична записка, аналітична довідка, аналітичний науковий звіт  – 

інформація про підсумок науково-дослідної роботи з обраної проблематики. Однією із 

зазначених форм є науковий звіт із виконання дипломної чи магістерської робіт. 

Залежно від особливостей наукової діяльності звіт подається у вигляді тексту, ілюстрацій, 

таблиць або їх сполучень. [5, с. 296]. 

Сьогодні дослідникам надається можливість користуватися таким новим  

інформаційним продуктом, як бази даних (БД). БД – впорядкований набір логічно 

взаємопов’язаних даних, що зберігаються та використовується спільно, та призначений для 

задоволення інформаційних потреб користувачів [7, с. 176]. 

Традиційно бази даних поділяються на документальні: (бібліографічні та 

повнотекстові); фактографічні; інтегровані. Але в сучасному інформаційному середовищі 

цей розподіл умовний і частіше БД являють собою змішання різних типів. 

Інтегровані БД вміщують взаємопов’язану документальну та фактографічну 

інформацію або полівидову інформацію за даним профілем. Такі БД надають можливість 

представити інформаційний масив на різних рівнях інформаційного згортання  

(бібліографічні дані, реферати, фрагменти текстів, повні тексти документів). Комплексні, 

складноструктуровані, багатофункціональні інформаційні системи дозволяють вести 

пошук за всіма ознаками об’єкта одночасно, в залежності від інформаційних потреб 

користувачів. 
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Сьогодні бази даних створюють та надають у користування читачам усі головні 

бібліотеки України, обласні універсальні наукові бібліотеки та переважна більшість 

міських центральних бібліотек (Додаток Д). 

Користування цими продуктами дає можливість дослідникові отримати 

найактуальнішу інформацію та значно підвищити рівень своєї наукової роботи. 

 

4.1.2. Система науково-технічної інформації України 

 

Створенням, накопиченням, упорядкуванням, поширенням та забезпеченням 

доступу до вторинних документів займаються органи інформаційного забезпечення, до 

яких в Україні належать органи науково-технічної інформації, бібліотеки, видавництва, 

спеціальні інформаційні центри, науково-дослідні інститути і т. п. Усі вони разом, 

забезпечуючи користувачів документною інформацією універсального, галузевого, 

проблемно-тематичного змісту, утворюють систему науково-технічної інформації (НТІ). 

Національна система науково-технічної інформації – це організаційно-правова 

структура, за допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також 

здійснюється координація робіт зі створення, користування, зберігання та поширення 

національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної 

безпеки [7, с. 168]. 

Основною метою національної системи науково-технічної інформації є задоволення 

потреб громадян, юридичних осіб і держави в науково-технічній інформації [6, с. 347]. 

Основними завданнями національної системи науково-технічної інформації є: 

– формування на основі вітчизняних і зарубіжних джерел довідково-інформаційних 

фондів, включаючи бази і банки даних, та інформаційне забезпечення юридичних та 

фізичних осіб; 

– одержання, обробка, зберігання, поширення і використання інформації, одержаної 

в процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, 

виробничої та громадської діяльності юридичних та фізичних осіб; 

– організація надходження до України, обробка, зберігання і поширення зарубіжної 

науково-технічної інформації на основі вивчення світового інформаційного ринку; 

– підготовка аналітичних матеріалів, необхідних для прийняття державними 

органами, органами місцевого і регіонального самоврядування рішень з питань науково-

технічного, економічного і соціального розвитку країни; 

– аналітично-синтетична обробка першоджерел, реферування опублікованих і не 

опублікованих на території України джерел науково-технічної та економічної інформації, 

створення на цій основі і поширення інформаційної продукції та послуг; 

– розроблення і впровадження сучасних технологій у науково-інформаційну 

діяльність; 

– організація пропаганди і сприяння широкому використанню досягнень науки і 

техніки, передового виробничого досвіду; 

– створення загальнодоступної мережі бібліотек, інформаційних центрів громадського 

користування як бази для освіти, виробництва та наукових досліджень, системи 

реалізації прав громадян на культурний та фаховий розвиток. 

Національна система науково-технічної інформації України складається з: 

– спеціалізованих державних підприємств, установ, організацій, державних органів 

науково-технічної інформації, наукових і науково-технічних бібліотек, об’єднаних 

загальносистемними зв’язками та обов’язками; 

– підприємств будь-яких організаційно-правових форм, заснованих на приватній 

чи колективній власності, предметом діяльності яких є інформаційне забезпечення 

народного господарства і громадян України. Діяльність складових частин національної 



 

 79 

системи науково-технічної інформації здійснюється на основі договірно-обумовленого 

поділу праці в її збиранні, накопичуванні, переробці, зберіганні, поширенні та  

використанні. 

Українська система НТІ сформувалася на початку 70-х років XX ст. Нині вона 

підпорядкована Міністерству освіти і науки України і включає в себе: Український 

інститут науково-технічної та економічної інформації МОН України (УкрІНТЕІ), 13 

регіональних центрів науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ), чотири 

підрозділи з питань науково-технічної інформації у складі вищих навчальних закладів 

(на базі колишніх ЦНТЕІ Вінниці, Луганська, Кіровограда та Херсона). Функції 

регіональних центрів НТІ виконують дві установи недержавної форми власності: 

Одеський інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ» та ЗАТ «Харківський ЦНТЕІ» 

[7, с. 69]. 

Повноправними учасниками системи науково-технічної інформації виступають 

провідні універсальні та спеціальні бібліотеки України: Національна бібліотека України 

імені В.І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, Державна 

історична бібліотека України, Державна наукова медична бібліотека України, Державна 

науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Державна науково-

технічна бібліотека України, Центральна бібліотека ім. М. Островського Українського 

товариства сліпих, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, Наукова бібліотека 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького та цілий ряд інших бібліотек. 

Для кожного дослідника орієнтування у системі науково-технічної інформації є 

надто важливим з точки зору забезпечення повноти інформаційної бази дослідження, 

адже, як було вже зазначено вище, інформація, що її утворює, «розсіяна» у десятках 

видів різноманітних видань, утримувачами яких є різні інформаційні установи. 

Згідно із законодавством у сфері науково-технічної інформації головним завданням 

системи НТІ є створення державного ресурсу науково-технічної інформації та здійснення 

на його основі науково-інформаційної та аналітико-консультаційної діяльності, спрямованої 

на формування державної інформаційної політики.
1
 

Український інститут науково-технічної і економічної інформації є головною 

організацією системи НТІ України. Сьогодні УкрІНТЕІ є головним науково-дослідним 

інститутом України з питань: 

– науково-технічної і економічної інформації, координації та науково-методичної 

діяльності організацій системи науково-технічної інформації; 

– формування електронних інформаційних ресурсів із науково-технічної діяльності; 

– прогнозно-аналітичних та інформаційних досліджень із науково-технологічного 

та інноваційного розвитку; 

– інформаційного забезпечення науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу 

технологій, організації виставкової роботи та проблем інтелектуальної власності; 

– підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інформаційної та інноваційної 

діяльності в Україні; 

– міжнародного співробітництва у сфері науково-технічної інформації. 

Основними напрямами його діяльності є: 

– формування електронних інформаційних ресурсів і баз даних у сфері НТД 

України; 

                                                 
1
 Сукупний довідково-інформаційний фонд системи НТІ (з урахуванням фонду Державної науково-

технічної бібліотеки (ДНТБ) нараховує понад 1,2 млрд примірників опублікованих і неопублікованих 

документів, зокрема патентну і нормативну та методичну документацію, публікації у сфері науки, 

освіти, виробництва тощо. На єдиній програмно-технологічній основі формуються масиви електронних 

ресурсів НТІ та корпоративні бази даних. 
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– державна реєстрація та облік НДР, ДКР, технологій, захищених дисертацій, 

наукових заходів України; 

– науково-методичне забезпечення діяльності у сфері НТІ; 

– інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів НТІ; 

– організація міжнародного співробітництва у сфері НТІ [6, с. 21]. 

Формуванням системи національних електронних інформаційних ресурсів в Україні 

займається Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ НАН 

України). Інститут є провідною науковою установою НАН України зі створення 

системи інформаційного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України, 

Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, формування і 

видання Українського реферативного журналу «Джерело» (спільно з Національною 

бібліотекою України ім. В.І. Вернадського). 

Серед основних напрямків досліджень цієї установи – розробка методів та створення 

системи комп’ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань, систем масового 

розповсюдження комп’ютерної інформації; обґрунтування теоретичних основ і прикладних 

методів створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та 

розробка методів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. 

Особливу роль у системі інформаційного забезпечення розвитку наукового 

потенціалу українського суспільства відіграють бібліотеки України
1
. 

Діяльність наукових бібліотек та інформаційних установ завжди була спрямована 

на забезпечення наукових досліджень світовими документними ресурсами, сприяння 

пропаганді та розповсюдженню наукових знань. Але постійна потреба вчених в 

оперативній, повній та достовірній інформації про наукові досягнення на сьогодні не 

може бути забезпечена тільки традиційними методами, зважаючи на економічні причини 

та технологічні умови надання інформації, що постійно змінюються. Необхідно 

зазначити, що кінець ХХ століття ознаменувався новим технологічним стрибком, який 

призвів до стрімкого росту машиночитуваних (первинних і вторинних) джерел, обумовив 

появу бібліографічних, реферативних, повнотекстових баз даних (БД), які функціонують 

в режимах of-line та on-line на Web-сайтах бібліотек, інформаційних установ, навчальних 

закладів, а також БД на компакт-дисках, які, в свою чергу, почали активно 

використовуватись для задоволення інформаційно-бібліографічних запитів дослідників. 

Очолює систему бібліотек України Національна бібліотека України імені 

В.І. Вернадського (НБУВ). На сьогодні це найбільша бібліотека України, головний 

науково-інформаційний центр держави. НБУВ входить до числа десяти найбільших 

національних бібліотек світу
2
. 

Бібліотека має найповніше в державі зібрання пам’яток слов’янської писемності 
та рукописних книг, архіви та книжкові колекції видатних діячів української й світової 
науки та культури. Складові фондів – бібліотечно-архівна колекція «Фонд Президентів 
України», архівний примірник творів друку України з 1917 р., архівний фонд Національної 
академії наук України. У локальних інформаційних мережах Бібліотеки знаходиться 
450 комп’ютерів; на Інтернет-порталі – 3,5 млн бібліографічних і 260 тис. реферативних 

                                                 
1 У навчальному посібнику наведено коротку характеристику окремих провідних бібліотек України. Більш 

детальну інформацію про бібліотеки України та їх інформаційні ресурси можна знайти на сайтах бібліотек, 

скориставшись додатком П (Провідні бібліотеки України), а також виданнями: Бібліотечна Україна: 

Довідник / Уклад.: О.Ф. Артемюк, Т.М. Слєпцова; редкол.: А.П. Корнієнко (відп. ред.), О.К. Александрова, 

В.С. Бабич, В.Д. Навроцька, С.О. Басенко. – К.: Абрис, 1996. – 384 с. 

Бібліотеки вищих навчальних закладів (інформаційний каталог-довідник) / Уклад.: І.М. Федорова, Л.Г. 

Дружиніна, Т.М. Сукало; ред. В.Г. Нестеренко. – К., 1998. – 198 с. 
2 Обсяг фондів – близько 15 млн одиниць зберігання. Це унікальне зібрання джерел інформації, що 

включає книги, журнали, продовжувані видання, карти, ноти, образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, 

газети, документи на нетрадиційних носіях інформації. 
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записів, а також 55 тис. повних текстів документів; у Інтранет-середовищі – 700 тис. 
публікацій. Пошук у електронних ресурсах здійснюється програмним модулем WWW-
ISIS (ЮНЕСКО). 

Щорічно до її фондів надходять 160-180 тис. документів (книг, журналів, газет 
тощо). Бібліотека комплектується всіма українськими виданнями, отримує примірник 
дисертацій, які захищаються на території України, веде міжнародний книгообмін із 
понад 1500 науковими закладами і бібліотеками 80 країн світу. До бібліотеки як 
депозитарію документів і матеріалів ООН в Україні надсилаються публікації цієї 
організації та її спеціалізованих установ. З 1998 р. здійснюється цілеспрямоване 
комплектування електронними документами, з 2005 – вибіркове архівування науково-
інформаційних ресурсів Інтернет. 

Бібліотека здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування своїх читачів, 
забезпечуючи їм можливість користуватися універсальним довідково-бібліографічним 
фондом; системою каталогів і картотек; базами даних; фондом виконаних бібліографічних 
довідок. 

Довідково-бібліографічний фонд – складова спеціалізована частина книжкових 
зібрань бібліотеки, до якого з метою оперативного задоволення інформаційних запитів 
користувачів включені найбільш важливі довідково-інформаційні документи. У ньому 
зібрано біля 160 тис. найрізноманітніших джерел інформації: вітчизняні та зарубіжні 
енциклопедії, словники, довідники, видання органів національної бібліографії та науково-
технічної інформації України і зарубіжних країн, електронні інформаційні ресурси. 

У читальному залі відділу представлено: офіційні зібрання Законів України, Указів та 
Розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради та Уряду України й 
зарубіжних країн, збірники нормативних документів з окремих питань, статистичні 
довідники та щорічники зарубіжних країн, основні вітчизняні та зарубіжні загальні й 
галузеві енциклопедії, тлумачні та термінологічні словники, друковані каталоги дисертацій, 
реферативні і бібліографічні видання інформаційних центрів. Фонд відображено в 
каталогах відділу, а також у системі читацьких каталогів бібліотеки. 

До послуг користувачів – комплекс баз даних: повнотекстові з сучасного 
законодавства України (в актуальному стані), реферативні, політематичні, бібліографічні 
бази даних на компакт-дисках. 

На основі довідково-бібліографічного апарату здійснюється інформаційний пошук і 
бібліографічне інформування, оперативне задоволення різноманітних інформаційних 
запитів користувачів, допомога науковим співробітникам, фахівцям різних галузей 
знань, аспірантам та студентам щодо задоволення їхніх освітніх, наукових, виробничих, 
духовних, культурних потреб. Постійну допомогу в користуванні довідково-
бібліографічним апаратом відділу надає черговий бібліограф читального залу. 

Користувачам надаються довідки: тематичні (бібліографічна інформація з певної 
теми, галузі знання); уточнюючі (встановлення або уточнення елементів бібліографічного 
опису документа); адресні (встановлення місцезнаходження документа у фондах бібліотек); 
фактографічні (пошук певних фактів, подій, адрес, дат тощо за джерелами інформації). 

Надаються консультації з методики бібліографічного пошуку, використання 
довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, щодо підбору джерел до тем наукових 
досліджень, з методики складання списків літератури до наукових праць, систематизації в 
них документів та бібліографічного опису згідно з чинними державними стандартами. 

Фахівці підрозділу проводять семінари для аспірантів, молодих дослідників наукових 
установ України з методики використання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, 
підбору джерел інформації до тем дисертаційних досліджень, наукових праць. 

На замовлення установ, підприємств, організацій, приватних осіб виконуються 

платні бібліографічні довідки. 

http://www.nbuv.gov.ua/library/db_dbo.html
http://www.nbuv.gov.ua/library/s_dov.html
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Починаючи з 1998 року, НБУВ спільно з ІПРІ НАН України здійснює підготовку 

та випуск загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова», основним 

призначенням якої є: формування національних реферативних ресурсів; підготовка до 

друку галузевих серій Українського реферативного журналу «Джерело»; забезпечення 

вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності вітчизняних 

учених і фахівців; активізація входження України до міжнародної системи наукових 

електронних комунікацій. 

Сьогодні Український реферативний журнал (УРЖ) «Джерело» – періодичне 

інформаційне видання, призначене для оперативного відображення змісту друкованих 

в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних 

дисциплін. В УРЖ «Джерело» реферуються монографії, збірники наукових праць, 

матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати 

дисертацій, препринти. Джерелом інформації для підготовки УРЖ є обов’язковий 

екземпляр здобутків друку України, що надходить у Національну бібліотеку України 

імені В.І. Вернадського. Український реферативний журнал «Джерело» виходить у 

4 серіях: Сер. 1. Природничі науки; Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство. 

Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. Сер. 4.Медицина. Медичні науки. 

Усі чотири серії УРЖ «Джерело» виходять із періодичністю 1 раз у 2 місяці 

(6 разів на рік). Щомісяця БД «Україніка наукова» поповнюється 2,5-3 тис. записів. 

Бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати – переважно 

українською мовою. У базі даних «Україніка наукова» відображається 0,5 тис. серійних 

видань, а їх загальна кількість складає 1,5 тис. примірників. 

Український реферативний журнал – це не тільки інструмент інформаційного 

пошуку для дослідників, а й узагальнена картина поточного стану науки в нашій 

країні. Науковці України мають всі підстави бути представленими в науково-технічному 

інформаційному просторі. Доступ до БД «Україніка наукова» здійснюється за адресою: 

http://www.nbuv.gov.ua. Для забезпечення оперативного доступу до новітніх науково-

інформаційних ресурсів НБУВ передплачує мережний доступ до провідних світових 

баз даних наукової інформації. Серед них: наукова електронна бібліотека на платформі 

Science Direct (24 тематичні колекції, що містять понад 2 тис. наукових журналів з 

п’ятирічною ретроспективою); Найбільша загальнонаукова реферативна база даних 

Scopus з індексами цитування публікацій обсягом 28 млн записів; інформаційні продукти 

на платформі EBSCOhost Academic Searh Premier, Computer Source, SocSNDEX with 

full Text тощо) та ін. 

Національна парламентська бібліотека України. Бібліотека безкоштовно надає 

своїм користувачам вільний доступ до повних текстів дисертацій з віртуальних 

робочих місць читачів, обладнаних персональними комп’ютерами з постійними ІР-

адресами, які мають доступ до мережі Інтернет і встановлені виключно на території 

бібліотеки. 

Бібліотека веде БД енциклопедичного ресурсу Інтернет «Рубрикон» 

(http://www.rubricon.com). «Рубрикон» – інформаційно-енциклопедичний проект компанії 

«Русс портал», у рамках якого користувач отримує одночасно зручний інструмент 

пошуку найкращих ресурсів мережі Інтернет, а також доступ до повних текстів 

найважливіших енциклопедичних видань та словників з усіх галузей знань. 

На сьогодні інформаційні бази даних нараховують 62 енциклопедичних та 

словникових видань, 590 073 різнотематичних статей, та 86 927 видань з ілюстраціями 

та картами. 

Пошуковими елементами в цій базі виступають: автори публікацій, редактори, 

укладачі та інші особи; слова з назв публікацій і текстів рефератів; тематичні розділи; 

індекс Рубрикатора НБУВ; рік видання; вид документа. 
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Науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України). ДНТБ – бібліотека 

загальнодержавного значення, вона входить до бібліотечної системи України та 

системи науково-технічної інформації Міністерства освіти і науки України. 

На сьогоднішній день ДНТБ України є комплексним бібліотечно-інформаційним, 

культурно-просвітницьким, науково-методичним та репродукційно-видавничим центром, 

що сприяє розвитку науково-технічної сфери держави. 

ДНТБ України – одна з найбільших бібліотек країни з унікальним багатогалузевим 

фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 21 мільйон 

примірників документальних джерел інформації. В ньому представлені: найбільший 

фонд патентних документів в Україні, унікальні фонди промислової та нормативно-

технічної документації, дисертацій, звітів про НДДКР, депонованих наукових робіт, 

фонд вітчизняних та зарубіжних книг та періодичних видань науково-технічного 

спрямування. 

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського 

(ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського). Бібліотека являє собою національне галузеве 

книгосховище, всеукраїнський науково-інформаційний, координаційний та науково-

методичний центр бібліотек освітянської галузі України. Вона поєднує у своїй діяльності 

функції бібліотеки загальнодержавного рівня та спеціальної академічної книгозбірні. 

Головною метою діяльності бібліотеки є: інформаційне забезпечення розвитку 

вітчизняної педагогічної освіти, науки і практики, фахових потреб науковців і практиків 

освітянської галузі України, сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі 

педагогіки, психології, методики викладання окремих навчальних предметів, впровадження 

досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів і 

їх структурних підрозділів – бібліотек, а також сприяння освіті, самоосвіті педагогічних, 

науково-педагогічних, бібліотечних кадрів, молоді, що навчається, батьків. Поряд з 

іншими головними завданнями бібліотеки є: формування повноцінного інформаційного 

ресурсу з психолого-педагогічних питань у традиційній та електронній формах; створення 

системи науково-інформаційного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної 

науки, освіти і практики. Електронні ресурси бібліотеки представлені: електронним 

каталогом, повнотекстовою базою документів, реферативною базою даних, БД 

«Автореферати» та «Дисертації». Бібліотека здійснює бібліографічне обслуговування 

читачів, надаючи у користування науково-допоміжні бібліографічні покажчики з 

різних питань, виконуючи бібліографічні письмові довідки, готуючи реферативні 

огляди, забезпечує електронну доставку документів тощо. 

Бібліотека Верховної Ради України (БВРУ). Бібліотека Верховної Ради України – 

спеціальна бібліотека, яка забезпечує формування, зберігання та ефективне використання 

бібліотечного фонду як упорядкованого зібрання документів із питань права та 

парламентаризму, політики та економіки, науки, освіти, культури та інших питань 

функціонування та розвитку українського суспільства та інших країн світу. 

Паперовий фонд БВРУ складається з двох типів бібліотечних документів: 

1. Офіційні видання – документи про результати діяльності парламенту та інших 

інститутів влади. 

2. Інші видання, необхідні для здійснення конституційних повноважень парламенту. 
До офіційних видань належать: стенографічні звіти сесій Верховної Ради УРСР. – 

К., 1939-1990; Бюлетені сесій Верховної Ради України. – К., 1996; Відомості Верховної 
Ради України. – К., 1990; Голос України: газета Верховної Ради України. – К., 1991; 
Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – К., 1996; 
звіти про роботу парламентських комітетів; матеріали парламентських слухань (з 1995 р.); 
систематичне зібрання актів чинного законодавства України, Росії, Білорусії та інших 
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країн СНД; колекція текстів конституцій країн світу; переклади нормативно-правових 
актів та аналітико-правові документи країн світу. 

Інші видання представлені книжковими, газетними та журнальними виданнями, 
що складають профіль комплектування документного фонду БВРУ. Для зручності 
користування найбільш популярні видання цього блоку об’єднані у спеціальні Бібліотечні 
колекції: авторські праці народних депутатів України, політиків та державних діячів – 
дарунки бібліотеці від їх авторів; видання Інституту законодавства, Парламентського 
видавництва, Рахункової палати та Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини; видання парламентів країн світу; видання Державного комітету статистики 
України, індекси моніторингів соціологічних опитувань, вітчизняні й зарубіжні 
універсальні та галузеві енциклопедії, енциклопедичні словники тощо; видання 
Національної української академії державного управління при Президентові України, 
Національного інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, 
Національного інституту проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки 
та оборони України; монографічні видання інститутів Національної академії наук України 
(держави і права ім. В. Корецького, соціології, філософії, економіки, економічного 
прогнозування, економіки промисловості, світової економіки і міжнародних відносин, 
національних відносин і політології, регіональних досліджень, історії України,  
українознавства ім. І. Крип’якевича, народознавства і української мови); видання  
зарубіжних інформаційних центрів і програм в Україні (Програми сприяння парламентові 
України, Бюро інформації Ради Європи, Ресурсно-інформаційного центру Британської 
Ради, Центру інформаційних ресурсів Посольства США, Центру інформації та  
документації НАТО та ін.). 

Електронний ресурс БВРУ складають документи на CD-ROM і близько 
1200 документів, які мають електронну копію. Е-ресурс складають: тексти виступів 
Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, 
заступника Голови Верховної Ради України; тексти законів Європейського Союзу, 
США та Росії (на CD-ROM); переклади нормативно-правових актів та аналітико-правові 
документи країн світу; публікації парламентів Болгарії, Великої Британії, Греції, 
Німеччини, Польщі, Росії, США, України, Швейцарії та ін. (на CD-ROM); універсальні 
видання – енциклопедії, словники та довідники; бібліографічні покажчики «Виступи 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України», 
«Актуальні проблеми законотворення», «Політика і політики України в дзеркалі 
періодичних видань», «Бібліотечні колекції»; каталоги Бібліотеки Конгресу, Національної 
бібліотеки Нідерландів, офіційних публікацій Великобританії та ін. (на CD-ROM); 
публікації популярних періодичних видань світу з питань права, політики, економіки, 
науки (на CD-ROM). 

Каталоги: Електронний каталог, Каталог періодичних видань, Каталог корпоративної 
колекції перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за алфавітом назв 
країн), Каталог корпоративної колекції перекладів нормативно-правових актів 
зарубіжних країн (за бібліотечно-бібліографічною класифікацією), Каталог перекладів 
аналітичних матеріалів із правових проблем, Каталог аналітичних та інформаційних 
матеріалів іноземними мовами, Систематичний каталог аудіовізуальних матеріалів. 

Бібліографічні покажчики: Бібліографічні покажчики виступів Президента України, 
Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України; Бібліографічні покажчики 
до актуальних проблем законотворчості. 

Електронні тексти: повнотекстові публікації, повнотекстова корпоративна колекція 
перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за алфавітом назв країн); 
повнотекстова корпоративна колекція перекладів нормативно-правових актів зарубіжних 
країн (за бібліотечно-бібліографічною класифікацією); повнотекстова колекція перекладів 
аналітичних матеріалів із правових проблем. 
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Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

(НаУКМА). В бібліотеках НаУКМА створено оптимальні умови для ефективної 

наукової роботи як бази організації навчального процесу. Бібліотека – не лише місце 

книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що 

пов’язаний незчисленним нитками з усіма світовими інформаційними ресурсами, і 

забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного 

та дослідницького процесів у НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та 

новітні інформаційні ресурси як власні, так і світового інформаційного простору. 

Електронна колекція бібліотеки складає значну і важливу частину загальної 

колекції бібліотеки. В основному вона складається із передплачених повнотекстових 

баз даних наукової періодики. 

Бази даних (60).: East View – Вестник Европы; EBSCO – 10; Elsevier – 3; Springer 

Link’s е Book collection – понад 1700 книг; Ліга-закон; Рубрикон – понад 80 довідників, 

енциклопедій, словників, близько 20 книжок; Electronic Journals of Oxford University 

Press – 8 журналів; Oxford Reference Online – Premium Collection – понад 100 довідників, 

словників та енциклопедій . 

Забезпечено вільний доступ до БД: – arXiv.o; Cite Seer; Cogprints; DOAJ (Directory of 

Open Access Journals); EBSCO – 20; Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic 

Journals Library); E-Lis; Free Access Journals (HighWire); Free Medical Journals; 

FreeFullText.com; HghWire Press; Journals of Hindawi Publishing Corporation; LISTA; 

Norwegian Open Access Journals; Online Access to Research in the Environment (OARE); 

Open J-Gate; Perseus Digital Library; PLoS Journals; PubMed; RePEc; Theses Canada 

portal, United States Patent and Trademark Office; 

Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється трьома шляхами: 

– віртуальна колекція електронного каталогу еРесурси – близько 9615 бібліографічних 

записів. 

– сайт бібліотеки Сторінка «Електронні журнали та бази даних». На сторінці 

викладено перелік усіх баз даних, що є в доступі (постійному чи тестовому) з  

короткою інформацією про ресурс та гіпертекстовим посиланням на нього. 

– сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z» – близько 37 291 назв (оригінальних ресурсів). 

У науковому архіві бібліотеки зберігаються та впорядковуються архівні матеріали, 

що надходять від науковців та наукових інституцій. 

Книжкова палата України (КПУ ім. Івана Федорова) – державна наукова 

установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює: 

комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву 

друку – головного сховища всіх видів видань, випущених в Україні. Вона є центром 

національної бібліографії України, інформаційним центром, головною організацією зі 

статистичного обліку видань, головною організацією зі стандартизації в галузі видавничої 

справи. 

Книжкова палата України одержує безоплатні та платні обов’язкові примірники 

всіх видань, випуск яких здійснюється суб’єктами видавничої справи в Україні, і надає 

узагальнену інформацію про це через засоби масової інформації та надсилає її в 

управління преси та інформації обласних державних адміністрацій. 

Книжкова палата України є Національним агентством України Міжнародної 

стандартної нумерації книг (ISBN) та Міжнародної стандартної нумерації нотних 

видань (ISMN). 

Електронні ресурси Книжкової палати України представлені: 

– електронними бібліографічними базами даних неперіодичних видань: каталог 

книг та брошур з 1991 р., «Літопис книг» з 2001 р., каталог авторефератів дисертацій з 
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2006 р., «Літопис авторефератів дисертацій» з 2001 р., нотних видань з 2007 р., 

«Літопис нотних видань» з 2003 р., картографічних видань з 2007 р., «Літопис 

картографічних видань» – з 2005 р., образотворчих видань з 2007 р., «Літопис 

образотворчих видань» з 2005р., електронних видань з 2002 р.; 

– електронними бібліографічними базами даних періодичних та продовжуваних 

видань: газетних видань (оновлюється щоденно), «Літопис газетних статей» з 2005 р., 

журнальних видань (оновлюється щоденно), «Літопис журнальних статей» з 2003 р.», 

Літопис рецензій» з 2003 р.; 

– електронними ретроспективними бібліографічними базами даних: «Спецфонд 

Книжкової палати України» 1917-1921 рр. каталог неперіодичних видань 1917-1918 рр., 

персональних бібліографічних посібників 1926-1930 рр., журнальних видань 1917-

1935 рр., газетних видань 1917-1938 рр.; 

– поточними базами даних: видавців та книгорозповсюджувачів – користувачів 

ISBN (оновлюється щоденно), статистичної інформації (оновлюється щоденно); 

– базами даних реферативної інформації: Політика. Політичні науки 2002-2006 рр., 

Економіка. Економічні науки 2002-2006 рр.; 

– базами даних інформаційного забезпечення тематичних напрямів: євроінтеграції 

України та співробітництва з НАТО з 2007 р., питання функціонування державної 

мови в Україні, регіональних мов та мов національних меншин з 2008 р. видань 

лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка з 2008 р., питання 

інформатизації видавничої, поліграфічної та бібліотечної галузей з 2008 р., голодомору 

1932-1933 років в Україні публікації за 2008 р., журнальних публікацій про Білорусь. 

Сучасний етап розвитку інформаційного простору характеризується появою та 

стрімким збільшенням кількості електронних бібліотек. Сьогодні вони надають 

можливість оперативно знайомитися з бібліографічною інформацією та повнотекстовими 

електронними виданнями як художньої, так і наукової літератури. 

 

4.1.3. Інформаційна база досліджень у галузі соціальної роботи 

 

Як було вже зазначено вище, для виробництва інформаційних продуктів і надання 

послуг, необхідних для інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності, 

створюються спеціальні інформаційні служби: бібліотеки, архіви, інформаційні агенції, 

центри науково-технічної інформації та ін. Вони здійснюють збирання, збереження, 

пошук і поширення інформації, надання її у відповідь на запити читачів. 

Для користувача – дослідника соціальних проблем надто важливою є інформація, яка 

містить відомості фактичного характеру. Джерела такої інформації різні: 

– офіційні публікації державних органів влади: нормативно-правові акти, статистичні 

збірники, бюлетені, експрес-інформація та ін.; 

– література ділового характеру, призначена для використання фахівцями у 

практичній діяльності: управлінська, фінансова, маркетингова, статистична, правова та ін. 

– спеціальна література: науково-технічна, технологічна, нормативна, довідкова, 

реєстрова та ін.; 

– наукова і навчально-методична література з різних напрямків соціальної роботи, 

окремих питань, словники, енциклопедії, бібліографічні видання, аналітичні видання, 

первинна облікова і технічна документація, видання бухгалтерської і статистичної 

звітності; 

– бази даних мережі Інтернет. 
Якщо інформація про об’єкт і предмет дослідження відсутня, або міститься в 

обсягах, недостатніх для проведення наукового дослідження, вживаються заходи щодо 
її пошуку, накопичення, обробки з подальшим використанням у роботі. Для цього 
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дослідникові необхідно самостійно спланувати обстеження: розробити програму, 
інструментарій, вирішити організаційні питання. Програмно-методологічні й організаційні 
питання емпіричного дослідження розглядаються в Розділі 7 даного навчального 
посібника. 

Оскільки процедура здобуття інформації про об’єкт та предмет дослідження є 
досить трудомісткою, то науково-дослідна робота студентів вищих навчальних 
закладів, що лише починають навчально-дослідницьку діяльність, зорієнтована переважно 
на використання наявних інформаційних ресурсів. Доступ до таких ресурсів здійснюється 
за допомогою різних програмно-методологічних, нормативно-правових та організаційних 
інструментів. Це словники, тезауруси і класифікації, інструкції і методичні матеріали, 
статути і положення, схеми, описи, програмне забезпечення, Інтернет тощо. Кожний 
тип інформаційного продукту вимагає специфічної технології отримання. 

Бібліотеки України підтримують сьогодні доступ до найпопулярніших світових 
баз даних, а також створюють свої власні. Для того, щоб ознайомитись, приміром, із 
світовими інформаційними ресурсами в галузі соціальної роботи досліднику необхідно 
звернутися до тієї чи іншої БД за допомогою однієї з бібліотек України, що забезпечує 
відповідний доступ. У розпорядженні українських дослідників сьогодні світові  
бібліографічні та повнотекстові бази даних, такі як: 

1) Springer, що забезпечує доступ до 30 часописів з гуманітарних наук та 
470 журналів з медицини, фізики, хімії, біології (http://www.springerlink.com); 

2) EBSCO – найбільша всесвітня академічна мультидисциплінарна база даних. 
Вміщує наступні БД: 

– Academic Search Premier: одна з найбільших у світі збірок наукових журналів із 
гуманітарних та суспільних дисциплін. Складається з більш ніж 2330 наукових публікацій з 
академічних галузей знань, включаючи історію, освіту, екологію, міжнародні відносини, 
фізику, юридичні науки, політику, психологію, соціологію, комп’ютерні технології, 
техніку. 

– Business Source Premier: економіка, бухгалтерська справа, фінанси, страхування, 
менеджмент, маркетинг, право, банківська справа, міжнародний бізнес та ін. 

– MasterFILE Premier: включає найбільшу в світі повнотекстову базу даних 
популярних періодичних видань. База даних створена спеціально для публічних бібліотек. 
Містить журнали масового попиту, а також популярну періодику з питань бізнесу, 
здоров’я, культури: тексти понад 1810 періодичних видань, зокрема, що побачили світ 
з січня 1990 року; стислі виклади і покажчики більше 2780 журналів з 1984 року; 

– Master FILE Premier – Newspaper Source: включає повні тексти більш ніж 
150 відомих щоденних газет, містить понад півмільйона статей з більш ніж  
100 англомовних газет багатьох країн світу, включаючи повний текст The Moscow 
Times, The St. Petersburg Times і т. д. Повний текст 6 великих агентств новин, 
включаючи АР online і World Stream від Ассошіейтед Пресс. Витримки з The New 
York Times, USA Today, The New York Times Magazine; 

– Academic Search Premier – суспільні, гуманітарні, технічні науки, обчислювальна 
техніка, мовознавство і лінгвістика, мистецтво і література, медицина й етнографія; 

3) Public Library FullTEXT – база даних, створена для публічних бібліотек. 
Реферативна інформація відображає публікації 850 популярних журналів із широким 
колом питань, включаючи гуманітарні і суспільні науки, бізнес, культуру, здоров’я, 
дозвілля, новини науки та громадського життя тощо. Подано повні тексти зі 
140 періодичних видань; 

4) Бази даних EBSCO реалізовані також на CD: Academic Search FullTEXT 
International. Вона являє собою бібліографічну інформацію з рефератами і відображає 
матеріали 3100 періодичних видань з гуманітарних та соціальних наук з 1984 p. Повні 
тексти публікацій з понад 550 наукових журналів подано з 1990 p. 
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Формуючи інформаційну базу власного дослідження в галузі соціальної роботи, 

дослідник повинен звернути увагу на те, що інформація про об’єкт його дослідження 

може бути представлена різноманітними видами видань та міститися у різноманітних 

джерелах. З метою систематизованого пошуку таких видань бажано дотримуватися 

певної його послідовності та повноти. 

У додатку Б наведено список основних видів видань на допомогу систематизованому 

пошуку джерел інформації. Особливу увагу слід приділити статистичній, соціально-

економічній інформації, що міститься на офіційних сайтах органів державної влади та 

місцевого самоврядування, зокрема на сайтах міністерств: праці та соціальної політики, 

сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я, освіти і науки, внутрішніх справ, з 

надзвичайних ситуацій, а також Державного комітету статистики України, Державної 

соціальної служби для сім’ї, дітей, молоді, Служби у справах дітей, Державної міграційної 

служби, Державного інституту проблем сім’ї та молоді, Державного центру зайнятості 

Міністерства праці та соціальної політики України та ін. 

Значний інтерес для дослідника може становити інформація, представлена на 

сайтах науково-дослідних установ України, що працюють над дослідженням проблем 

соціальної сфери, а також різноманітних соціологічних центрів, що містять інформацію про 

результати проведених соціологічних досліджень. Серед таких установ особливе місце 

посідають: Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства праці та 

соціальної політики України, Центр перспективних соціальних досліджень Мінпраці 

та НАН України, Інститут соціології НАН України, Український інститут соціальних 

досліджень імені Олександра Яременка, Центр Разумкова, Київський міжнародний 

інститут соціології, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень» Міністерства 

охорони здоров’я України та ін. 

Корисну інформацію про досвід роботи установ соціальної сфери можна отримати з 

сайтів професійних громадських організацій, фондів, агенцій, центрів, об’єднань. 

Приміром: Асоціація прийомних сімей України, Український фонд соціальних інвестицій, 

Служба захисту дітей, Українська спілка інвалідів (УСІ), Коаліція Віл-сервісних 

організацій, представництво дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ, Державний 

департамент з усиновлення та захисту прав дитини та ін. Корисним в цьому пошуку 

буде додаток Ж. 

 

4.2. ПОШУК ТА НАКОПИЧЕННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

4.2.1. Бібліографічний пошук у бібліотеках 

 

Ознайомлення з опублікованими за темою дослідження науковими працями 

починається відразу після розробки ідеї, тобто задуму наукового дослідження, котрий, 

як уже зазначалося раніше, знаходить своє відображення в темі й робочому плані 

наукової роботи. Така постановка справи дає змогу цілеспрямованіше шукати літературні 

джерела за обраною темою і краще опрацювати матеріал, опублікований у працях 

інших учених, адже витоки основних питань проблеми майже завжди закладені в 

попередніх дослідженнях. 
Протягом століть інформаційне забезпечення здійснювали бібліотеки, а основним 

інструментом, що забезпечував доступ до інформаційних ресурсів, була бібліографія. 
Основа бібліографічного інформаційного пошуку – бібліотечні каталоги та картотеки 
(основні й допоміжні). В основних каталогах опис літературних джерел формується за 
галузями знань (так звані систематичні каталоги) та за алфавітом прізвищ авторів або 
назв книг – алфавітні каталоги). Допоміжні каталоги – це каталоги періодичних 
видань, назв творів художньої літератури та ін. Окрім каталогів, значний обсяг інформації 
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містять різноманітні картотеки, головною серед яких є систематична картотека статей. 
У нагоді дослідникові можуть також бути й інші картотеки, такі, як картотека 
рецензій, краєзнавча картотека, різноманітні тематичні картотеки. 

Поряд з інформаційними виданнями для пошуку літературних джерел можна 
використовувати інформаційно-пошукові системи, бази і банки даних, Інтернет. 

Здійснюючи пошук необхідної літератури у бібліотеці, варто починати його з 
перегляду систематичного каталогу (СК), у будь-якій його формі – чи традиційній (на 
паперових картках), чи – електронній. Необхідно взяти до уваги, що не завжди є 
доцільним обмеження пошуку лише електронним каталогом, хоча користуватися ним 
у порівнянні з традиційним набагато легше. Справа в тому, що нижньою хронологічною 
межею багатьох електронних бібліотечних каталогів є кінець 90-х років. Одже, в разі, 
якщо досліднику необхідно виявити літературу, видану до цього часу, краще зробити 
це за допомогою традиційного довідково-бібліографічного апарату. З метою оптимізації 
пошукового процесу необхідно на початок звернутися до алфавітно-предметного 
покажчика (АПП), що додається до систематичного каталогу, який зорієнтує дослідника у 
системі індексів його предметної галузі. Сформулювавши предмет свого пошуку через 
систему ключових термінів і понять та відшукавши в АПП картки з їх позначенням, 
дослідник отримає необхідні відомості щодо індексів УДК (або іншої класифікації, на 
підставі якої упорядковано фонд даної бібліотеки), за якими здійснюватиме подальший 
пошук. 

Традиційним засобом упорядкування документальних фондів є бібліотечно-
бібліографічні класифікації. Пошук інформації здійснюється за допомогою інформаційно-
пошукової мови – будь-якої системи класифікації знань (інформації). Сьогодні у 
наукових бібліотеках використовується Універсальна десяткова класифікація (УДК), 
яка охоплює увесь універсум знань. УДК є міжнародною системою класифікації 
творів друку і документальних матеріалів. ЇЇ ієрархічна структура дозволяє детально 
подати зміст документальних фондів і забезпечує оперативний пошук інформації. 

В основі структури індексів УДК знаходиться принцип десяткових дробів, за 
яким усі галузі знань поділені на 10 основних класів, кожний клас – на 10 розділів, а 
розділ – на 10 підрозділів. Кількість етапів поділу залежить від необхідного ступеня 
деталізації. Кожна нова цифра уточнює попереднє значення індексу. Після кожного 
третього знака ставиться крапка. З метою подальшої деталізації до основного індексу 
приєднуються нові цифри за допомогою таких символів, як: крапки, дужки, дефіс, 
лапки тощо. Нові цифри уточнюють, звужують пошук інформації для будь-якої 
вузькоспеціалізованої теми. 

Перша цифра індексу УДК – клас галузі знань, наприклад: 0 – загальний відділ, 1 – 
філософія, психологія, 3 – суспільні науки; 5 – математика та природничі науки; 6 – 
прикладні науки, медицина, техніка і т. д. Подальшу деталізацію розглянемо на 
прикладі конкретного індексу. Скажімо, індекс УДК 37.032:177.72+364.62 означає: 
Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної 
підготовки, а під індексом 364 (075.8) знаходиться підручник з технологій соціальної 
роботи. Складовими такого індексу є: 3 – суспільні науки, 36 – соціальні проблеми; 
364 – технології розв’язання соціальних проблем. Позначка у дужках 0.75.8 означає, 
що дане видання має статус навчального, а саме, є навчальним посібником. 

Робота з каталогом дозволить дослідникові виявити усі книжкові видання та 
брошури, що містяться у фондах даної бібліотеки. Щоб відшукати статті з часописів 
та газет, наукових збірок, альманахів, «вісників», «наукових записок» і т. ін., необхідно 
звернутися до систематичної картотеки статей (СКС). Технологія пошуку у СКС – 
ідентична пошуку у СК. 

Дуже часто досліднику необхідна інформація регіонального характеру, що відбиває 
особливості стану та розвитку досліджуваного ним об’єкта на певній території, у 
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певній місцевості. В цьому разі обов’язковими для виявлення необхідної інформації 
має бути краєзнавчий каталог чи краєзнавча картотека (КК), що є невід’ємною складовою 
довідково-бібліографічного апарату будь-якої обласної чи центральної міської бібліотеки. 

Неабияку допомогу досліднику можуть надати різноманітні тематичні картотеки 
та картотека нових надходжень, а також виставки літератури, присвячені різноманітним 
подіям, персоналіям, проблемам тощо. 

Особливу частину довідково-бібліографічного апарату бібліотеки утворюють так 
звані вторинні інформаційні документи. Нагадаємо, що до них належать бібліографічні й 
реферативні видання, метою яких є оперативна інформація як про самі публікації, так і 
про їх зміст. Такі документи у друкованому чи електронному вигляді видають 
інститути, служби науково-технічної інформації (НТІ), центри інформації, бібліотеки. 
В Україні це: Книжкова палата України, Український інститут науково-технічної та 
економічної інформації (УкрІНТЕІ), Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського та 
інші бібліотечно-інформаційні установи загальнодержавного або регіонального рівня. 

На бібліографічні видання покладається сигнальна функція. Бібліографічні 
покажчики сповіщають про появу інформаційного документа і дають традиційний 
бібліографічний його опис згідно з діючими стандартами. Реферативні видання (журнали, 
збірники, експрес-інформація, інформаційні листки), окрім бібліографічних описів, 
містять реферати опублікованих і неопублікованих документів, що значно полегшує 
ідентифікацію і пошук необхідних джерел інформації. 

Значну допомогу для пошуку й аналізу літературних джерел надає ретроспективна 
бібліографія. Це тематичні покажчики та огляди, каталоги, прайс-листи видавництв 
тощо. Основне їхнє призначення – поширювати бібліографічну інформацію про 
опубліковані документи за певний час у минулому. Особливим видом ретроспективної 
бібліографії є книжкові та пристатейні списки літературних джерел. 

 

4.2.2. Пошук інформації у мережі Інтернет 
 
Розвиток сучасних технологій істотно впливає на процес наукового дослідження 

на всіх його етапах. Це стосується гуманітарних дисциплін не меншою мірою, ніж 
природничих. Використання комп’ютерних технологій та електронних баз даних стає 
невід’ємною частиною процесу наукового пізнання. Інтерналізація, свого роду 
«глобалізація» науки, яка спостерігається на теперішньому етапі її розвитку, була б 
неможливою без активного використання сучасних засобів електронного зв’язку (які 
забезпечують регулярні міжнародні і навіть міжконтинентальні контакти між вченими), 
великих електронних баз даних (які роблять доступними джерела, літературу, результати 
досліджень тощо для широкого загалу в найвіддаленіших куточках світу), інтернет-
конференцій (на «сторінках» яких йде жваве обговорення наукових проблем) тощо. 

Вчені нашої країни також починають активно залучатися до цього процесу. Вже 
не є новинкою електронні наукові часописи українською мовою, в «Укр-неті» з’являються 
регулярні звіти про наукові конференції, виставки, створено чудові електронні бази 
даних з різних галузей наук, в режимі он-лайн доступними є автореферати дисертаційних 
досліджень вітчизняних вчених, каталоги деяких українських бібліотек та література, 
яка в них зберігається. Значна частина навчальних та наукових закладів публікують 
матеріали, що стосуються їх роботи та досліджень на власних веб-сторінках. Сьогодні 
практично неможливо уявити підготовку в Україні серйозного наукового заходу або 
видання без використання можливостей Інтернету. 

Інтернет – всесвітня (глобальна) інформаційна мережа, яка з’єднує мільйони 
комп’ютерів (серверів) із метою спільного використання інформаційних ресурсів. 
Інформація в Інтернеті організована у вигляді комп’ютерних файлів, які називаються 
веб-сторінками. Сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, створених конкретною 
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особою чи організацією, утворюють веб-сайт. На сьогодні це основний і найбільш 
поширений тип інформаційних ресурсів в Інтернеті. 

Комп’ютерні файли можуть містити різні типи інформації: тексти, подані  

символами (літерами, цифрами, розділовими знаками тощо), графічні зображення 

(фото, малюнки, таблиці, схеми, діаграми т. ін.), повідомлення електронної пошти, 

комп’ютерні програми і т. д. Інформаційна служба пошуку необхідних даних – world-

wild-web (WWW) – ґрунтується на гіпертекстовій логіці перегляду документів, за якою 

веб-сторінка містить посилання (лінки) на інші сторінки чи інформаційні ресурси. 

Для доступу до www використовується спеціальна програма – браузер. Щоразу, 

коли здійснюється запит веб-сторінки, браузер встановлює зв’язок з відповідним веб-

сервером, запитує копію цієї сторінки і коли інформація надходить, автоматично її 

відображає. З-поміж існуючих у мережі браузерів найпоширенішими на сьогодні є 

Internet Explore, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera та ін. 

Порядок роботи в Інтернеті регламентують певні стандартні правила передачі 

інформації – протоколи. Найважливішими з них є сім’я протоколів TCP/IP. Частина з 

них забезпечує виконання низькорівневих мережних функцій для багатьох додатків, 

таких, як робота з апаратними протоколами, підтримка механізму доставки пакета за 

адресою призначення через багато мереж і хостів, забезпечення достовірності й 

надійності з’єднань та ін. Інша частина протоколів призначена для виконання 

прикладних завдань, таких, як передача файлів між комп’ютерами, відправлення 

електронної пошти або читання гіпертекстової сторінки www-сервера. 

Для ідентифікації підключених до Інтернет комп’ютерів кожний із них має своє 

унікальне ім’я, представлене певним поєднанням символів. Окремі частини імені 

називаються доменами. Ім’я може мати кілька доменів, які відокремлюються один від 

одного крапками. Якщо розглядати їх зліва направо, кожний наступний домен на один 

рівень вищий за попередній. Крайня права частина імені називається доменом верхнього 

рівня. Існує два типи доменів верхнього рівня: трилітерні домени організацій і дволітерні 

домени країн. Наведено домени організацій верхнього рівня: 

Крайня права частина імені (uа) повідомляє, що цей комп’ютер знаходиться в 

Україні. Наступна частина (gov) показує, що комп’ютер належить державній установі, 

а третя (org) – організації, com – комерційній установі. Символ www вказує, що 

комп’ютер виконує функції веб-сервера. 

Приміром, адреса http://www.ssm.kiev.ua вказує на належність цього веб-сайту 

Київському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а адреса 

www.civic.ua.org належить громадський організації «Громадський простір». 

На веб-сайтах зберігаються сотні файлів, які об’єднуються в каталоги. Кожний 

каталог має власну ієрархічну структуру (кілька рівнів підкаталогів). Місцезнаходження 

конкретного інформаційного ресурсу описує спеціальна його адреса. В мережі поширені 

два формати ресурсу: Протокол://адреса сервера/шлях до файлу/ім’я файлу. 

Отже, використовуючи спеціальні пошукові засоби, користувач може самостійно 

з клавіатури свого комп’ютера вводити запити в інтерактивному режимі, аналізувати 

результати пошуку, здійснювати перехід до інших ресурсів. Інформаційні ресурси Інтернет 

набувають різних форм, зокрема популярними стають каталоги, чати і конференції. 

Цілеспрямований пошук у величезній кількості текстових документів неможливий 

без спеціалізованих пошукових систем, що можна розділити на дві групи: категоричні 

та індексаційні. 
Основу категоричних пошукових систем складають віртуальні бібліотеки, тобто 

Web-сторінки, присвячені якійсь тематиці, із стислим описом джерел інформації, чи то 
гіперпосилань на них. Із зростанням кількості посилань на одній сторінці з’являється 
необхідність її поділу або, інакше кажучи, введення нових підтем або категорій. У 



 

 92 

результаті розвитку такої системи з’являється деревоподібна структура каталогів, 
підкаталогів і т. д. Іноді всередині каталогу за певними критеріями відбираються кращі 
посилання за темою. 

У будь-якому випадку такими пошуковими системами найкраще користуватися 

при початковому, «широкому» ознайомленні з необхідною тематикою. YAHOO – 

http://www.yahoo.com дотепер неперевершена категорична пошукова система, тому що 

час існування подібної структури – головний критерій її популярності, у тому числі й 

за охопленням джерел. Крім того, за джерело віртуальних бібліотек можна 

порекомендувати сервер World Wide Web Consortium – http://www.w3.org. 

Інший тип пошукової системи – індексаційнa. Перший дійсно ефективний із 

подібних комплексів AltaVista – http://www.altavista.com, створений компанією DEC, 

допускає аналіз усіх текстових документів із WWW і news group, а також можливість 

пошуку в них за ключовими словами, тобто за будь-якими словами і виразами, що 

зустрічаються. Незабаром після появи AltaVista її аналоги, у тому числі й неангломовні, 

стали виникати дуже швидко. Хоча в основі подібних комплексів лежить унікальне 

програмне забезпечення, існує ряд ознак, що їх об’єднує. Це насамперед система 

пошуку, заснована на алгебрі логіки, і стандартні функції підтримки «і», «або», «ні», а 

також пошук заданого виразу. Часто ці функції спеціально не виділяються, а 

позначаються словами, як у HOTBOT – http://www.hotbot.com: 

– all the words – усе слово; 

– any of the worlds – будь-яке із слів; 

– the exact phrase – точну фразу; 

– the person – людини; 

– links to this URL – гіперпосилання на дане джерело; 

– the Boolean expression – формулювати запит у булєвих виразах. 

Ефективною пошукову систему може зробити тільки Ваш власний запит. Правило 

полягає в тому, щоб вибрати декілька слів або готові фрази, які зустрічаються 

обов’язково в потрібному Вам тексті, і задати ключові слова пошуковій системі для 

одночасного пошуку, тобто зв’язати їх фукцією «і». 

Після одержання списку посилань треба провести їх найпростіший аналіз перед 

тим, як робити подальші кроки. Якщо на екрані наводиться початковий текст документа, то 

аналізу необхідно піддати URL гіперпосилання. Основні правила: 

– адреси WWW з розширенням com, як було вже зазначено вище, належать 

комерційним організаціям, і можливість вільного надання ресурсів, крім цін на 

продукцію і мінімальне ознайомлення, дуже невелика; 

– довгі посилання найчастіше говорять про недовговічність ресурсу й непростий 

доступ до нього. 

Основні критерії ефективності пошукової системи це: 

– повнота відображення її бази в інформаційному полі, що змінюється дуже 

швидко; 

– періодичність відновлення документів і можливість самостійного виявлення 

нових серверів; 

– багатомовність пошукових систем із урахуванням лінгвістичних особливостей. 

З цих причин ідеальним повинне бути сполучення категоричних та індексаційних 

систем. Серед доступних для українських користувачів таких систем є: 

– Яndex – www.yandex.ru; 

– Rambler – www.rambler.ru; 

– Апорт – www.aport.ru; 

– Openweb – www.openweb.ru; 
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– Nigma – http://nigma.ru; 

– Google – http://www.google.com; 

– Meta – http://www.meta.net 

та ін. (Додаток Е). 

Стрімко зростає кількість користувачів Інтернет. Проте, незважаючи на цей феномен, 

значення документальних джерел не знижується і потреба в них не зменшується. 

 

4.3. НАУКОВА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ 

 

4.3.1. Відбір виявлених джерел, побудова картотеки дослідження 

 

Працюючи з каталогами та картотеками бібліотек, необхідно скласти власну 

робочу картотеку, до якої увійдуть картки з описом усіх видань, що містять інформацію з 

теми дослідження. Форма картотеки, на відміну від записів у зошиті, є набагато зручнішою. 

По-перше, її (картотеку) завжди можна поповнювати новими матеріалами та розташовувати 

їх у необхідній послідовності, по-друге – контролювати повноту добору літератури з 

кожного розділу дослідницької роботи та своєчасно звертати увагу на можливо 

недостатню кількість матеріалу з того чи іншого питання, розділу, підрозділу. 

Картки у картотеці можна групувати у будь-якому порядку залежно від мети або 

періоду роботи над дослідженням. 

На початковому етапі роботи над темою найзручнішою є розстановка карток в 

єдиному алфавіті прізвищ авторів та назв видань. Можна також розташовувати картки 

за основними питаннями, що висвітлюють тему роботи, за розділами та підрозділами, 

що розкривають її зміст. У цьому разі варто на картках – роздільниках олівцем написати 

назви основних структурних частин роботи: вступ, розділ (його назва), висновки, 

додатки і т. ін. 

Доцільним також є дублювання карток у різних розділах та підрозділах картотеки, 

якщо у статті або монографії розкрито комплекс питань з теми дослідження. 

Картки робочої картотеки використовуються для складання списку літератури до 

дослідницької роботи. Саме тому бібліографічні описи на картках мають бути повними та 

відповідати вимогам стандарту (Додатки К, Л). Уважно переносьте відомості з бібліотечної 

каталожної картки (прізвище та ініціали автора, назва книги, статті, де, ким, коли 

видана, кількість сторінок, чи сторінки, на яких розташована стаття у періодичному 

виданні чи збірці) на картку робочої картотеки. Доцільно також на картках робочої 

картотеки разом із вищеозначеними відомостями проставляти шифри видань для того, 

щоб під час їх повторного замовлення не повертатися до каталогу. Під час користування 

різними бібліотеками не забувайте на картці робити помітку з назвою бібліотеки. 

Якщо назва видання чи статті не дає повного уявлення про їхній зміст, на картці 

варто помістити коротеньку анотацію чи ключові слова. 

Після роботи з традиційними джерелами (на паперових носіях) слід звернутися 

до електронних інформаційних ресурсів, що їх містить всесвітня мережа Інтернет. 

Користуючись електронними ресурсами слід пам’ятати, що усі вони являють 

собою ті ж самі підручники, монографії, статті, реферати лише в електронному вигляді. 

Це означає, що вони також мають свої бібліографічні відомості – прізвище автора, 

назву, рік створення, режим та час доступу і т. ін. Різниця лише в тому, що кожне таке 

електронне видання розташовано на сайті, який має власну адресу. 

Враховуючи вимоги до джерельної бази дослідницької роботи (повнота, ретельність, 

логічність, різноплановість, всебічність пошуку), необхідно прагнути до вичерпної повноти 

списку використаної літератури. У вирішенні цього завдання корисним виявиться 

додаток Б, в якому наведено список основних типів видань, що підлягають опрацюванню 
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під час наукового дослідження. Умовно цей список поділено на три частини: опубліковані 

документи, неопубліковані матеріали та електронні джерела. 

Складену робочу картотеку доречно показати науковому керівникові на предмет 

її повноти. За його рекомендацією необхідно додати видання, що залишились поза 

увагою дослідника, в той час, як являють собою цінний матеріал із досліджуваної теми, та 

виключити з картотеки ті, що не представляють наукового інтересу. 

 

4.3.2. Робота з джерелами інформації 

 

Після узгодження з науковим керівником змісту робочої картотеки можна приступати 

до вивчення джерел, що її складають. Послідовність ознайомлення з ними варто також 

обговорити з науковим керівником. 

У будь-якому випадку вивчення виявлених та відібраних джерел необхідно 

починати з фундаментальних робіт і рухатися від загального до частинного, від базових 

положень до більш конкретних. Іншими словами вивчення літератури треба починати 

з праць, де проблема відображається в цілому, а потім переходити до більш вузьких 

досліджень. Щодо хронології видань, то спочатку вивчають останні публікації, а потім – 

більш віддалені у часі. Для того, щоб оперативно знайти необхідну інформацію з будь-

якого джерела, вивчення його доцільно здійснювати поетапно. 

Починати ознайомлення з виданням треба з титульного аркуша, з’ясувавши де, 

ким, коли воно було видано. Переглянувши зміст і ознайомившись із структурою 

видання слід перейти до читання та конспектування необхідної інформації. На початок 

слід ознайомитися з документом у цілому: вивчити його зміст та вступ (передмову). 

Далі слід вибірково переглянути матеріали тих розділів, які представляють інтерес, 

скажімо, ілюстративні матеріали, перші речення абзаців, висновки. У разі, коли переглянуті 

матеріали стосуються теми дослідження, розділ необхідно уважно прочитати, критично 

оцінити прочитане і занотувати найцікавіші положення як фрагменти майбутньої 

роботи. На останньому етапі з таких фрагментів формується конспект роботи – зв’язне 

і стисле викладення своїми словами опрацьованого матеріалу. За наявності дискусійних 

питань необхідно висвітлити позиції авторів, дати критичну оцінку різних точок зору і 

висловити власну думку. 

Велике значення має обробка зроблених записів у міру їх накопичення. Тут 

досліднику потрібно виявити максимальну організованість, яка межує з педантизмом. 

За систему зберігання записів можна взяти початковий план дослідження, а потім – 

план наукової роботи. Корисно для кожного її розділу завести окрему папку, куди 

складати всі виписки стосовно цього розділу в послідовності, що відповідає викладенню 

матеріалу. 

Потім увесь матеріал треба систематизувати, тобто розмістити відповідно до плану, 

вилучити зайве (дублі, матеріали, що перетинаються, і т. ін.). Подальша обробка матеріалу 

повинна дати відповідь на питання щодо повноти зібраної інформації, чи достатньо її 

для роботи. 

Найважливіші книги та статті треба обов’язково прочитати в оригіналі. Вивчивши 

літературне джерело, відразу зробіть його повний бібліографічний опис. Ніколи не 

покладайтеся на свою пам’ять, занотуйте на картках потрібне та зауваження до кожного 

джерела. 

Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити матеріал. Паралельно 

обдумуйте знайдену інформацію. Цей процес має тривати протягом усієї роботи над 

темою, тоді власні думки, які виникли в ході знайомства із «чужими» працями, стануть 

основою для отримання нового знання. Звичайно, використовується не вся інформація, 

що міститься у певному джерелі, а тільки та, яка безпосередньо стосується предмета 
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вашої наукової роботи і тому найбільш цінна і корисна. Вивчаючи літературні джерела, 

треба стежити за оформленням виписок, щоб надалі ними було легко користуватися. 

Працюючи над якимось частковим питанням або розділом, слід постійно бачити його 

зв’язок із проблемою загалом, а розроблюючи широку проблему – вміти розділяти її 

на частини, кожну з яких продумувати в деталях. Можливо, частина отриманих даних 

виявиться непотрібною; дуже рідко вони використовуються повністю. Тому потрібні 

ретельний відбір і оцінювання їх. Відбір наукових фактів – не проста справа, це не 

механічний, а творчий процес, який потребує цілеспрямованої праці. 

Значну увагу дослідник повинен приділити оформленню списку використаних 

джерел. 

Бібліографічний апарат у науковій роботі – ключ до використаних автором 

джерел. Крім того, він певною мірою відбиває наукову етику і культуру наукової 

праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення дослідника з 

наявною літературою з досліджуваної проблеми. Бібліографічний апарат наукової роботи 

складається з бібліографічного списку (списку використаних джерел) і бібліографічних 

посилань, які оформлюються відповідно до чинних стандартів. 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарата, котрий містить 

бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий 

список – одна із суттєвих частин наукової роботи, що віддзеркалює самостійну творчу 

працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження. 

Джерела у списку можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи 

посилань у тексті (найбільш зручний для використання і рекомендований при написанні 

дисертацій), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у  

хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, треба давати відповідно до вимог 

чинного на час написання роботи державного стандарту (ДСТУ). Станом на 01 січня 

2009 року чинним в Україні є ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання». 

 

4.3.3. Бібліографічний опис документів 

 

З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Нововведений стандарт визначає загальні вимоги і правила складання 

бібліографічного опису документа, його частини чи групи документів: набір областей 

та елементів бібліографічного опису, послідовність їхнього розміщення, наповнення і 

спосіб подання елементів, застосування приписаної пунктуації та скорочень. Вимоги 

стандарту розповсюджується на опис документів, що складають бібліотеки, органи 

науково-технічної інформації, центри національної бібліографії, видавці, інші бібліографуючі 

установи. 

Сфера застосування нового стандарту має обмеження тільки для бібліографічних 

посилань, на які його вимоги не розповсюджуються. Бібліографічне посилання – сукупність 

бібліографічних відомостей про цитований, розглядуваний або згадуваний у тексті 

документа інший документ, необхідних і достатніх для його загальної характеристики, 

ідентифікації та пошуку. 

Новий стандарт вміщує тільки універсальні правила, спільні для всіх видів 

документів, але правила складання бібліографічного запису ілюструються фрагментами 

опису різних видів документів. Більшість нововведень пояснюється прагненням 
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розробників максимально точно слідувати базовому принципу Міжнародного стандартного 

бібліографічного опису (ISBD) – подавати інформацію в бібліографічному описі в 

тому вигляді, в якому вона представлена в об’єкті опису. 

Об’єктами опису є всі види опублікованих та неопублікованих документів на 

будь-яких носіях. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 має суттєві відмінності від попередніх стандартів. 

Новий стандарт підготовлений на основі рекомендацій ІФЛА: «Міжнародний 

стандартний бібліографічний опис» – ISBD і об’єднав 5 існуючих раніше стандартів на 

опис нотних видань, картографічних добутків, образотворчих видань, аудіовізуальних 

матеріалів, друкованих видань. У цьому стандарті відображено бібліографічний опис 

всіх видів документів, у тому числі й електронних, а також частини документа або 

групи документів. 

У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 наведені приклади бібліографічних описів різних документів, 

з усіма областями опису й розділовими знаками. 

Головні відмінності в описі стосуються областей «Відомості про відповідальність», 

«Загальне позначення матеріалу», «Область специфічних відомостей і інших областей 

опису». Змінено правила вживання маленьких і великих букв. Уведено поняття приписаної 

пунктуації (умовні розділові знаки). Уперше підкреслено, що для розрізнення приписаної 

й граматичної пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак до й після 

запропонованого знака. Виключення становлять крапка й кома – пробіли залишають 

тільки після них. 

Необхідно відзначити, що в новому стандарті змінені правила вживання великої 

та малої літер. Їхнє вживання продиктоване тепер не тільки нормами мови, а й 

розділенням областей бібліографічного опису. Перші слова відомостей, що відносяться 

до назви та відомостей про відповідальність записуються з малої літери, якщо вони не 

є власними назвами, першими словами назви чи цитатами. Винятком є загальне 

позначення матеріалу та будь-які назви у всіх областях опису, наприклад: 

Кам’янець на Поділлі [Текст]: турист. путівник / [авт.-упоряд. О. Расщупкін, 

С. Трубчанінов]. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – [16] с.: іл. 

Особливу увагу необхідно приділити змінам, що стосуються відомостей про 

відповідальність. У відповідності до основних принципів ISBD, відомості у бібліографічному 

описі слід наводити в тому вигляді, в якому вони зазначені в документі. За старими 

нормами авторів твору, що зазначені у заголовку бібліографічного запису, не наводили у 

відомостях про відповідальність, тому в описі були відсутні перші відомості про 

відповідальність у тій формі та обсязі, як вони були зазначені в документі. 

Якщо опис доповнюється заголовком бібліографічного запису, ім’я особи в заголовку 

наводять у формалізованому вигляді: спочатку прізвище, потім ім’я (можливо ім’я та 

по батькові) або псевдонім. Тільки у відомостях про відповідальність є можливість 

зазначити, в якому вигляді особа, що несе інтелектуальну чи іншу відповідальність за 

документ, представлена в документі. Заголовок запису – факультативний елемент, 

відомості про відповідальність – обов’язковий елемент опису, у відповідності до положень 

ISBD. У прийнятій системі координат логічно запропонована така модель запису, в 

якій відомості про відповідальність обов’язково зазначають, навіть якщо вони збігаються 

із заголовком, наприклад: 

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка [Текст]: навч. посіб. / В.А. Мосіяшенко. – 

Суми: Унів. кн., 2005. – 174 с.: табл. 

Необхідність приведення перших відомостей про відповідальність дає можливість 

адекватніше представляти документ у бібліографічному записі, ніж це було раніше. 

Зміни, що стосуються області видання, полягають в тому, що відомості про 

видання наводять у формулюваннях та в послідовності, зазначеній у джерелі інформації: 

порядковий номер видання не виноситься на перше місце, як це було раніше. 
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Додаткові відомості про видання (виправлене, доповнене, стереотипне, перероблене 

тощо) та перші відомості про відповідальність, що відносяться до конкретного 

зміненого видання твору, є обов’язковими елементами, наприклад: Вид. 5-те, доповн. 
Після області видання в описі розміщена область специфічних відомостей, яка є 

новою для загального переліку областей. Вона використовується під час опису об’єктів, 
що є особливим видом публікацій або розміщені на специфічному носії (картографічні, 
нотні, серійні документи; стандарти та технічні умови; патентні документи, а також 
електронні ресурси), наприклад: 

Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування 
[Текст]: (ISO 14001:2004, IDT): ДСТУ ISO 14001:2004. – [На заміну ДСТУ ISO 14001-97; 
чинний від 2006-05-15]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – VI, 20 с.: табл.; – 
(Національний стандарт України). 

Зміни в області вихідних відомостей пов’язані з формою представлення відомостей 
про місце видання, ім’я видавця: їх слід наводити у формі та відмінку, зазначених у 
джерелі інформації, а не лише в називному відмінку. 

Відомості про видавця за новим стандартом мають статус обов’язкового елемента. 
Відомості наводять так, як вони зазначені в приписаному джерелі інформації, зберігаючи 
слова або фрази, що вказують функції, виконувані осо бою чи організацією. Відомості 
про видавничі функції організації виражені словами «видавництво», «видавничий 
дім», «видавнича організація», «видавець» тощо випускають при наявності тематичної 
назви, але зберігають, якщо ім’я (найменування) видавця і ці слова граматично 
пов’язані. Відомості про форму власності видавця, розповсюджувача тощо (АТ, ВАТ, 
ТОВ, ЗАТ, LTD, Inc тощо), зазвичай випускають, наприклад: 

У джерелі інформації:    В описі: 
Видавництво «Дніпро»:    Дніпро 
ВАТ «Білоцерківська друкарня»:   Білоцерківська друкарня 
В області фізичної характеристики введено новий елемент – специфічне позначення 

матеріалу. Після відомостей про кількість фізичних одиниць зазначають позначення 
фізичного носія документа, наприклад: – 1 електрон. опт. диск. 

У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 чітко сформульовані межі застосування правил скорочення 
слів: поряд з основною назвою твору не допустимо скорочувати будь-які назви основної 
назви та будь-якої іншої (наприклад, паралельної, альтернативної, основної назви серії 
та підсерії). Виняток зроблено для аналітичного опису: у відомостях про документ, що 
містить складову частину, скорочують типову назву багатотомного чи продовжуваного 
документа (наприклад: Зібр. творів, Зб. наук. пр., Вибр. твори), назву періодичного 
документа (газети або журналу). Не скорочується також загальне позначення матеріалу: 
відомості, що відносяться до назви, якщо вони складаються з одного слова (наприклад: 
підручник, посібник, довідник, енциклопедія). 

Аналітичний бібліографічний опис складають за такою схемою: 
Відомості про складову частину документа // Відомості про ідентифікуючий 

документ. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. 
В аналітичному бібліографічному описі допускається крапку і тире між областями 

бібліографічного опису замінювати крапкою. 
Новий національний ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 покликаний забезпечити впровадження 

сучасних автоматизованих технологій опрацювання документів, ведення інформаційних 
баз даних; ефективність пошуку та використання документів усіх видів і типів; 
результативний обмін бібліографічною інформацією між інформаційними службами, 
бібліотеками, видавцями і книготорговельними організаціями як усередині України, 
так і за її межами. Дотримання нових норм при створенні бібліографічної інформації 
дасть змогу адекватно подати документ у бібліографічному записі й створити якісний 
інформаційний продукт. 
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У додатку М наведено зразки бібліографічного опису документів, що значно 
полегшує процес застосування дослідником наведених правил. 
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Вища освіта XXI століття. 

6. Про науково-технічну інформацію [Текст]: закон України за станом на 11 
листопада 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 13. – С. 16-48. 

7. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури / 
НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2002. – 209 с. 

8. Шейко В.М.Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / 
Н.М. Кушнаренко, В.М. Шейко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с. 

 
Засвоївши матеріал цього розділу, ви отримаєте знання щодо: 
– місця та ролі інформації у науковому дослідженні; 
– видів та джерел наукової інформації; 
– системи науково-технічної інформації України; 
– сутності інформаційного забезпечення науково-дослідного процесу; 
– інформаційної бази досліджень у галузі соціальної роботи; 
– змісту та методики бібліографічного пошуку наукової інформації; 
– наукової обробки документів. 
Скориставшись отриманими знаннями і виконавши вправи та творчі завдання, 

що їх наведено наприкінці розділу, ви набудете умінь: 
– проектувати оптимальну інформаційну базу дослідження; 
– здійснювати повноцінний бібліографічний пошук джерел наукової інформації 

як у традиційних інформаційно-пошукових системах (каталогах та картотеках бібліотек), 
так і за допомогою інформаційних мережних технологій (пошук в Інтернет); 

– здійснювати бібліографічний опис документів відповідно до вимог ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання, що набув чинності в Україні з 01 липня 2007 року. 

– створювати робочу картотеку наукового дослідження; 
– складати список літератури до наукової роботи; 
– працювати з джерелами інформації, перетворюючи їх на текст власної наукової 

роботи. 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
1. Чи може бути проведено наукове дослідження без ознайомлення з документами, 

що характеризують його предметну галузь? 
2. Як ви розумієте поняття «інформаційні ресурси», якою є їх структура? 
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4. На які дві групи поділяються джерела інформації за ступенем їх науково-

аналітичної обробки? 

5. Які документи називають первинними? 

6. Що таке вторинний документ? 

7. Чи тотожними є поняття «первинний документ» та «першоджерело»? 

8. Які документи називають інформаційними? 

9. Чим відрізняються між собою реферат і анотація? 

10. Що таке реферативний журнал (РЖ)? Які українські РЖ містять інформацію 

щодо соціальної роботи? 

11. Що являє собою інформаційна база дослідження? 

12. Навіщо досліднику мати знання про систему науково-технічної інформації? 

Чи може позначатися відсутність цих знань на якості інформаційної бази дослідження? 

13. Яке місце в системі інформаційних ресурсів із соціальної роботи посідають 

бази даних (БД)? 

14. Які БД найбільш доцільно використовувати як інформаційний ресурс у 

дослідженнях з соціальної роботи? 

15. Що таке довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (ДБА)? Що входить 

до його складу? 

16. Яку роль у бібліографічному пошуку документів у бібліотеці відіграє алфавітно-

предметний покажчик (АПП)? 

17. Яку роль відіграє робоча картотека джерел інформації у науковому дослідженні? 

18. Що таке Універсальна десяткова класифікація (УДК)? У чому полягає її 

призначення? 

19. Інформаційними ресурсами яких провідних бібліотек України, в першу 

чергу, необхідно скористуватися в процесі здійснення наукового дослідження в галузі 

соціальної роботи? 

20. У чому полягає сенс такої інформаційної послуги, як «віртуальна бібліографічна 

довідка»? 

21. Чим може бути корисним Інтернет як джерело інформації в галузі соціальної 

роботи? 

22. Що містить поняття «бібліографічний апарат наукової роботи»? 

23. В який спосіб можуть бути розташовані бібліографічні описи видань у 

списку використаних джерел? 

24. Який документ визначає вимоги до бібліографічного опису джерел інформації? 

25. Чи корисними для дослідника, на Вашу думку, є знання про інформаційне 

забезпечення науково-дослідного процесу, що викладено у цьому розділі навчального 

посібника? 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 

1. Інформаційні ресурси – це ... 

2. Структурною одиницею інформаційного ресурсу є ... 

3. Система інформаційного забезпечення наукового дослідження у будь-який 

галузі являє собою ... 

4. Сукупність інформаційних ресурсів, пов’язаних між собою темою – це ... 

5. До основних складових (компонентів) системи інформаційного забезпечення 
наукового дослідження у будь-який галузі належать ... 

6. Документи, що є джерелами інформації у науковому дослідженні, 
поділяються на ... 

7. Первинні документи створюють ... 
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8. Вторинний документ – це ... 

9. Документ, який дає початок іншому документу, називається ... 

10. Документ, що містить систематизовані або узагальнені відомості  про 

опубліковані чи неопубліковані дані з першоджерел та виготовлений організаціями, 

які здійснюють науково-інформаційну діяльність називається ... 

11. Інформаційні документи розрізняються між собою... Бібліографічний список, 

бібліографічний покажчик, реферат, анотація, бібліографічний або аналітичний огляд, 

аналітична довідка, експрес-інформація, сигнальна інформація, бази і банки даних та ін. – 

це різновид ... документів. 

12. Записана за певними правилами множина бібліографічних даних, що  

ідентифікують документ, називається ... 

13. Анотація – коротка характеристика ... 

14. Вторинний документ, що є результатом аналітично-синтетичного опрацювання 

інформації, поданий у вигляді короткого викладу змісту первинного документа (всього 

твору або його частини), включаючи основні фактичні дані й висновки з метою  

ознайомлення з сутнісними акцентами первинного документу це – ... 

15. Реферативний журнал (РЖ) – ... 

16. Найдосконалішим видом вторинних (інформаційних) документів, що повно 

і всебічно висвітлюють не окремі першоджерела, а конкретну тему у згорнутому й 

узагальненому вигляді, та являють собою інформаційну модель проблеми є ... 

17. Система науково-технічної інформації (НТІ) являє собою ... 

18. До органів інформаційного забезпечення в Україні належать ... 

19. Для користувача – дослідника соціальних проблем надто важливою є 

інформація, яка містить відомості фактичного характеру. Джерела такої інформації 

різні і містяться у ... 

20. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки є інструментом пошуку необхідних 

документів. Він складається з таких основних частин ... 

21. Робоча картотека дослідження – це сукупність ... 

22. Розташовувати бібліографічні записи про видання у списку використаних 

джерел можна: а) за алфавітом; б) ... 

23. Загальні вимоги і правила складання бібліографічного опису документа, 

його частини чи групи документів визначає ... 

24. Вивчення виявлених та відібраних джерел інформації з теми наукового 

дослідження необхідно починати ... 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. До інформаційних документів належать: 

а) оглядові документи; 

б) реферативні документи; 

в) бібліографічні документи; 

г) аналітичні документи; 

д) усі відповіді правильні. 

2. За глибиною згортання інформації огляди поділяють на: 

а) аналітичні, реферативні, тематичні; 

б) реферативні, бібліографічні, аналітичні перспективні; 

в) бібліографічні, реферативні, аналітичні; 

г) усі відповіді правильні; 

д) правильна відповідь відсутня. 
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3. Pезультатами наукової обробки документів є: 

а) Реферат, рукопис, бібліографічний опис; 

б) Анотація, оповідання, реферат, монографія; 

в) Бібліографічний список, анотація, реферат, прес-реліз; 

г) Аналітичні огляди, зведені реферати, дайджести; 

д) Тематичні добірки, аналітичні довідки, аналітичні звіти; 

е) Прогнозні огляди, зведені реферати, огляди стану питання; 

є) усі відповіді правильні. 

4. Реферат це – ... 

а) стислий виклад змісту наукового первинного документа без інтерпретації чи 

критики; 

б) стислий виклад змісту наукового первинного документа з оціночним та критичним 

ставленням до нього; 

в) правильна відповідь: а, b; 

г) правильна відповідь відсутня. 

5. Аналітичний документ містить: 

а) характеристику проблемної ситуації; 

б) характеристику вступу; 

в) оглядову довідку; 

г) прес-реліз. 

6. Відомості про документ для складання анотації на нього беруть з: 

а) обкладинки та титульного аркуша; 

б) титульного аркуша та окремих частин тексту; 

в) лицьового та зворотного боків титульного аркушу; 

г) титульного аркушу та кінцевої сторінки; 

д) лицьового та зворотного боків титульного аркушу та сторінки зі змістом; 

е) усі відповіді правильні. 

7. Аналітичний документ являє собою: 

а) інформаційна модель проблеми; 

б) інформаційна модель первинного документу; 

в) інформаційна модель кількох первинних документів; 

г) інформаційна модель потоку первинних документів. 

8. Наукова обробка документів передбачає: 

а) підготовку різноманітних бібліографічних покажчиків; 

б) створення фактографічних довідок; 

в) написання рефератів; 

г) підготовку оглядів; 

д) усі відповіді правильні; 

е) правильна відповідь відсутня. 

9. Аналітичний бібліографічний опис складається з: 

а) трьох частин; 

б) двох частин; 

в) чотирьох частин. 

10. До документів, що не підлягають реферуванню, відносяться: 

а) статті, монографії, навчальні посібники; 

б) наукові праці, дисертації, звіти з наукових досліджень; 

в) стандарти, інструкції, класифікаційні схеми; 
г) словники, довідники, атласи; 
д) хрестоматії, каталоги, прейскуранти; 
е) усі відповіді правильні. 
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ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ 

 

№ 1 – д; 

№ 2 – е; 

№ 3 – в; г; д; е; 

№ 4 – а; 

№ 5 – а; 

№ 6 – е; 

№ 7 – а; 

№ 8 – е; 

№ 9 – б; 

№ 10 – в; г; д. 

 

ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Користуючись відомостями, що їх містить підрозділ 4.1 даного розділу 

навчального посібника, складіть список інформаційних видань (вторинних документів), 

що здатні забезпечити повномасштабний бібліографічний пошук джерел інформації до 

Вашого наукового дослідження (курсової, бакалаврської, дипломної чи магістерської 

робіт). 

2. Відвідайте наукову універсальну бібліотеку з метою поповнення робочої 

картотеки до Вашого наукового дослідження, скориставшись для цього всіма складовими 

частинами довідково-бібліографічного апарату. 

3. За допомогою інформаційних видань Книжкової палати України (книжкового 

літопису, літопису журнальних статей) складіть список літератури з теми Вашої 

бакалаврської (дипломної, магістерської) роботи, яка була видана в Україні протягом 

останніх трьох років. 

4. Складіть анотацію та реферат на Вашу наукову роботу (курсову, бакалаврську, 

дипломну чи магістерську). 

5. Скориставшись інформаційною послугою «Віртуальна бібліографічна довідка», 

оформіть запит на розробку списку літератури до Вашої курсової, бакалаврської, дипломної 

чи магістерської роботи. 

6. Здійсніть бібліографічний пошук джерел (рефератів) із теми Вашої курсової, 

бакалаврської, дипломної чи магістерської робіт в електронній реферативній базі 

даних «Україніка наукова» (http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html) та пошук авто-

рефератів дисертацій в Електронному каталозі наукової літератури за адресою: 

http://search.ukrlibrary.org/cgi-bin/search.pl. 

7. Проаналізуйте електронні інформаційні ресурси Інтернет в галузі соціальної 

роботи. Складіть список назв таких ресурсів із наведенням режиму доступу до них. 

8. Перевірте список використаних джерел до Вашої курсової, бакалаврської, 

дипломної чи магістерської роботи на предмет відповідності вимогам ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та  

правила складання. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 
 

5.1. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Людині притаманні прагнення до істини та здатність критично оцінювати існуючі 

точки зору. У контексті означених прагнень актуальною виглядає проблема «Наукового 

методу», який би дозволив отримувати достовірні й надійні результати дослідження. 

Лише, володіючи надійним науковим методом, можна зробити об’єктивні та обґрунтовані 

висновки, які заслуговуватимуть на увагу. Саме прагнення розробити методи здатні 

якісно перевірити теоретичні гіпотези, а також визначення критеріїв оцінювання 

об’єктивності отриманого нового знання й стало причиною прискіпливого ставлення 

методології наукового розвитку галузі соціального захисту. 

Термін «методологія (лат. logos – наука, знання, метод-шлях, напрямок пізнання) 

означає вчення про методи пізнання. Але у науковій літературі зустрічаються різні 

тлумачення поняття «методологія». Найбільш розповсюдженні серед них філософські 

тлумачення, де методологія розглядається як філософське вчення про методи пізнання 

та практику, або перетворення дійсності. Методологія покликана виконати дві основні 

функції: 

– отримання нового знання та подання цього знання у вигляді понять, критеріїв, 

законів, теорій, гіпотез; 

– організація використання нових знань у практичній діяльності. 

Методологічна робота не обмежується аналізом пізнання, вона розглядає схеми 

діяльності, які створюють фахівці з метою поновлення та відтворення соціального 

буття. Завданням методології є з’ясування, конструювання та перетворення схем 

діяльності інтегрованих у повсякденний людський досвід. Сенс методології – це внутрішня 

організація процесу пізнання, практичного перетворення об’єктивної реальності та 

забезпечення програм діяльності раціональною побудовою. 

Поняття «методологія» та поняття «метод», у деяких наукових школах вважають 

ідентичними, хоча вітчизняна наука чітко розмежовує ці поняття. «Метод (грец. –

шлях дослідження чи пізнання) – спосіб організації практичного й теоретичного 

освоєння дійсності, зумовлений закономірностями розвитку об’єкта»
1
. Метод – це 

клітинка наукового дослідження. Від того, усвідомив науковець метод дослідження чи 

ні, зумів підібрати необхідні методи – залежить кінцевий результат дослідної роботи. 

Виходячи із значущості методу для проведення науково-дослідної роботи, розглянемо 

його місце в цій роботі. 

Наукове дослідження – це творчий процес, тут не існує заздалегідь визначених 

методів пізнання. Але було б невірним вважати, що зміст методів формується довільно, на 

свій розсуд дослідником. Визначається метод через практичну взаємодію суб’єкта 

(дослідника) з об’єктом дослідження. Але однієї практичної взаємодії суб’єкта і об’єкта 

для ефективного використання методу недостатньо. Потрібні об’єктивні знання про 

об’єкт дослідження. Такі знання зафіксовані в теоріях, тому використання їх наповнює 

метод ідеями, принципами, підходами. Через взаємодію суб’єкта та об’єкта з теоретичними 

                                                 
1 Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 с. – С. 205. 



 

 105 

знаннями, останні потрапляють до методу, таким чином метод стає тим елементом 

наукового дослідження, навколо якого об’єднуються теорія, практика, суб’єкт та 

об’єкт. З метою більш наочного сприйняття місця методу в науковому дослідженні 

наведемо схему формування наукового методу. 

 

Рис. 5.1. Формування наукового методу (за О.Г. Данильян та В.М. Тараненко)
1
 

Сучасна система наукових методів різноманітна. Усі методи, в залежності від 

того у вузькій чи більш широкій науковій сфері їх можна застосувати, поділяються на 

три основні групи: загальнофілософські, загальнонаукові та конкретнонаукові методи. 

Але незважаючи на належність до тієї чи іншої групи, у процесі дослідження методи 

взаємодіють доповнюючи один одного, спрямовуючись на отримання нових знань. 

Взаємодія і взаємодоповнення різних груп методів у процесі проведення наукового 

дослідження відображено схематично на рис. 5.1. 

 

5.1.1. Фундаментальна методологія 

 

Перші кроки оволодіння навичкам науково-дослідної роботи, як правило, викликають 

низку запитань, які найчастіше пов’язані з методологією наукового пізнання. Щоб 

легше було розібратися у багатогранних питаннях методології, розглянемо окремо 

фундаментальну (філософську), загальнонаукову та конкретнонаукову методологію. 

Фундаментальна або філософська методологія – це вищий рівень методології 

науки, який визначає загальну стратегію побудови процесу пізнання. Ця методологія 

використовується при дослідженні у всіх областях діяльності й на всіх етапах 

конкретного пізнавального процесу. Соціальне призначення фундаментальної методології 

полягає у тому, щоб відшукати нові світоглядні орієнтири шляхом критичного аналізу 

дійсності й формування на цій основі нових підходів до вирішення проблеми  

світосприйняття. 

Проведення наукового дослідження передбачає усвідомлення науковцем структури 

побудови науки як системи знань, тобто в нашому випадку соціальної роботи, як 

наукового напряму. Таке розуміння дозволить більш впевнено орієнтуватися й 

                                                 
1 Данильян О.Г., Тараненко В.М. Основи філософії. – Харків: Право, 2003. – 351 с. – С. 233. 
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вирішувати наукові питання в процесі проведення наукового дослідження. Виходячи 

із загальнофілософського розуміння побудови пізнавального процесу, ми вважаємо, 

що структура побудови науки «Соціальна робота», буде мати такий вигляд (рис. 5.3). 

 

 
Рис. 5.2. Класифікація методів за ступенем їх узагальнення 

 

 

Рис. 5.3. Ієрархічна побудова науки «Соціальна робота» як системи знань 

З наведеної схеми видно, що логіка побудови наукового дослідження, ґрунтуючись 

на емпіричному досвіді, через теоретичні напрацювання, конкретнонаукову та 

загальнонаукову методологію поступово досягає своєї верхівки – загальнофілософського 

рівня, тобто поступ йде від конкретного до загального. Здається, що за цією аналогією 

слід будувати й курс, метою якого є ведення студентів у світ наукового дослідження. 

Такий підхід, на нашу думку, може суттєво ускладнити процес опанування наукового 
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простору, адже незнання методологій, теорій, методик призведе до суттєвого зниження 

науковості. Крім того, соціальна робота як галузь практичної допомоги, має таку 

кількість специфічних відгалужень й невирішених практичних проблем, що зосередження 

на емпіричному досвіді, відволікатиме студентів від опанування методологічних та 

методичних засобів проведення наукового дослідження, що також відіб’ється на якості 

студентських робіт. Виходячи з вищевикладеного, ми вирішили, у навчальному процесі 

для розкриття і усвідомлення студентами поступовості організації наукового дослідження, 

обрати інший шлях, а саме, використати метод руху думки від загальних уявлень до 

приватних, тобто йти від загальнофілософської методології до емпіричного рівня 

дослідження. Саме такий підхід ми й обрали, створюючи структуру підготовки студента до 

написання кваліфікаційної роботи. 

 

5.1.2. Загальнонаукова методологія дослідження 

 

Загальнонаукова методологія використовується більшістю наук, але на відміну 

від філософської методології, не на всіх етапах пізнавального процесу, а тільки на 

конкретно визначених для розкриття певних сторін чи властивостей предмета. 

Загальнонаукова методологія ґрунтується на теоретичних концепціях і має у своєму 

розпорядженні методи пізнання. Отже, розглянемо загальнонаукові методи пізнання, 

які найбільш часто застосовуються у практиці наукових досліджень. 

 

 

Рис. 5.4. Методи загальнонаукового пізнання 

Аналіз (грец. аnalysis – розкладення) – метод дослідження, сутність якого полягає у 

тому, що предмет дослідження розчленовується на складові частини і кожна із цих 

частин досліджується окремо. 

Метод теоретичного аналізу в дослідженнях із соціальної роботи, а також психолого-

педагогічних дослідженнях дає можливість розглядати явища та процеси діяльності у 

різноманітних співвідношеннях, виділяти найбільш суттєві ознаки, властивості, зв’язки. 

Завдяки теоретичному аналізу з’являється можливість завдяки мисленню, пам’яті, 

уявленню, охопити одночасно велику кількість фактів, виявляючи можливі зв’язки. 

Як приклад, при конструюванні процесу соціальної допомоги можливо для аналізу 

вичленити окремо його цілі, зміст, зовнішні умови, технологію, організацію, систему 

взаємовідносин його суб’єктів та ін. Як бачимо, використання теоретичного аналізу 

дає можливість більш прискіпливо дослідити елементи об’єкта. 

Синтез (грец. synthesis – з’єднання) – цей метод дослідження є протилежним до 

аналізу і він дозволяє здійснювати об’єднання елементів (частин) об’єкта, який був 

розчленований у процесі аналізу, встановлюючи зв’язки між частинами і даючи 

можливість пізнати об’єкт дослідження як єдине ціле. 
Методи аналізу та синтезу взаємопов’язані. У наукових дослідженнях їх 

використовують, як правило, одночасно. Адже після виконання аналітичної роботи, 
виникає потреба у синтезі, інтеграції результатів аналізу, створенні загальної системи. 

Загальнонаукові методи пізнання 

аналіз синтез 

дедукція індукція 

аналогія моделювання 
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Саме, використовуючи метод синтезу, ми маємо можливість відтворити предмет 
дослідження як систему зв’язків, взаємодій з акцентуванням уваги на найбільш суттєві 
компоненти. 

Індукція (лат. іnductio – наведення) – це метод пізнання, за яким із приватних 
фактів та явищ виводяться загальні принципи та закономірності, тобто при використанні 
цього методу логіка мислення розвивається від конкретного до загального. Метод індукції 
особливо ефективно використовується у тих дослідження, в основу яких покладено 
дослід, експеримент і спостереження, що надають можливість збору емпіричних 
фактів. Вивчаючи ці факти, дослідник встановлює явища, які мають повторювальний 
характер і на цій підставі вибудовує індуктивний умовивід. 

Дедукція (лат. deductio – виведення) – це метод пізнання, за допомогою якого 
приватні положення виводяться із загальних, тобто це метод переходу від загальних 
уявлень до приватних. Дедукція відрізняється від індукції прямопротележним рухом 
думки. Метод дедукції ґрунтується на загальному судженні. 

Аналогія (грец. analodgia – відповідність) – це метод наукового пізнання, за 
допомогою якого досягаються знання про одні предмети чи явища на підставі їх 
схожості з іншими. Умовивід із аналогії – це коли знання про якийсь об’єкт переносяться 
на інший менш досліджений предмет, але схожий з першим за суттєвими властивостями 
та якостями. Завдяки наочності, яка властива методу аналогії і дає можливість порівняти 
й вималювати в уяві подібні якості, властивості досліджуваного об’єкту, цей метод 
отримав широке застосування у науці. 

Моделювання (лат. modulus – міра, взірець) – це метод наукового пізнання, який 
полягає у заміні об’єкта, що вивчається, його моделлю, за якою визначають, або 
уточнюють характеристики оригіналу. Обов’язковою умовою до моделі є те, що вона 
має містити суттєві риси реального об’єкта. 

Моделювання активно використовується як у теоретичному (розумові, логічні, 
уявні, математичні моделі), так і в емпіричному (фізичні, речові, діючі моделі) дослідженні. 

Моделювання вважається досить ефективним засобом прогнозування впливу 
зовнішніх факторів на явище, що вивчається та прийняття конкретних рішень. Модель 
має конструюватися дослідником таким чином, щоб операції відображали основні 
характеристики об’єкта дослідження (основні елементи структури, їх взаємозв’язок, 
функціональні параметри та ін) важливі для вирішення мети дослідження. Безумовно, 
ми не маємо право говорити про повну адекватність моделі об’єкта що вивчається, ця 
адекватність буде відносною і стосуватиметься в основному меті поставленої дослідником. 
Модель конструюється на основі попереднього вивчення об’єкта і виділення його 
істотних характеристик, теоретичного аналізу основних параметрів та зіставлення 
отриманих результатів з характеристиками реального об’єкта. Якщо результати 
теоретичного аналізу основних параметрів не співпадають з характеристиками реального 
об’єкта, то відбувається корегування моделі. 

Використовування моделювання викликано тим, що існують такі якості об’єкта 
дослідження, які не можна осягнути шляхом безпосереднього вивчення. Тому дослідники 
долучаються до штучного відтворення подібних явищ, у такій формі, яка зручна для 
спостереження та вивчення. В сучасних умовах метод моделювання набуває нових 
можливостей, адже завдяки спеціальним комп’ютерним програмам з’являється можливість 
моделювати найрізноманітніші соціальні, психологічні та педагогічні процеси.  
Моделювання в соціальній роботі – це дослідження (процесів, станів, властивостей) за 
допомогою створення моделей, які адекватно відображають предмет дослідження 
(наприклад, моделюється модель оптимальної структури управління процесом соціальної 
допомоги). Сутність цього методу полягає в описі соціально-психологічних явищ за 
допомогою кількісних та якісних характеристик, а також використання статистичних, 



 

 109 

математичних моделей з метою визначення оптимальних умов управління процесами, 
що досліджуються. 

Часткова подібність моделі з ідеалом, відносна простота моделі, робить таку 

заміну досить наочною і більш зрозумілою. Тому створення спрощених моделей 

явища є дієвим засобом перевірки істинності теоретичних уявлень дослідження. 

 

5.1.3. Конкретно-наукова методологія 

 

Вирішуючи конкретні завдання, кожна наука використовує спеціальні методи 

дослідження, які ґрунтуються на загальнонаукових. Конкретнонаукова методологія 

виконує синтетичну функцію всередині конкретних наук за умов їх взаємодії. Особливо 

важливе значення означена взаємодія набуває тоді, коли розмова йде про дослідження 

на міждисциплінарному рівні, зокрема у такій галузі, як соціальна робота, яка утворилася 

на базі соціології, психології та педагогіки, а отже, використовує методи і засоби 

означених галузей. 

Соціальна робота вивчає явище соціалізації, яке активно розробляє соціологія, 

тому в цьому напрямі використовуються соціологічні теорії, які пов’язані зі становленням 

та функціонуванням соціальних груп, а також взаємовідносинами між ними,  

використовуються методи соціологічних досліджень у процесі вивчення ставлення 

клієнтів до різних питань. 

Соціальна робота активно застосовує методи психологічного дослідження, щоб 

більш точно зрозуміти особливості психологічних процесів, які відбуваються з клієнтом 

чи соціальною групою, що є підґрунтям для розробки форм та методів соціально-

педагогічного впливу. 

Процеси соціалізації, адаптації, реабілітації та ін., в соціальній роботі безпосередньо 

пов’язані з особливостями виховання, навчання та розвитку, а отже , потребує 

використовування педагогічних методів дослідження. Таким чином, соціальна робота 

є інтегрованим напрямом наукового дослідження, який спирається на методичну базу 

таких дисциплін, як соціологія, педагогіка, психологія та соціальна робота. 

У сучасній науковій літературі поняття «соціальна робота» розглядається у трьох 

основних значеннях: 

а) як навчальна дисципліна з підготовки фахівців із соціального захисту та 

соціальної допомоги; 

б) як практична діяльність із надання допомоги тим, хто її потребує (сироти, 

люди з обмеженими можливостями, нужденні та ін.); 

в) галузь наукових знань, що має власний категоріальний апарат, ґрунтується на 

системі підходів, принципів, закономірностей, забезпечений сукупністю методів 

дослідження. 

Але виходячи з того, що соціальна робота на теренах України відносно новий 

напрям, то, як правило, науковці і фахівці роблять основний акцент на перших двох 

значеннях цього поняття, залишаючи без належної уваги саме науковий вектор. 

Визначення статусу соціальної роботи як науки відбувається не просто. Існує думка, 

що соціальна робота – це прикладна дисципліна, яка спрямована на вивчення проблем 

окремої сфери соціології, тому не має потреби у розробці методології соціальної 

роботи. Виходячи з вищевикладеного, вважаємо за потрібне зупинитися саме на 

розкритті соціальної роботи як наукового напряму. 
Соціальна робота як наука вивчає характер взаємодії внутрішніх можливостей 

індивіда або групи осіб та засобів, які мають забезпечити реалізацію цих можливостей 
у різноманітних соціальних ситуаціях. На сучасному етапі розвитку суспільства 
особливо загострилася потреба у систематичному виявленні потенціалу людини та 
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цілеспрямованому його використовуванні. На цьому тлі, питання – чи доцільно 
соціальній роботі, яка вивчає означені проблеми, виділятися у самостійний напрям, і 
розробляти власні теорії, виглядає риторичним. На нашу думку, існує специфічний 
тип зв’язків таких як соціальна підтримка, соціальна допомога, соціальна реабілітація, 
соціальна корекція, соціальний захист та ін., які не вивчаються соціологією, психологією 
та педагогікою. Іншими словами, існує ціла низка явищ, процесів, зв’язків, накопичено 
різноманітні форми, які пов’язані з життєдіяльності соціальних суб’єктів і означені 
явища та типи зв’язків не тотожні тим, які вивчають інші соціальні науки і не 
розглядаються ними. Все вищевикладене вказує на необхідність дослідження означених 
явищ саме теорією соціальної роботи. 

Безумовно, ми не можемо не бачити прикладного спрямування наукових досліджень 
у соціальній роботі. Є очевидним, що як система наукових знань, соціальна робота 
складається з двох взаємопов’язаних та взаємообумовлених складових: теоретико-
методологічної та прикладної. Теоретико-методологічна частина – складає підґрунтя 
для пізнавальної діяльності і включає в себе теорії, закони, категоріальний апарат та 
ін. Прикладна частина – спрямована на безпосереднє застосування теоретичних знань 
у щоденній соціальній роботі, спрямований на конкретну людину. 

Наукове дослідження у галузі соціальної роботи – це соціально-організований 
процес пізнання, в якому відбувається напрацювання теоретичних систематизованих 
знань про сутність соціальної роботи, її зміст, методи та засоби діяльності соціального 
працівника. Специфіка та складність досліджень у соціальній роботі полягає у тому, 
що об’єктом дослідження виступає вся система взаємозв’язків людини та навколишнього 
середовища. Але слід зазначити, що останнім часом, у теоретико-методологічному 
обґрунтуванні соціальної роботи, актуалізується значущість системи уявлень про 
взаємовідносини людини і суспільства. Найважливіша проблема, яку вирішує соціальна 
робота як галузь наукових знань, – що є основою соціальних проблем, суспільні 
відносини й суспільство загалом, чи людина, яка потребує більш прискіпливого ставлення 
до власного виховання. Сучасна теорія соціальної роботи активно відпрацьовує обидва 
напрями: 

а) розглядаючи як основну причину соціальної дисгармонії устрій суспільства, а 
отже, наукова думка акцентує увагу на соціальних чинниках, які вивчає соціологія, і 
розглядає можливе проведення реформування та змін суспільного устрою з метою 
зменшення соціальної напруги; 

б) вказуючи основною причиною людину, її особистісні характеристики і тим 
самим, розкриваючи широкі можливості у вивченні процесів досягнення гармонії між 
людиною і суспільством через активізацію дослідження у соціально-педагогічному і 
соціально-психологічному напрямі соціальної роботи. Іншими словами, йдеться про 
наукову розробку і впровадження виховних закладів нової генерації, спрямованих на 
соціалізацію, кореляцію та реабілітацію людини. 

Як видно з вищенаведеного, однією з причин, що стримує розвиток соціальної 
роботи як наукового напряму є неоднозначність тлумачення та різноманітність у 
підходах щодо визначення її об’єкта та предмета. Щодо цієї проблеми, то фундаментальна 
методологія наголошує, що у якості об’єкта тієї чи іншої науки виступає певна сфера 
реальної дійсності. Наведене концептуальне положення дає підстави вважати, що об’єктом 

дослідження соціальної роботи є сфера соціальної дійсності, в якій цілеспрямовано 
конструюється система взаємовідносин особистості та соціуму. Виходячи з того, що 
соціальна робота як науковий напрям розглядає можливості надання допомоги у 
становленні, розвитку та самореалізації особистості на основі поєднання як зовнішніх 
(соціальних), так і внутрішніх (психологічних) умов, цілеспрямовано організованих 
форм соціального та психолого-педагогічного впливу, вважаємо, що предметом 

дослідження соціальної роботи виступає вся сукупність чинників як зовнішнього, 
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так і внутрішнього характеру, цілеспрямовано організованих впливів. Зокрема, це 
соціальна допомога, її цілі, зміст, сутність, принципи, методи та форми здійснення. 

Спираючись на об’єкт і предмет дослідження у соціальній роботі, її основними 

завданнями, як наукового напряму, слід вважати наступні: розробка методик ефективного 

аналізу стану соціального середовища, розробка новітніх технологій у галузі соціальної 

допомоги, проектування та прогнозування розвитку організаційних структур соціальної 

роботи та ін. 

Слід зазначити, що останнім часом все гостріше відчувається потреба у активізації 

структурного усвідомлення та розробці соціальної роботи як галузевої науки. У цьому 

сенсі доцільно, на нашу думку, розробити відносно самостійні розділи наукового 

забезпечення соціальної роботи: 

а) методологія дослідження проблем соціальної роботи; 

б) теоретичні основи проведення прикладних досліджень в соціальній роботі; 

в) міждисциплінарні дослідження спрямовані на наукове забезпечення соціальної 

роботи. 

Оцінка існуючих у соціальній роботі, як науковому напрямку, теорій та гіпотез, 

передбачає введення певних критеріїв емпіричної перевірки вірності теоретичних 

теорій, а також розробку відповідно до цих критеріїв методів дослідження. Таким чином, 

процес дослідження у галузі соціальної роботи має включати в себе наступні етапи: 

– усвідомлення теоретичної та практичної нестачі існуючого знання, яке визріває 

на підставі професійної діяльності; 

– формування проблеми та висування гіпотези, можливостей її вирішення та 

отримання кінцевих результатів; 

– теоретичне вивчення проблеми; 

– емпірична перевірка сформованої гіпотези. 

Слід зазначити, що конкретна реалізація поданого процесу дослідження може 

суттєво відрізнятися виходячи з теоретичної та практичної мети дослідження, можливостями 

якими він володіє. 

 

5.1.4. Методологічні принципи та підходи 

 

Ефективність будь-якого дослідження суттєво залежить від загальних та 

конкретнонаукових принципів та підходів, які складають зміст загальнонаукової та 

спеціальної методологій. Це те підґрунтя, на яке має спиратися кожен дослідник. У 

методологічному знанні особливо важливу роль відіграють принципи дослідницької 

діяльності, які об’єднують у собі основи теорії та практики. Отже, розглянемо основні 

принципи, які використовуються в дослідженнях із соціальної роботи. 

Провідним принципом будь-якого наукового дослідження є методологічний 

принцип об’єктивності. Він проявляється у всебічному врахуванні факторів, які  

породжують те чи інше явище, у знаходженні адекватних дослідницьких підходів та 

засобів, що дозволяють отримати істинне знання про об’єкт. Цей принцип передбачає 

виключення можливості застосування суб’єктивізму, однобічності та упередженості у 

підборі та оцінці фактів. Наприклад, у соціальній роботі дотримання цього принципу 

стає можливим тому, що тут пізнання явищ відбувається шляхом опосередкованого 

вивчення їх об’єктивних проявів у процесі діяльності, поведінки, спілкування клієнтів. 

Принцип об’єктивності потребує обґрунтованості вихідних даних, логічності 

дослідницьких дій, їх послідовності та на цій основі через достовірні факти досягнення 

достовірних висновків. Ефективність принципу об’єктивності у значній мірі залежить 

від того, наскільки досліднику вдалося виділити й оцінити всі можливі варіанти рішення, 

виявити всі точки зору на питання, що досліджується. «Зазвичай у конкретному 
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дослідженні попередній аналіз дозволяє виділити найбільш значні для даних умов 

рішення. Умови альтернативності наукового пошуку реалізуються, якщо при аналізі 

поглядів або шляхів вирішення проблеми наводяться не лише близькі точки зору або 

позиції, що співпадають, але й такі, що не співпадають, протилежні, якщо перевіряються не 

лише наочні, але й приховані, ненаочні способи рішень. Часто альтернативність 

виражається у виявленні й розгляді можливих питань, які виникають при рішенні тієї 

чи іншої проблеми»
1
. Наприклад, ідея реабілітації дітей із ЗПР може бути реалізована за 

допомогою артотерапії, ігротерапії, працетерапії та ін. Можливі й різні сполучення 

означених видів реабілітації. 

Важливим методологічним принципом виступає принцип сутнісного аналізу. 

«Дотримання цього принципу пов’язано зі співвіднесенням у явищах, які вивчаються, 

загального, особливого та одиничного, проникненням у їх внутрішню структуру, 

розкриттям законів їх існування і функціонування умов і факторів їхнього розвитку, 

можливостей цілеспрямованої їх зміни. Цей принцип передбачає рух дослідницької 

думки від описання до пояснення, а від нього до прогнозування розвитку... явища та 

процесів»
2
. Як відомо, за своєю природою означений процес у соціальній роботі є 

багатофакторним, неперервним, динамічним, який має тенденцію до змін. Тому 

важливою вимогою при застосуванні цього принципу є необхідність врахування 

безперервних змін розвитку процесів та явищ. Наприклад спілкування з клієнтом в 

одних умовах може дати позитивні результати, а в інших – (коли людина поспішає) 

негативні. 

Багатофакторність різноманіття впливів, потребують виділення основних факторів, 

які визначають розвиток процесу. Крім того, слід встановити ієрархію взаємозв’язків 

та взаємовпливів основних і другорядних факторів, тобто відтворити структуру явища 

чи процесу. Наприклад, вивчаючи, які фактори впливають на депресивний стан 

клієнтів, ми побачимо, що на кожну людину, в залежності від її віку, характеру, 

освіти, ціннісних орієнтацій тощо, одні й ті чи фактори по-різному впливають. 

Принцип сутнісного аналізу передбачає розкриття протиріч у предметі дослідження, 

простеження взаємозв’язку та взаємозалежності кількісних і якісних змін, руху до 

більш високих рівнів розвитку із збереженням усього позитивного. Наприклад, становлення і 

розвиток вищої освіти в Україні пов’язане з подоланням протиріч між традиційним 

підходом до надання можливостей отримати вищу освіту фізично здоровим людям і 

новітніми підходами, які вказують на рівні права на освіту людей з обмеженими 

можливостями. Це протиріччя пов’язане з невідповідністю на сучасному етапі розвитку 

суспільства, можливостями всіх суб’єктів суспільства реалізувати свої потреби в 

освіті, а також відсутністю механізмів впровадження прав цих людей на освіту, тобто 

невідповідністю між необхідністю використати інтелектуальні можливості людей з 

особливими потребами і невідповідним ставлення суспільства. 

Принцип єдності логічного та історичного, який вимагає у кожному дослідженні 

поєднувати вивчення історії об’єкта в його сучасному стані, а також перспективи його 

розвитку. Історичний аналіз можливий лише з позиції певної наукової концепції, на основі 

уявлень про структуру та функції тих чи інших елементів та відносин, а теоретичний 

аналіз неможливий без вивчення генезису (походження, становлення) об’єкта. 

Принцип провідної ролі практики. Сприймаючи практику, як свідому діяльність 

людини з перетворення природи й суспільства, фундаментальний критерій відображення 

дійсності, ми маємо констатувати, що науково-дослідні роботи, які пов’язані з практикою, 

                                                 
1 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – 

М.: Academa, 2001. – 207 с. – С. 41. 
2 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – 

М.: Academa, 2001. – 207 с. – С. 41. 
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перевірені практикою, більш ефективно розв’язують наукові проблеми, особливо у 

такій галузі, як соціальна робота. Все це дає підстави стверджувати, що практика є 

основою розвитку пізнання. 

Інструментарієм, який дає можливість створювати різноманітні теорії та концепції 

виступають такі елементи теоретичного дослідження, як методологічні підходи. «Всесвітня 

енциклопедія філософії» розкриває категорію, підхід наступним чином: «Підхід – 

комплекс парадигматичних, синтегматичних і прагматичних структур та механізмів у 

пізнанні або практиці, який характеризує конкуруючі між собою (або ті, що історично 

змінюють один одного) стратегії і програми філософії, науці, політиці або в організації 

життя та діяльності людей»
1
. Слід зазначити, що «Підходи» розробляються як у 

конкретних науках, де вони існують разом, не порушуючи дисциплінарної цілісності, 

або змінюють один одного, виступаючи як етапи певного розвитку. В історії розвитку 

науки непоодинокі випадки, коли деякі підходи, що виникли на міждисциплінарному 

рівні, з часом згортаються до предмета (екологія, кібернетика, семіотика), а іноді 

підхід розвивається, переростаючи у загальнонауковий чи фундаментальний, як це 

сталося із загально. Теорією систем. 

Вибір та обґрунтування методологічного підходу в дослідженні значною мірою 

залежить від тлумачення філософських принципів. Визначення підходів до вивчення 

проблеми, спрямоване на вирішення стратегічних, а не тактичних завдань дослідження, і 

тому пов’язане з нею опосередковано. Розглянемо основні загальнонаукові підходи. 

Хронологічний (історичний) підхід дає можливість досліджувати розвиток процесів 

та подій у хронологічній послідовності. Цей підхід особливо часто використовується у 

гуманітарних науках, таких, як педагогіка, соціологія, психологія, при вивченні етапів 

розвитку та формування тих або інших галузей науки, розвитку тих чи інших явищ. 

Вивчення історичного досвіду, визначення етапів становлення й розвитку 

об’єкта дослідження від моменту виникнення до часу вивчення проблеми науковцем, 

значно збагачує наукове дослідження, підвищує рівень достовірності його результатів, 

вказує на компетентність та об’єктивність дослідника. 

Термінологічний підхід. Будь-яке теоретичне дослідження потребує подання, 

аналіз та уточнення термінів та понять, що використовуються у дослідженні. В основі 

цього підходу покладено не лише вивчення історії становлення та аналіз термінів і 

позначуваних ними понять, але й розробка, уточнення, поглиблення понятійного апарату, 

встановлення підпорядкованості та взаємозв’язку понять, що складають основу наукового 

дослідження. 

Упорядкування термінів і понять розпочинається з роботи з тлумаченнями, 

професійними словниками, а також з довідковою літературою. 

Системний підхід. Сучасна загальнонаукова методологія використовує таку 

теоретичну концепцію, як системний підхід. Сутність його полягає у комплексному 

дослідженні складних об’єктів (систем), вивчення яких не обмежується особливостями 

складових їх елементів, а пов’язане, перш за все, з акцентуванням уваги дослідника на 

характер взаємодії між елементами. З позиції системного підходу можна розглянути 

будь-яку сферу. Орієнтація на системний підхід найбільш виправдана тоді, коли 

досліджуються сутність явища чи процесу. 

Сутність системного підходу знаходить своє вираження у наступних положеннях, 

які можуть допомогти виявити властивості системних об’єктів: 

– цілісність дослідження системи відносно зовнішнього середовища, тобто 

йдеться про вивчення об’єкта в єдності із середовищем. Особливо слід звернути увагу 

на означений принцип у дослідженні систем соціального захисту та освіти, де дуже 

                                                 
1  Всемирная энциклопедия философии. – М.: АСТ, Минск.: Харвет, 2001. – 1311 с. – С. 794. 
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обережно треба ставитися до виокремлення з метою спеціального дослідження, 

елементів, відносин цього процесу. Адже процеси взаємодії соціального працівника з 

клієнтом, соціального педагога з вихованцем характеризується як нелінійний (при 

зміні одного з елементів нелінійної структури інші змінюються не пропорційно, а на 

підставі більш складних законів), тобто таким, дослідження структури якого не може 

бути здійснено через вивчення її окремих елементів, тому що сума її дії, відносин, 

зв’язків, які діють окремо не буде дорівнювати тому результату, який отримується при 

спільній дії. Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що властивості 

системи не зводяться до властивостей її елементів або їх суми. Властивості елементів 

залежать від належності до певної системи. Щоб наведені положення були більш 

наочно сприйняті, наведемо схематичне зображення системи запропоноване В.М. Шейко 

та Н.М. Кушнаренко. 

 

 

Рис. 5.5. Схематичне зображення системи (за В.М. Шейко та Н.М. Кушнаренко) 

– сукупність елементів дає уявлення про структуру і організацію системних 

об’єктів, структура конкретизує систему у статиці. Подання системи має виражати 

певну упорядкованість, взаємозалежність її елементів. Такою є, наприклад, система 

категорій, що виражає основні елементи системи соціального захисту: мета – зміст – 

умови – засоби – результат; 

– усі елементи системи знаходяться у складних зв’язках та взаємовідносинах. 

Дослідник має виділити у досліджуваній системі найсуттєвіші зв’язки (так звані 

системоутворюючі зв’язки); 

– управління та регулювання зв’язків між елементами системи включає постановку 

цілей, вибір засобів, контроль та аналіз результатів. 

Професійно-діяльнісний підхід у дослідженнях соціальної роботи, соціальної 

психології, соціальної педагогіки є конкретнонауковим методологічним принципом. 

Професійно-діяльнісний підхід виражається у прагненні дослідників використовувати 

положення теорії діяльності у методиці та інтерпретації змісту своєї роботи. 
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Сутність професійно-діяльнісного підходу полягає у використанні при підготовці 

фахівців, різних видів професійної діяльності, які сприятимуть вдосконаленню вмінь 

та навичок цієї діяльності. 

Пракселогічний підхід. Пракселогія – це здатність виконувати дію, яку людина 

набуває завдяки послідовним і цілеспрямованим тренуванням. Завдяки спеціально 

підібраним вправам, виконання дій поступово наближається до автоматизму, менш 

потребуючи контролю з боку розуму. Це дозволяє значно збільшити швидкість та 

покращити якість виконаної дії. 

Базовими уявленнями про природу людини і людських взаємовідносин є принципи і 

форми психологічного впливу. Виходячи із цього, виокремлюється екзистенціально-

гуманістичний підхід, який сформувався на основі гуманістичної психології. Цей 

напрям у психології визнає своїм головним предметом особистість як унікальну 

цілісну систему, що є відкритою можливістю самоактуалізації, притаманної лише 

людині
1
, в основу якої покладено вивчення людини, що базується на припущені, що 

вона людина істота вільна, яка здатна нести відповідальність за свої вчинки і їх 

наслідки
2
. У «Короткому психологічному словнику» знаходимо таке пояснення 

терміна «гуманістична психологія» – напрямок у західній психології, який визнає головним 

предметом дослідження особистість як унікальну цілісну систему, яка сприймається 

не як дещо заздалегідь існуюче, а «відкриту можливість» самоактуалізації, притаманну 

тільки людині. К. Роджерс назвав цю форму «терапією, яка сконцентрована на клієнті». Що 

означало трактування індивіда, який звертається за допомогою до психотерапевта, не 

як пацієнта, а як «клієнта», який сам бере на себе відповідальність за вирішення 

життєвих проблем, які його турбують
3
. 

Для більш чіткого розуміння екзістенціально-гуманістичного підходу необхідно 

розкрити зміст термінів «екзистенціалізм» і «гуманізм». Так, у радянському 

енциклопедичному словнику знаходимо таке тлумачення терміна «гуманізм» (від лат. 

Humanus – людський, людяний), визнання цінності людини як особистості, її права на 

вільний розвиток і прояв своїх можливостей, утвердження користі людини як критерію 

оцінки суспільних відносин
4
. Тут же знаходимо і тлумачення терміна «екзистенціоналізм», 

як основного поняття (від. лат. exsistentia – існування) екзистенція (людське існування) як 

невід’ємна цілісність об’єкта і суб’єкта основний модус (прояв) людського існування – 

піклування, острах, рішучість, совість, всі вони визначаються через смерть; людина 

вбачає екзистенцією як основу свого існування в обмежених ситуаціях (боротьба, 

страждання, смерть). Усвідомлюючи себе як екзистенцію, людина знаходить свободу, 

яка є вибором самого себе, своєї сутті, який (вибір) накладає на неї відповідальність за 

все, що відбувається у світі. 

Л.О. Петоровська звертає увагу, що за допомогою такого підходу є можливість 

прирівняти позиції, того хто досліджує особу, і яку досліджують. Отже, можна 

виокремити, два моменти: по-перше, заслуговує на увагу акцент «гуманістичної 

психології» на специфіці людини як об’єкта пізнання: надається можливість наблизитися 

до таємниць людської психіки; по-друге, це інтерпретація, яку подає гуманістична 

психологія специфіці пізнавальної ситуації «людина-дослідник», тобто здатність людини 

до самопізнання, рефлексії
5
. 

                                                 
1 Палаха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки. – К.: Європейський 

університет, 2003. – 164 с.) 
2 Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социально- психологогического тренинга. – 

М.: МГУ, 1982. – 168 с. 
3 Краткий психологический словарь. – М.: Политизд, 1985. – 431 с. 
4 Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 1600 с. 
5 Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социально-психологического тренинга. – 

М.: МГУ, 1982. – 168 с. 
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Отже, можна стверджувати, що стрижнем гуманістичної психології і, відповідно 

екзистенціально-гуманістичного підходу, є пошук засобів самоактуалізації, засобів 

досягнення цього ідеалу, що якісно впливатиме на розвиток комунікативного вираження 

особистості, у його прагненні до самоідентичності, самовдосконаленні. 
Рефлексивно-інноваційний підхід – здатен не лише забезпечувати активне 

набуття професіональних навичок майбутнього спеціаліста соціальної сфери, а також 
є однією з умов для розвитку рефлексивних та творчих можливостей спеціаліста, 
здатність знаходити сенс та визначеність у багатовимірності фактів та явищ. 

Основним критерієм сформованості рефлексивно-інноваційного підходу є: 
– глибинне усвідомлення, аналіз і переосмислення власного емпіричного досвіду, 

який пов’язаний з їх життєдіяльністю у різноманітних ситуаціях майбутньої професії; 
– налагодження їх на конструктивну асиміляцію досягнень світової культури, 

науки і практики у сфері соціальної роботи; 
– гуманізація цінностей соціальної роботи, яка проводиться у співтворчості 

соціальний працівник – клієнт; 
– культивування організаційних способів саморозвитку як у клієнтів, так і у 

соціальних працівників. 
Цей підхід дозволяє розкрити творчі можливості учасників навчання та професійної 

діяльності, підвищити їх психологічну готовність до управлінської діяльності. 
До загальнонаукової методології можна віднести інформаційний підхід, сутність 

якого полягає в тому, що при вивченні будь-якого процесу чи явища у природі чи 
суспільстві обов’язково виявляються інформаційні аспекти, іншими словами, всі об’єкти, 
процеси і явища, по суті, своїй є інформаційними, оскільки пов’язані зі створенням, 
накопиченням, обміном або використанням інформації, яка є основою соціальної 
комунікації. 

В основі інформаційного підходу покладено принцип інформаційності, який 
наголошує, що: 

– всі існуючі у природі і суспільстві взаємозв’язки носять інформаційний характер; 
– всі процеси і явища ґрунтуються на інформації. Все вищевикладене виводить 

інформаційний підхід на рівень наукових категорій. 
Культурологічний підхід дозволяє дослідити соціальні, педагогічні, психологічні та 

інші об’єкти та явища через призму феномену культури, яка розглядається як багаторівнева 
ієрархічна система. Культурологічний підхід спонукає дослідників до аналізу предмета 
дослідження як культурного феномену. 

На сучасному етапі, в межах культурологічного підходу активно розвивається 
соціокультурний підхід, в якому основний акцент робиться на єдності культури та 
соціальності. Даний підхід базується на наукових дослідженнях культурології, соціології, 
педагогіки, етнографії та ін. Основна увага соціокультурного підходу спрямована на 
відродження в суспільстві його національної культурної специфіки, культуроціннісних 
комплексів та культурної компетентності. 

Формальний підхід. У дослідженнях з педагогіки, психології, соціальної роботи 
часто використовують формальний підхід, сутність якого полягає в тому, що основні 
теоретичні положення тих чи інших процесів або явищ надаються у вигляді формул з 
використанням символьних систем (часто математики). Такий підхід дозволяє 
встановлювати певні закономірності між тими фактами, які з першого погляду нібито 
не мають зв’язків. Але у таких галузях науки, як соціальний захист, соціальна робота 
ми маємо досить обережно підходити до формалізації. Адже введення строго виражених 
математичних показників до дослідження нелінійних систем, як правило, призводить 
до втрати певної частини змісту. Тому формалізація при вивченні психолого-
педагогічних процесів (які є основою соціальної роботи), виявляється корисною для 
виявлення окремих зв’язків та залежностей (наприклад, між ефективністю соціалізації 
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дитини і частотою спілкування з оточуючими). Але зв’язків та залежностей, отриманих 
лише на підставі формалізації, недостатньо для того, щоб зробити загальні висновки 
про протікання зазначеного процесу, тому формальний підхід у галузі соціального 
захисту доцільно використовувати як допоміжний. 

 

5.2. МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ТА ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 

Коли мова заходить про емпіричні та теоретичні методи досліджень, то ми маємо 

усвідомлювати, що означені методи ґрунтуються та взаємодіють із загально-філософською, 

загальнонауковою та конкретнонауковою методологіями. Особливо тісна взаємодія 

емпіричного і теоретичного рівнів дослідження простежується із загальнонауковою та 

конкретнонауковою методологіями Сема. 

 

 

Рис. 5.6. Взаємодія конкретнонаукових та загальнонаукових методів 

У структурі наукового пізнання виділяють два рівні знання – емпіричний та 

теоретичний. Відповідно, кожний із цих рівнів має свій специфічний вид пізнавальної 

діяльності: емпіричне та теоретичне дослідження. У чому ж відмінність означених видів 

дослідження? Емпіричне і теоретичне дослідження спрямовані на вивчення одного й 

того ж явища, але уявлення в знаннях про нього буде різне. 

Емпіричний та теоретичний рівні не можна відділяти один від одного. Саме їх 

єдність дозволяє досягти об’єктивності у дослідженні. Хоча слід наголосити, що 

емпіричний та теоретичний рівні наділені певною автономією. Теоретичний рівень 

відрізняється від емпіричного тим, що на ньому відбувається наукове пояснення фактів, 

отриманих на емпіричному рівні. Саме тут на підґрунті отриманих фактів вибудовуються 

ідеальні об’єкти. На цьому рівні дослідник має можливість оперувати складовими моделі 

досліджуваного об’єкта, які утворилися на свідомому рівні, тоді як на емпіричному 

рівні – він має справу з реальними об’єктами. Іншими словами, особливість дослідження 

на теоретичному рівні полягає в тому, що досліджуваний об’єкт має можливість 

розвиватися нібито самостійно, без безпосереднього контакту з реальною дійсністю, 

засобами розумових дій дослідника. 

Як теоретичний рівень залежний від емпіричного, так і емпіричні знання знаходяться 

у залежності від теоретичних уявлень. Сукупність емпіричних знань стає певним знанням 

про дійсність лише тоді, коли вони систематизовані й подані з позиції певних теоретичних 

уявлень. А це вказує на те, що емпіричний рівень наукових знань обов’язково включає 

певне теоретичне трактування дійсності. 
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5.2.1. Теоретичне дослідження 

 

Приступаючи до теоретичного рівня дослідження, науковець має отримати 

інструментарій теоретичного пізнання, що дозволить більш структуровано та ефективно 

пройти цей етап. Основу змісту теоретичного дослідження складають структурні елементи, 

до яких входять: наукова ідея, гіпотеза, теорія, факти, категорії, аксіоми та ін. 

 

 

Рис. 5.7. Теоретичні основи соціальної роботи 

Усвідомлення цих структурних елементів теоретичного рівня дослідження, на 

нашу думку, допоможе молодому науковцю більш впевнено почувати себе у процесі 

аргументації чи доведення певних теоретичних положень. Виходячи з важливості 

оволодіння даним інструментарієм, наведемо основні з цих елементів: 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища без проміжної аргументації й 

усвідомлення всієї сукупності зв’язків. 

Гіпотеза – передбачення причини, яка викликає наслідок. 

Теорія – форма наукового знання, яка дає цілісне уявлення про закономірності 

та суттєві зв’язки дійсності. 

Факти – знання про об’єкт або явище, достовірність якого доведено. 

Категорії – найбільш загальні і фундаментальні поняття, які відображають суттєві 

зв’язки дійсності. 

Аксіоми – положення, які приймаються без логічного доведення. 

Постулати – твердження, що приймаються в межах якоїсь наукової теорії за 

істинне і відіграє роль аксіом. 

Принципи – основні вихідні положення якоїсь теорії, науки чи світогляду. 

Поняття – думки, в яких узагальнюються й відокремлюються предмети якогось 

класу (виду) за певними загальними ознаками. 

Теоретичні (методичні) основи науки складають: 

Понятійний апарат 

соціальної роботи та 

сукупність 

понять, 

категорій, 

термінів, 

визначень 

Цілісна сукупність суджень про відмінні ознаки об’єкта, 

що досліджується 

Основне поняття, що відображає найбільш загальні 

властивості, відносини дійсності та пізнання 

Слово або словосполучення, що означає чітко окреслене 

спеціальне поняття якої-небудь галузі науки 

Формулювання, вислів, у якому розкривається зміст 

чого-небудь, його істотні ознаки, наукове означення 

Науково-методичний апарат – сукупність розроблених методик, розв’язання наукових і практичних 

завдань, які призводять до отримання наукових результатів 

Теоретичний доробок соціальної роботи – сукупність наукових висновків і рекомендацій, 

отриманих у результаті впровадження теорії (методів) соціальної роботи у практику 
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Положення – сформульовані думки, висловлені у формі наукового твердження. 

Судження – думки, висловленні у вигляді розповідного речення, які мають бути 

істинними і хибними. 

Закони – необхідні стійкі відносини між явищами у природі й суспільстві, які 

повторюються. 

Склад теоретичних методів пізнання передбачає глибинний аналіз фактів, 

абстрагування від усього побічного (виявлення процесу у «чистому» вигляді), розкриття 

суттєвих закономірностей, пояснення взаємозв’язку зовнішніх процесів із внутрішніми, 

утворення теоретичних моделей явища, використання гіпотез та ін. 

Метод абстрагування передбачає розумове відволікання будь-якої властивості 

чи ознаки предмета від інших ознак, властивостей, зв’язків, з метою більш глибокого і 

детального вивчення предмета дослідження, через ізолювання його від впливу інших 

предметів, властивостей, ознак. Щоб проникнути у сутність явища, що досліджує майбутній 

працівник, виявити його специфічні риси, необхідно виділити предмет вивчення у 

«чистому вигляді», тобто ми маємо відкинути всі побічні впливи, абстрагуватися від 

численних зв’язків та відносин, що заважають побачити найбільш важливі характеристики, 

які цікавлять дослідника. Щоб виявити, наприклад, виховний потенціал соціального 

середовища, можна на теоретичному етапі дослідження абстрагуватися від соціально-

економічної нестабільності, педагогічної неосвіченості багатьох сімей, недосконалість 

шкільної системи освіти та ін., і розглянути явище у «чистому вигляді», тобто в 

оптимальному варіанті, який можливо було б досягти за умов відсутності тих явищ, 

що заважають означеному процесу. Іншими словами, за допомогою методу абстрагування 

дослідник створює ідеальний об’єкт, який реально не існує, наприклад: ідеальне виховне 

середовище, ідеальний соціальний працівник, ідеальний реабілітаційний центр тощо. І 

хоча створені ідеальні об’єкти не існують у реальному житті, однак саме вони стають 

моделями, які дозволяють виявити нові зв’язки та закономірності і вдосконалити 

процеси, що відбуваються в реальних об’єктах. 

На теоретичному рівні дослідження важливого значення набувають ідеалізація та 

розумовий експеримент. Ідеальний об’єкт – це основа для проведення теоретичного 

експерименту, який готується і проводиться по аналогії з емпіричним, у ході якого 

об’єкт дослідження перетворюється як ідеалізований предмет. Теоретичний або як 

його ще називають уявний експеримент – це створення дослідником за допомогою 

розумових операцій ідеального об’єкта, який у подальшій роботі має порівнюватися із 

соціальною, психологічною чи педагогічною дійсністю та дає можливість передбачити ті 

ситуації, які можуть мати місце у реальному експерименті. Уявний експеримент – це 

теоретична модель реальної експериментальної ситуації, але, на відміну від реального 

експерименту, тут дослідник оперує не реальними предметами і умовами, а їх уявними 

образами. Цей метод, як правило, використовується на етапі планування й усвідомлення 

експериментальної роботи. Результатом застосування методу уявного експерименту 

може стати створення моделі чи структури явища, що вивчається. 

Ще одним методом теоретичного рівня дослідження, який часто використовується 

науковцями – є класифікація. Цей метод сприяє визначенню рівня однорідності 

елементів, що вивчаються. Як правило, він використовується на початкових стадіях 

дослідження, з метою упорядкування та класифікації соціальних та психолого-педагогічних 

явищ, які вивчаються. 

Герметевтичні методи в соціальній роботі. Соціальна робота, як уже 
наголошувалося, ґрунтується на соціології, психології та педагогіки, тому зрозумілим 
є використання методологічної бази означених галузей науки у дослідженнях із 
соціальної роботи. Але педагогіка і психологія часто межують із мистецтвом, тобто 
вивчають ті явища, які мають подвійну природу – відносяться і до науки, і до 
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мистецтва. При цьому у них значну, якщо не провідну роль відіграють категорії 
непідвладні науці, які не піддаються у повному обсязі логічному аналізу. До таких 
категорій можна віднести: цінності, ідеали, духовність, гуманність, красу, добро та ін. 
На ці категорії, які відображають якості, що відіграють провідну роль у становленні 
людини, має спиратися соціальний працівник. Адже у соціальній роботі великого 
значення набуває віра у можливості людини, одухотвореність у досягненні поставленої 
мети, здатність до імпровізації та творчості. Виходячи із значущості означених категорій, 
дослідження із соціальної роботи не може залишити без уваги діагностики цих якостей і 
пошуку засобів їх розвитку. Наявні методи досліджень, які ґрунтуються на раціоналізмі, 
не здатні у повному обсязі дослідити, ухопити сутність означених якостей та явищ. 
Вищевикладене стало причиною звернення в дослідженнях із соціальної роботи до 
герметевтичних методів. 

Герменевтика (від грецького Hermenetikos – пояснюючий, той що тлумачить), 
розвивалася як мистецтво тлумачити, пояснювати сенс чужої мови або знаку, як вчення 
про розуміння

1
. Доцільність застосування герменевтичних підходів у дослідженнях із 

соціальної роботи пояснюється специфікою соціальної роботи як науки та сфери її 
практичної діяльності, яку неможливо осягнути у межах логіко-гносеологічних підходів, 
але можливо суттєво розширити та поглибити межі досліджень завдяки зверненню до 
герменевтичних методів, які ґрунтуються на «учуванні, уживанні у предмет, що 
досліджується, його образне уявлення»

2
. 

Ефективність застосування герменевтичного методу залежить від рівня розвитку 
індивідуального творчого потенціалу дослідника і характеризується невільним відходом 
від логічного трактування явища та звернення до емоційно-образного його трактування. 
Щоб усвідомити сутність запропонованого методу, звернемося до застосування його 
на практиці. Уявимо, що ми розробляємо програму впливу засобами музики на 
емоційний стан клієнта і поставили перед собою наступні завдання: 

а) підібрати низку музичних творів і подати їх у такій послідовності, щоб вони 
заспокоювали людину; 

б) підібрати низку музичних творів і подати їх у такій послідовності, щоб вони 
допомогли вивести людину із стану пригнічення та ін. 

Створюючи подібні програми, які ґрунтуються не на типових для наукового 
контексту асоціаціях, ми дійшли висновку про необхідність введення цілеспрямованого і 
систематичного пропедевтичного вивчення впливу того музичного матеріалу, який 
буде використаний нами у подальшому емпіричному дослідженні. Іншими словами, 
ми маємо пропустити через своє емоційне сприйняття підібрані музичні твори і уявити 
яким чином вони мають вплинути на емоційний стан наших клієнтів. Це нібито 
випереджувальне уявлення, яке має виявити ті твори, які недостатньо ефективно 
зможуть виконати поставлене дослідником завдання. 

В основі герменевтичного методу покладено художньо-образні засоби, які 
застосовуються у дослідженнях педагогічних із соціальної роботи (музичні твори, 
картини, літературні твори, метафори, порівняння, алегорії та ін.), які у науковому 
творчому процесі виконують активну евристичну функцію, стимулюють появу нових 
оригінальних наукових рішень. Особливістю застосування пропедевтичного методу є 
те, що «для наукової творчості, яка має спіральний характер, властива поперемінна 
перевага (акцент) раціонально-логічного та суб’єктивно емоційного аспектів і пов’язана з 
цим звернення то до теорії, то до фактичного матеріалу»

3
. 

                                                 
1 Закирова А.Ф. Введение в педагогическую герменевтику. – Екатеринбург, 2000. 
2 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – 

М.: ACADEMA, 2001. – 2007. – С. 113. 
3 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – М.: 

ACADEMA, 2001. – 2007. – С. 114-115. 
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Недоліками теоретичних методів є те, що вони не мають безпосереднього впливу 

на явища та процеси, за якими спостерігає науковець. Однак вони дозволяють виявити 

спільні риси, повторювальні процеси, взаємодію окремих складових, приховані 

закономірності. Знання, які виявляються за допомогою теоретичних методів дослідження – 

це теоретичні знання, об’єктивність яких перевіряється не емпіричним шляхом, а за 

допомогою доведення. 

Теоретичний рівень залежить від світосприйняття дослідника, адже під яким кутом 

зору буде розглядатися об’єкт, що досліджується, на які фактори буде акцентуватися 

увага та ін. знаходиться у прямій залежності від набутого особистісного досвіду 

дослідника. Цей рівень вибудовується цілеспрямовано для того, щоб пояснити об’єктивну 

реальність і його основною метою є описання, систематизація та пояснення багатьох 

фактів, що надані досліднику практикою життя. 

 

5.2.2. Емпіричне дослідження 

 

Спостереження – система фіксації й реєстрації властивостей, зв’язків об’єкта 

дослідження та попередня класифікація отриманих фактів. Спостереження як метод 

пізнання, дає змогу отримати первинну інформацію про об’єкт дослідження у вигляді 

сукупності емпіричних тверджень. За сприятливих умов, цей метод забезпечує достатньо 

різнобічну інформацію для накопичення та фіксації наукових фактів, які можуть стати 

основою наступних теоретичних і практичних дій. Але для цього спостереження має бути: 

– спланованим згідно з чітко поставленими завданнями; 

– цілеспрямованим лише на ті явища та процеси, які є метою дослідження; 

– систематичним, тобто спостереження за досліджуваним явищем має бути 

постійним, фіксація отриманих даних відбуватися за певною системою; 

– активним щодо дослідника, у пошуку проявів потрібних рис та явищ. 

Спостереження є одним із основних методів дослідження у соціальній роботі, 

адже лише завдяки цілеспрямованому і систематичному сприйняттю особливостей 

протікання явища чи процесу, який досліджується (соціалізація людини, її поведінка), 

можливо, виявити зміни та тенденції, які відбуваються з об’єктом дослідження. Але, 

щоб спостереження надало науковцеві об’єктивні дані, воно має відповідати наступним 

вимогам, а саме: 

– чітко визначена кількість ознак спостереження; 

– встановлені критерії оцінки обраних ознак; 

– дотримання принципу природності (клієнт не повинен знати, що за ним  

спостерігають). 

Метою спостереження є не лише сприйняття явищ на чуттєвому рівні, а, перш за 

все, усвідомлення виявлених фактів. Результатом спостереження мають стати аналіз 

набутого фактичного матеріалу, встановлення взаємозв’язків між фактами та висловлення 

передбачень. 

Спостереження може бути спрямоване на вивчення динаміки процесу, змін 

об’єкта протягом певного часу. Таке спостереження впроваджується у різні терміни, а 

отримані результати порівнюються. Об’єктом спостережень виступають частіше за все 

сам процес діяльності соціального працівника, його взаємодія з клієнтом. 

Спостерігаючи за тим чи іншим явищем, дослідник може помилятися (вплив 

випадкових факторів, помилка при знятті показників вимірювальних приладів та ін.), 

тому результати спостереження не є достовірними знаннями. Тому основою наукового 

знання є не дані, отримані у процесі спостереження, а емпіричні факти. «На відміну 
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від даних спостережень, факти – це завжди достовірна об’єктивна інформація; це таке 

описання явищ і зв’язків між ними, де зняті суб’єктивні нашарування»
1
. 

Яким же чином відбувається перехід від даних спостережень до емпіричного факту? 

Щоб спрямувати факт, необхідно порівняти між собою цілу низку спостережень, 

виділити з них ті, що повторюються й усунути випадкові, пов’язані з помилкою 

дослідника. Тобто робиться акцент на пошук стійкого інваріантного змісту досліджуваного 

явища, він має бути інтерпретований, пояснений завдяки попередньо набутим знанням 

і лише після цього може бути класифікований як емпіричний факт. 

Спостереження як метод емпіричного дослідження завжди пов’язаний з описанням, 

яке закріплює й передає результати спостереження. В емпіричному дослідженні для 

фіксації даних спостереження використовують як засоби попередньої, так і спеціальної 

мови (живопис, математика та ін.). За допомогою описання інформація, отримана 

завдяки спостереженню, перетворюється у поняття, цифри, схеми, малюнки, графіки, 

набуваючи таку форму, яку зручно у подальшій роботі систематизувати, класифікувати, 

узагальнити, тобто провести подальші дослідницькі дії. 

 

Бесіда. За допомогою цього методу науковці з’ясовують ставлення клієнтів та 

соціальних працівників до тих чи інших фактів та явищ, що дає можливість створити 

більш повну картину проблеми, яка вивчається. 

Щоб бесіда була результативною слід передбачити наступне: 

– заздалегідь розробити програму її проведення; 

– врахувати індивідуальні особливості співрозмовника; 

– заздалегідь продумати основні й додаткові запитання; 

– створити атмосферу довіри й відвертості; 

– продумати систему запису (фіксування) результатів бесіди; 

– розробити надійну та просту систему критеріїв оцінки запитань; 

– забезпечити зручну форму фіксації відповідей та їх обробки; 

– чітке визначення мети. 

У дослідженнях із соціальної роботи на емпіричному рівні, активно використовуються 

такі методи, як інтерв’ю та анкетування, але про ці методи ми більш докладно 

будемо вести мову у розділі 6. 

Тестування (від лат. Test – випробовування) – метод діагностики, який використовує 

стандартизовані запитання чи завдання, які підпорядковані певній шкалі оцінювання. 

Тому обираючи цей метод слід зважати, що: 

– вибір тесту визначається, по-перше, метою тестування, по-друге, ступенем 

його надійності та достовірності; 

– інтерпретація результатів тестування визначається системою теоретичних 

допущень та шкалою оцінювання щодо предмету дослідження; 

– проведення тестування має відбуватися згідно наданої інструкції. 

Метод психолого-педагогічного тестування – найчастіше використовується з 

метою визначення рівня знань, умінь, навичок, інтелектуального, емоційного розвитку 

людини. Цей метод проводиться за допомогою заздалегідь розроблених карточок, 

малюнків, ребусів, кросвордів, запитань. 

Сучасна наука, і зокрема дослідження у сфері соціальної допомоги, активно 

використовує значний арсенал тестів щодо виявлення різних явищ та якостей. Особливої 

популярності в соціальній роботі набули такі види тестів, як на досягнення, на 

інтелект, на креативність, на особистісні характеристики та ін.
2
 

                                                 
1 Введения в философию. – М.: Культурная революция, 2007. – 663 с. – С. 550. 
2 Основи психології. – К.: Либідь,1995. – 631 с. 
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Лангітюдний метод. «Лангітюдне дослідження (від анг. longitude – довгота) – 

тривале систематичне вивчення одних і тих самих піддослідних, що дає можливість 

визначати діапазон вікової та індивідуальної мінливості серед життєвого циклу людини. 

Організація лангітюдного дослідження передбачає одночасне використання інших 

методів: спостереження, тестування, психографії, праксиметрії тощо»
1
. 

Цінність лангітюдного дослідження полягає в тому, що воно надає можливість 

передбачення варіантів подальшого розвитку особистості й дослідник має змогу 

простежити зв’язки між повними фазами явища, яке вивчається. 

Продуктивність лангітюдного методу забезпечується двома складовими: тривалістю 

(чим довше, тим вагоміші результати) та змістовністю (цей метод дозволяє вивчати 

одразу значну кількість змінних, що надає можливість комплексно подивитися на 

явище, що досліджується). 

Праксометричний метод (від грец. praksis – діяння, діяльність) – це метод 

аналізу процесу й продуктів діяльності. Деякі дослідники називають цей метод вивчення та 

узагальнення передового досвіду. Через праксометричні методи можна дослідити процес 

реабілітації, розвитку творчих здібностей, інтересів, схильностей. Аналіз продуктів 

діяльності дозволяє визначити напрямки психічної активності особистості та її 

властивості. Для праксометричного аналізу використовуються письмові роботи (вірші, 

твори прози), малюнки, технічні вироби, комп’ютерна продукція. 

Метод являє собою систему дослідницьких процедур, спрямованих на збір, 

систематизацію, аналіз та тлумачення продуктів діяльності. Слід зазначити, що центральне 

місце в цьому методі посідає поняття «продукт діяльності», під яким розуміють 

практичні та ідеальні за формою вияви активності конкретної особистості чи цілого 

колективу. Означені «продукти діяльності» є суттєвим доказовим матеріалом 

перетворювальної діяльності спрямованої на пізнання або перетворення навколишнього 

середовища. У процесі використання праксометричного методу дослідницька робота 

може проводитися у кількох напрямках: 

а) аналіз офіційних документів (закони, постанови, накази, розпорядження, 

положення, оголошення, реклама, записи передач, радіо, телебачення, розмов, дискусій 

та ін.) – цей напрям аналітичної роботи найбільш широко застосовується для вивчення 

впливу соціальних процесів на індивідуальний розвиток особистості; 

б) аналіз особистих документів (особисті справи, автобіографії, журналів супроводу, 

щоденників, листів, фотокарток та ін.) – цей напрям дає цінні факти для вивчення 

емоційного та розумового розвитку особистості клієнта, особливостей становлення 

характеру, дозволяє простежити через продукти діяльності змістовні взаємодії людини; 

в) аналіз продуктів діяльності – це система аналітичних дій спрямованих на 

вивчення та тлумачення змістовних результатів діяльності (творчих, професійних, 

поведінкових, суспільних, самоорієнтованих тощо) особистості чи колективу. 

Цінність методи полягає в тому, що найкращі соціальні працівники емпіричними 

(від грец. empirio – досвід) дослідним шляхом часто підходить до вирішення важливих 

методичних проблем, які мають інноваційний характер. Узагальнення цих нововведень та 

теоретичне їх усвідомлення дасть змогу їх поширення та розповсюдження. Адже лише 

теоретичне усвідомлення інноваційного досвіду соціальної роботи надасть можливість 

включити його до системи наукових розробок у галузі соціальної роботи. 

У порівнянні з першими двома напрямами аналізу, третій – є найбільш складним. З 

психолого-педагогічної точки зору, кожний продукт людської діяльності є багатомірним і 

багаторівневим, адже за своїм змістом і структурою він організований у цілісний акт 

прояву особистістю своєї точки зору чи внутрішніх явищ, до прояву власного «Я». На 

                                                 
1 Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 с. – С. 194. 
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нашу думку, ефективність аналізу продуктів діяльності може бути досягнута, якщо 

дослідник не лише чітко усвідомлює мету дослідницької дії, але й організовує 

поетапність проведення даного аналізу: 

– на першому етапі визначається сутність продукту дослідження, тобто це спонтанна 

чи організована діяльність, визначається універсальністю продукту, теоретично 

відтворюється структура діяльності: зміст, компоненти, знаряддя, технології та ін.; 

– на другому етапі дослідник будує «ідеальну модель» продукту діяльності, що 

досліджується, та проводить аналітичне зіставлення «ідеалу» з реальним продуктом; 

– на третьому етапі відбувається аналітична обробка інформації, отриманої на 

перших двох етапах, статистичне або проективне тлумачення результатів дослідження, 

введення отриманих результатів у емпіричну частину дослідження та використання їх 

у проектуванні та прогнозуванні розвиваючих, формуючих та виховних взаємодій. 

Праксометричний метод широко використовується в соціальній роботі. За 

певних умов цей метод може використовуватися як основний у дослідженні, але як 

правило, він виступає у вигляді допоміжного методу. 

Метод узагальнення незалежних характеристик. Цей метод запропонований 

К.К. Платоновим. Сутність методу полягає в тому, що паралельно з оцінюванням 

студентом своїх емоційних станів, його емоційність оцінювали також викладачі вузу, 

фахівці із соціальних служб та однокурсники. Порівнюючи бали, які виставив студент 

сам собі, з балами, які виставили інші, ми одержали можливість з більшою мірою 

вірогідності визначити рівні емоційного забезпечення і професійно-педагогічної діяльності 

майбутніх соціальних працівників. Слід наголосити на ефективності означеного методу 

при психологічному оцінюванні тих чи інших якостей особистості, заснованих на 

судженнях компетентних осіб (компетентними особами можуть бути батьки, вчителі, 

фахівці зі спеціальності та ін.). Практичне використання цього методу розглянуто 

нами у контексті проведення психолого-педагогічного експерименту (с.). 

Вимірювання. Як метод являє собою систему фіксацій та реєстрації кількісних 

характеристик об’єкта, який вивчається. Метод вимірювання знаходить своє відображення 

у математичному відтворенні кількісних та якісних характеристик об’єкту у процесі 

проведення експерименту. Цінність цього методу полягає у тому, що він дає точні 

кількісні показники об’єкта вивчення. Для досліджень у системі соціального захисту 

процедура вимірювання пов’язана з показниками: статистичними, звітними, плановими 

та ін. Метод вимірювання потребує забезпечення таких основних елементів: об’єкт 

вимірювання, критерії, методики вимірювання, різноманітні вимірювальні прилади. 

Вивчення літератури та інших джерел. Вивчення літератури, документів, 

матеріалів на електронних носіях та інших джерел, що містять факти, які характеризують 

історію та сучасний стан об’єкта, що вивчається, має на меті збір початкової інформації, 

створення вихідної концепції про предмет дослідження, з’ясування невисвітлених 

аспектів у розробці проблеми. Ретельне вивчення літератури допомагає розділити 

відоме і невідоме, накопичити і зафіксувати відомі науці факти, а отже, дає змогу 

більш чітко окреслити проблему, що вивчається. 

Розпочинаючи роботу над літературою, дослідник має скласти списки літератури, 

яку необхідно вивчити. Список має включати книги, фахові журнали, статті у збірках, 

довідково-бібліографічні видання, автореферати дисертацій. Важливим джерелом 

фактичного матеріалу може стати різноманітна документація закладів соціального захисту. 

Під час вивчення літературних джерел важливо керуватися поставленою метою, 

і відповідно до неї, окреслювати показники для збору даних та форми їх оформлення 

(схеми, діаграми, таблиці, вибірки тощо). Слід пам’ятати, що ґрунтована літературна 

база дослідження – важлива умова його об’єктивності та глибини. 
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5.2.3. Психолого-педагогічне обстеження 

 
Психолого-педагогічне дослідження являє собою комплекс діагностуючих процедур, 

спрямованих на початкове вивчення об’єкта дослідження (структури, рівня розвитку, 
відповідність стандартам, наявність внутрішніх та зовнішніх зв’язків та ін). Особливого 
значення при проведенні психолого-педагогічного обстеження набувають методи 
аналізу та синтезу. Виділення та окреме вивчення компонентів, блоків, підсистем 
процесу, що вивчається за допомогою аналізу та подальше застосування синтезу  
для створення цілісного уявлення про об’єкт дослідження, дозволяє наголосити на 
ефективності застосування цієї комплексної методики у студентських науково-
дослідних роботах. 

Обстеження передбачає цілеспрямоване і планомірне вивчення особистості, 
колективу, закладу соціального спрямування тощо. Можна виділити декілька видів 
обстежень: 

а) пілотажне, яке пов’язане з випробовуванням подібних методик, наприклад 
методика розрахована на виявлення емоційного розвитку дітей молодшого шкільного 
віку, а ми маємо виявити емоційний розвиток дітей із затримкою психічного розвитку, 
молодшого шкільного віку. Саме пілотажне обстеження дасть відповідь чи доцільно у 
даному випадку використовувати цю методику; 

б) часткове обстеження проводиться з метою вивчення окремих елементів, блоків 
або навіть окремих проблемних питань, наприклад як покращити адаптацію клієнтів 
герантологічних центрів; 

в) системне обстеження – спрямоване на різнобічне вивчення об’єкту із 
відпрацюванням моделі явища, що вивчається та акцентування уваги на провідних 
(системоутворюючих) факторах, на взаємозв’язках та взаємовпливах цілого та елементів, 
на виявлення основних факторів, які впливають на розвиток. 

Перш ніж розпочинати психолого-педагогічне обстеження слід заздалегідь розробити 
його програму, до якої мають увійти: збір інформації, систематизація інформації та 
висновки з результатів обстеження. 

Збір інформації – це скрупульозна і клопітка процедура, від того, як ви зумієте її 
спланувати, у значній мірі залежить кінцевий результат. Плануючи збір інформації, 
слід передбачити: 

– характер і обсяг необхідної інформації; 
– джерела, де можна знайти потрібну інформацію; 
– послідовність роботи з джерелами (бібліотека, база практики); 
– дослідницькі методи, які будуть застосовані у процесі збору інформації 

(спостереження, анкетування, інтерв’ю, вивчення документації та ін). 
Усі ці процедури слід зафіксувати у робочому плані обстеження. 
Систематизація зібраної інформації – відбувається згідно із заздалегідь визначеними 

критеріями. Скажімо, ми поставимо на меті обстежити бачення мешканців району 
щодо виховання дітей сиріт (де ефективніше буде відбуватися процес виховання в 
умовах інтернатної установи, в будинку сімейного типу чи прийомній родині), рівень 
вихованості, соціалізації, комфортності в означених закладах і буде тими критеріями, 
навколо яких буде накопичуватися і аналізуватися інформація. 

Висновки вибудовуються, виходячи з інтерпретації та тлумачення зібраної інформації, 
відтворення загальної картини, рівня функціонування об’єкта, що досліджується. Якщо 
ми вивчали питання, в яких умовах доцільніше відбуватиметься виховання дітей-
сиріт, то висновки мають містити інформацію про характер виховного середовища 
інтернату, будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, про джерела, які дестабілізують 
виховний процес в означених соціальних інститутах, про результати, отримані з означеної 
проблеми в інших країнах та ін. 
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5.2.4. Вивчення передового досвіду в соціальній роботі 

 
На етапі реформування системи соціального захисту актуальною стає проблема 

переорієнтації закладів соціального захисту на інноваційну діяльність, яка ґрунтується 
на пошуку та розповсюджені найкращих взірців професійної діяльності. Але цей 
пошук має носити не стихійний, а цілеспрямований характер, який ґрунтується на 
теоретичній та науково-методичній основі і здатний забезпечити подальший розвиток 
національної системи соціального захисту. Однією із форм, яку активно використовують у 
процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, і що здатна допомогти вирішити 
поставлене завдання, є вивчення передового досвіду у соціальній роботі. Передовий 
досвід є одним із найдоступніших джерел нових ідей, підходів, технологій, яке 
студент має можливість вивчати у процесі проходження виробничих практик. Адже 
практика – це професійно спрямована діяльність, завдяки якій відбувається взаємодія 
фахівця (того, хто спрямовує діяльність студентів), клієнта та безпосередньо студента-
практиканта. Це певний динамічний процес, у результаті якого набувається практичний 
досвід. 

Відомо, що наукові дослідження не завжди поспівають знаходити відповіді на 
запитання, поставлені практикою, і тому за вирішення наболілих, гострих практичних 
проблем беруться досвідчені фахівці-новатори. Постійно знаходячись «у матеріалі», 
вони розкривають рішення, які найбільш наочні в плані результативності й, що 
важливо – носять інструментальний характер. Тому такий досвід краще сприймається 
масовою практикою, адже він виростає із передового досвіду. 

Засвоєння досвіду не може зводитися до його копіювання, бо такий підхід не 
дасть позитивних результатів. Адже кожен досвід створюється конкретними фахівцями і 
в конкретних умовах, тому запозичення досвіду іншою людиною і в інших умовах 
може дати зовсім неочікувані результати. Виходячи з того, що передовий досвід ефективно 
запозичувати можливо лише через творче сприйняття,  засвоєння цього досвіду 
перетворюється у його переробку, модифікацію під власні індивідуальні можливості, 
іншими словами відбувається вироблення власного варіанта на основі того взірця, що 
вивчився. А це дає підставу вважати, що вивчення та використовування передового 
досвіду – це самостійно створена методика дослідження. 

Маючи на меті узагальнити передовий досвід у соціальній роботі, ми, перш за 
все, повинні відповісти на декілька питань: 

1. Що може вважатися передовим досвідом? 
Відповідаючи на це питання, слід зазначити, що до досвіду, який заслуговує на 

вивчення та поширення, можна віднести: 
– технологію роботи з клієнтами або елементи технології; 
– авторську програму щодо розвитку якогось напрямку соціальної роботи; 
– систему методичних прийомів (наприклад, розробка курсу з арт-терапії та підбір 

аудіо- та відеоматеріалу), ефективні засоби навчання дітей з особливими потребами та ін. 
Але виникає питання, за якими критеріями слід оцінювати передовий педагогічний 

досвід? На нашу думку, основними критеріями передового педагогічного досвіду в 
соціальній роботі мають бути наступні: 

а) актуальність, де акцентується увага на тому, наскільки він сприятиме розв’язанню 
завдань, що стоять на сучасному етапі розвитку соціальної роботи, задовольняючи 
потреби практики та допомагаючи долати труднощі; 

б) новизна – це критерій, за допомогою якого передовий досвід виділяється 
серед усього звичайного, що його оточує. Новизна залежить від того, чи виходять 
автори досвіду за межі відомих форм та методів роботи або вносять у професійну 
діяльність щось нове, інноваційне. Новизну можна характеризувати за допомогою 
наступних показників: 
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– відхід від відомого в науці і практиці та відкриття нових форм, методів та 

способів діяльності; 

– творча реалізація в досвіді нових теоретичних ідей з урахуванням місцевих умов; 
– використання методичних рекомендацій кращими методистами та соціальними 

працівниками; 
– оптимальна організація соціальної роботи; 
в) можливість творчого застосування іншими соціальними працівниками. Складовими 

передового досвіду є загальний та індивідуальний досвід, іншими словами передовий 
досвід складається із загального, що дослідник має виявити, усвідомити технологію та 
висвітлити для використання іншими та індивідуального – того, що інші не можуть 
успадкувати, а отже, мають вносити власні відмінності. Показниками можливості 
творчого застосування досвіду можуть бути: 

– доступність для інших соціальних працівників; 
– теоретико-практична підготовленість соціальних працівників до його сприйняття 

та впровадження; 
г) висока результативність або стабільність результатів – це ознака того, що за 

менші затрати (часу, зусиль, матеріальних ресурсів) соціальний працівник підвищить 
результативність професійної діяльності, тобто отримує стабільність результатів упродовж 
тривалого часу (покращення соціалізації, комфортності, підвищення якості послуг та ін.). 

2. Наступне питання, яке мають вирішити дипломник та його керівник: як і де 
шукати передовий досвід? Виходячи з того, що наш посібник розрахований на студентів, 
ми бачимо наступну відповідь – знайти передовий досвід студент може співпрацюючи 
з досвідченими фахівцями соціальної сфери у процесі проходження практики у 
закладах соціального захисту. Виявити передовий досвід може допомогти: 

а) керівник установи, який добре знає потенційні можливості своїх співробітників, 
може направити практиканта, поставивши перед ним завдання вивчити та узагальнити 
передовий досвід; 

б) аналізуючи підсумки роботи підрозділу чи окремого співробітника за рік – 
звернувши увагу на стабільні результати. 

3. Одне з ключових питань – це вивчення та узагальнення досвіду і яким чином 
організовувати означені процеси. Щоб більш наочно висвітлити основні етапи вивчення та 
узагальнення передового досвіду, наведемо орієнтований план роботи з вивчення та 
узагальнення передового досвіду з проблеми розвитку емоційної сфери дітей молодшого 
шкільного віку із затримкою психічного розвитку, засобами музики. 

Таблиця 5.1 

Орієнтовний план роботи з вивчення та узагальнення передового 

№ з/п Зміст роботи 
Терміни 

виконання 

1 Обговорення з керівником закладу питання про передовий досвід працівників 

установи, який доцільно вивчати та узагальнити (у нашому випадку тих, хто 

займається розвитком емоційної сфери означеної категорії дітей). 

 

2 Створити групу з числа студентів-практикантів, які мають вивчати та 

узагальнювати досвід фахівця-новатора 

 

3 Спланувати роботу групи (студента): 

– діагностика та оцінка досвіду; 

– скласти список літератури з питань досвіду роботи викладача з дітьми ЗПР; 

– скласти картотеку журнальних та газетних статтей з теми досвіду роботи  

 

4 З метою вивчення передового педагогічного досвіду роботи вчителя музики: 

– відвідати уроки в класі, де навчаються діти із ЗПР; 

– відвідати позакласні та позашкільні виховні заходи, що проводить з означеною 

групою дітей вчитель; 

– систематично протягом вивчення перспективного досвіду вести щоденник 

своїх спостережень, де слід розкривати основні аспекти реалізації досвіду; 
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Закінчення таблиці 5.1 
 – виготовити дидактичні та методичні матеріали, які характеризують 

роботу соціального працівника (соціального педагога, реабілітолога та ін.); 

– описання досвіду (або відновлення за формою документів, свідків та ін.), 

спираючись на фактичний матеріал та його систематизацію 

 

5 Теоретико-методичний аналіз документації, яку веде фахівець (плани роботи, 

програми, журнали тощо) 

 

6 Допомогти фахівцю-новатору в узагальненні досвіду, підготувати та видати 

методичні рекомендації, які присвячені досвіду роботи фахівця: 

– зразки планування роботи (підрозділу, кабінету, керівника та ін.); 

– матеріали, що розкривають досвід роботи 

 

7 Узагальнення та рекомендації, пов’язані з виявленням факторів, які обумовили 

успіх 

 

4. Розробка структури моделі досвіду та плану і методики впровадження – це 

один із найскладніших етапів, який потребує подолання протиріччя між вимогами 

сучасної науки та передовою практики. І разом з тим модель має бути доступною для 

реалізації, щоб її змогли впровадити конкретний фахівець чи колектив, який володіє 

певними професійними можливостями. Розробка структури моделі закінчується створенням 

схеми, алгоритму дій, структурних елементів, які мають обґрунтувати актуальність 

досвіду (провідної ідеї, технології та ін.) і мають бути оформлені у вигляді науково-

методичних рекомендацій, спрямованих на впровадження означених у моделі досвіду 

ідей та проектів. 

Для подальшого використання та впровадження передового досвіду у масову 

практику соціальної роботи, важливе значення мають його опис і розробка науково-

методичних рекомендацій. В описі слід всебічно розкрити наступні питання: 

– повна назва соціального закладу (відділу) соціального захисту; 

– тема досвіду; 

– відомості про автора досвіду (адреса досвіду); 

– рік оформлення досвіду; 

– перелік документів, що супроводжують матеріали; 

– актуальність обраної теми; 

– алгоритм або технологія діяльності; 

– умови ефективності досвіду; 

– взаємозв’язок із сучасними науковими дослідженнями. 

В описі слід акцентувати увагу на дослідженні проблеми та розробці провідної 

ідеї досвіду. Особлива увага спрямовується на розкриття доказів та фактів, а також 

закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал. Основне призначення 

узагальнення – створення реальної картини досвіду, показ конкретних зразків 

напрацювань та здобутків у соціальній роботі. 

Доцільно продемонструвати, за яких умов найефективніше можна застосовувати 

даний досвід, якими знаннями та вміннями мають користуватися соціальні працівники, 

щоб ними оволодіти. Суттєво посилити обстеження опису технології досвіду та опис 

виявлених труднощів та можливих негативних наслідків. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Розкрийте поняття методологія наукового пізнання. 

2. Що ви розумієте під поняттям «загальнофілософська методологія»? 

3. Що ви розумієте під поняттям «загальнонаукова методологія»? 

4. Що ви розумієте під поняттям «конкретнонаукова методологія»? 
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5. Яке призначення методології соціальної роботи. Розкрийте об’єкт і предмет 

дослідження соціальної роботи, як наукового напряму 

6. Дайте визначення поняттю «підхід». Яке його місце у науковому дослідженні? 

Які ви знаєте підходи? 

7. Розкрийте сутність системного підходу. 

8. Розкрийте сутність праксеологічного підходу. 

9. Розкрийте сутність хронологічного підходу. 

10. Розкрийте сутність термінологічного підходу. 

11. Розкрийте сутність професійно-діяльнісного підходу. 

12. Які Вам відомі загальнонаукові методи пізнання? 

13. Охарактеризуйте методи аналізу та синтезу. 

14. Охарактеризуйте методи індукції та дедукції. 

15. Охарактеризуйте методи аналогії та моделювання. 

16. Розкрийте взаємодію теоретичного та емпіричного рівнів дослідження із 

загальнонауковою та конкретнонауковою методологіями. 

17. Поясніть залежність теоретичного та практичного рівнів дослідження. 

18. Розкрийте теоретичні основи соціальної роботи. 

19. Що входить до інструментарію теоретичного рівня дослідження? 

20. Розкрийте відомі Вам методи теоретичного рівня дослідження. 

21. Охарактеризуйте методи емпіричного рівня дослідження. 

22. Чим відрізняються дані спостережень, від емпіричних фактів? 

23. Яким чином відбувається перехід від даних спостережень до емпіричного 

факту? 

24. Що слід передбачити, щоб бесіда була результативною? 

25. Розкрийте сильні сторони такого методу дослідження, як інтерв’ю. 

26. Що являє собою процес побудови анкет? 

27. Які методи відносяться до емпіричних методів дослідження? 

28. Розкрийте сутність лангітюдного методу? 

29. Розкрийте сутність методу опитування? 

30. Розкрийте сутність методу спостереження? 

31. Розкрийте сутність праксометричного методу? 

32. Розкрийте сутність методу узагальнення незалежних характеристик? 

33. Розкрийте сутність взаємодії конкретнонаукових та загальнонаукових методів. 

34. Розкрийте сутність вивчення передового досвіду у соціальній роботі. 

35. Розкрийте сутність психолого-педагогічного дослідження у соціальній роботі. 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 

1. Методологія – це вчення ... 

2. Фундаментальна методологія – це вищий рівень ... 

3. Загальнонаукова методологія, на відміну від загальнофілософської, 

використовується ... 

4. Конкретнонаукова методологія – це особлива галузь знань, яка є ... 

5. Підхід – це комплекс ... 

6. Хронологічний підхід – в основі цього підходу ... 

7. Термінологічний підхід – в основу цього підходу покладено ... 

8. Системний підхід – сутність його полягає у ... 

9. Праксеологічний підхід – це здатність ... 

10. Формальний підхід – сутність його полягає у тому, що ... 

11. Аналіз – це метод дослідження сутність якого полягає ... 
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12. Синтез – ... 
13. Індукція – ... 
14. Дедукція – ... 
15. Аналогія – ... 
16. Моделювання – ... 
17. Наукова ідея – це ... 
18. Теорія – це форма ... 
19. Факти – це ... 
20. Категорії – найбільш загальні і фундаментальні поняття, які ... Аксіоми – 

положення, які ... 
21. Постулати – це ... 
22. Принципи – це ... 
23. Поняття – думки в яких ... 
24. Положення – це ... 
25. Судження – це ... 
26. Закони – це ... 
27. Наукове абстрагування – це ... 
28. Ідеальний об’єкт – це основа ... 
29. Спостереження – це ... 
30. Інтерв’ю – це метод ... 
31. Анкетування – це ... 
32. Тестування – це ... 
33. Лангітюдний метод – це ... 
34. Праксометричний метод – це ... 
35. Сутність методу узагальнення незалежних характеристик полягає ... 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (А) 
 

1. Методологія наукового дослідження – це: 
а) вчення про методи пізнання; 
б) напрямок наукового пізнання; 
в) вищий рівень застосування методів, який визначає загальну стратегію побудови 

процесу пізнання; 
г) усі відповіді вірні. 
2. Яка методологія використовується при проведенні наукового дослідження із 

соціальної роботи? 
а) загальнофілософська; 
б) загальнонаукова; 
в) конкретнонаукова; 
г) усі відповіді вірні. 
3. Методика дослідження – це: 
а) вивчення історії питання і сучасного стану проблеми; 
б) спосіб організаційних, теоретичних, практичних прийомів, спрямованих на 

пізнання закономірностей розвитку об’єкта; 
в) конкретизація прийомів і способів виконання робіт відповідно до мети і плану 

дослідження; 
г) система методичних дій на суб’єкти і об’єкти процесу відтворення необхідного 

явища, які здійснюються з метою їх пізнання й удосконалення. 

4. Яким чином визначається метод дослідження? 
а) через практичну взаємодію дослідника з об’єктом дослідження; 
б) довільно на розсуд дослідника; 
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в) через взаємодію суб’єкта і об’єкта з теоретичними знаннями; 
г) через об’єктивні знання про об’єкт дослідження. 
5. Методика виконання наукової роботи складається: 
а) на стадії емпіричного дослідження; 
б) на стадії теоретичного дослідження; 
в) на стадії підготовки до дослідження; 
г) усі відповіді вірні. 

6. У яких методах пізнання акцентується увага на взаємодію приватних і 

загальних положень? 
а) аналіз, синтез; 
б) індукція, дедукція; 
в) аналогія, моделювання; 
г) ідеалізація, формалізація. 
7. В основі яких методів пізнання покладено такі розумові дії науковця, як 

розчленування явища та його об’єднання? 
а) аналіз, синтез; 
б) аналогія, моделювання; 
в) ідеалізація, формалізація; 
г) індукція, дедукція. 
8. Які методи дослідження використовує методологія соціальної роботи? 
а) методи соціологічних досліджень; 
б) педагогічні методи дослідження; 
в) психологічні методи дослідження; 
г) усі відповіді вірні. 
9. Які наукові методи пізнання дають змогу отримати знання про одні предмети 

і явища на підставі вивчення інших? 
а) моделювання, аналогія; 
б) дедукція, індукція; 
в) аналіз, синтез; 
г) ідеалізація, формалізація. 
10. При виборі методів дослідження у соціальній роботі доцільно надавати 

перевагу: 
а) аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, моделювання; 
б) спостереження, анкетування, тестування; 
в) експертизі, контрольним замірам, статистичним; 
г) усі відповіді вірні. 
11. Підходи в науковому дослідженні – це: 
а) програми дій та механізми створення концепцій; 
б) інструментарій спрямований на створення наукових теорій; 
в) комплекс парадигматичних, сигматичних і прагматичних структур та механізмів 

у пізнанні та практиці; 
г) усі відповіді вірні. 
12. Що означає системний підхід у методології дослідження? 

а) ґрунтовне вивчення явища, процесу; 
б) послідовність і цілеспрямованість виконання дослідження; 
в) комплекс дослідження складних об’єктів як єдиного цілого з узгодженням всіх 

його елементів; 
г) усі відповіді вірні. 

13. Що означає праксеологічний підхід у методології дослідження? 
а) це пришвидшення дослідної роботи за допомогою застосування новітніх  

технологій; 
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б) це уповільнення експерименту, завдяки чому є можливість більш детально 

вивчити явище, що досліджуються; 

в) це здатність виконувати дію, яку людина набула завдяки послідовним, 

цілеспрямованим тренуванням. 

г) це автоматизоване виконання дій; 

14. Що означає формальний підхід у методології дослідження? 

а) це, коли дослідник дотримується лише форми, не заглиблюючись у сутність 

процесу; 

б) це, коли дослідник, дотримуючись встановлених правил, виконує необхідні 

формальності; 

в) це, коли основні теоретичні положення процесів та явищ надаються у вигляді 

формул; 

г) усі відповіді вірні. 

15. Що означає термінологічний підхід у науковому дослідженні? 

а) філософське вчення, яке твердить, що всі загальні поняття – це лише слова 

породжені людським мисленням і вони не співвідносні з реальними об’єктами; 

б) аналіз, уточнення термінів та понять, що використовуються у дослідженні; 

в) використання термінів якоїсь конкретної мови;. 

г) усі відповіді вірні. 

16. Що означає хронологічний підхід у науковому дослідженні? 

а) коли хронологія є основою науково-дослідної роботи; 

б) коли на основі хронології виробляють теоретичні концепції; 

в) запис історичних подій в їх послідовності; 

г) використання у дослідженні допоміжної історичної дисципліни, яка акцентує 

увагу на дати і події. 

17. Що є основою побудови наукового дослідження у соціальній роботі? 

а) теоретико-методичні основи соціальної роботи; 

б) емпіричні основи соціальної роботи; 

в) загальнонаукова методологія; 

г) усі відповіді вірні. 

18. У якому значенні у сучасній науковій літературі розглядається поняття 

«соціальна робота»? 

а) як навчальна дисципліна з підготовки фахівців із соціального захисту та соціальної 

допомоги; 

б) як практична діяльність із надання допомоги тим, хто її потребує; 

в) як галузь наукових знань, яка ґрунтується на системі закономірностей, принципів, 

підходів та забезпечена сукупністю методів дослідження; 

г) усі відповіді вірні. 

19. Найважливіша проблема, яку вирішує теорія соціальної роботи, це: 

а) взаємовідносини суспільства і людини; 

б) основна причина соціальної дисгармонії – устрій суспільства; 

в) основною причиною соціальної дисгармонії є особистісні характеристики людини; 

г) усі відповіді вірні. 

20. Яким напрямом наукового дослідження є соціальна робота? 

а) інтегрованим напрямом, який спирається на методичну базу інших галузей науки; 

б) самостійним напрямом, який має розроблений категоріальний апарат і власну 

систему методик; 

в) це одна із галузей напряму соціологія, яка вивчає взаємодію соціальних груп; 

г) усі відповіді вірні. 
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ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ (А) 

 
№ 1 – г; 
№ 2 – г; 
№ 3 – б; 
№ 4 – в; 
№ 5 – г; 
№ 6 – б; 
№ 7 – а; 

№ 8 – г; 
№ 9 – а; 
№ 10 – г; 
№ 11 – г; 
№ 12 – в; 
№ 13 – в; 
№ 14 – в; 

№ 15 – б; 
№ 16 – в; 
№ 17 – б; 
№ 18 – г; 
№ 19 – г; 
№ 20 – а. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (Б) 

 

1. Які рівні знань виділяють у структурі наукового пізнання? 
а) філософський та конкретнонауковий; 
б) емпіричний та теоретичний; 
в) загальнонауковий та теоретичний; 
г) конкретнонауковий та емпіричний. 

2. Які структурні елементи складають основу теоретичного дослідження? 
а) наукова ідея, теорія; 
б) гіпотеза, факти; 
в) категорії, принципи; 
г) постулати, аксіоми. 

3. Які методи відносяться до теоретичного рівня дослідження? 
а) метод класифікації; 
б) метод спостереження; 
в) метод опитування; 
г) уявний експеримент. 
4. Які завдання виконує науковець на емпіричному рівні дослідження? 

а) збираються знання про послідовність та інтенсивність процесів; 
б) вивчається явище з виділенням зв’язків у чистому вигляді; 
в) виявляються властивості об’єктів, що досліджуються; 
г) фіксуються взаємовідносини окремих факторів, які впливають на явище, що 

досліджується. 

5. У якому випадку спостереження можна вважати методом дослідження? 
а) коли є продумана система фіксації явища, що вивчається; 
б) коли дослідник сам спостерігає та входить у контакт із явищем; 
в) коли воно дає наукове пояснення на чітку класифікацію; 
г) коли воно не обмежується констатацією і описом фактів. 

6. Чим відрізняються дані спостережень, від емпіричних фактів? 
а) достовірною, об’єктивною інформацією; 
б) послідовністю і фіксацією отриманих результатів; 
в) таким описанням явищ і зв’язків між ними, де зняті суб’єктивні нашарування; 
г) усі відповіді вірні. 

7. Що слід зробити, щоб отримати факти за допомогою спостережень? 
а) порівняти між собою цілу низку спостережень; 
б) виділити із спостережень ті явища, що повторюються; 
в) акцентувати увагу на інтерпретацію повторювальних явищ; 
г) усі відповіді вірні. 

8. Яким вимогам має відповідати спостереження, щоб надавати об’єктивні дані? 
а) обмежена кількість ознак спостереження; 

б) встановлені критерії оцінки обраних ознак; 
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в) окреслена тривалість спостереження; 

г) дотримуватися принципу природності (клієнти не повинні знати, що за ними 

спостерігають). 

9. Продуктивність якого методу забезпечується тривалістю та змістовністю? 

а) бесіда; 

б) праксометричний метод; 

в) лангітюддний метод; 

г) метод узагальнення незалежних характеристик. 

10. Використовуючи праксометричний метод, у яких напрямках можна 

проводити дослідницьку роботу? 

а) аналізу офіційних документів; 

б) аналізу особистих документів; 

в) аналізу продуктів діяльності; 

г) усі відповіді вірні. 

11. Який метод є найбільш ефективним при психологічному оцінюванні тих 

чи інших якостей особистості? 

а) бесіда; 

б) праксометричний метод; 

в) лангітюдний метод; 

г) метод узагальнення незалежних характеристик. 

12. Який метод дослідження спрямований на аналіз продуктів діяльності та 

на вивчення передового досвіду? 

а) праксометричний; 

б) лангітюдний; 

в) узагальнення незалежних характеристик; 

г) соціометрії. 

13. Які з видів обстежень можуть бути віднесені до психолого-педагогічних? 

а) пілотажне обстеження; 

б) часткове обстеження; 

в) системне обстеження; 

г) усі відповіді вірні. 

14. Що можна вважати передовим досвідом у соціальній роботі? 

а) технологію роботи з клієнтами або елементи технології; 

б) авторську програму щодо розвитку якогось напрямку соціальної роботи; 

в) систему методичних прийомів, ефективні засобі навчання дітей з особливими 

потребами та ін.; 

г) усі відповіді вірні. 

15. Основними критеріями передового досвіду у соціальній роботі є: 

а) актуальність; 

б) новизна; 

в) можливість творчого застосування іншими соціальними працівниками; 

г) висока результативність або стабільність результатів. 

 

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТУ (Б) 

 

№ 1 – б; 

№ 2 – а, б, в, г; 

№ 3 – а, г; 

№ 4 – а, в, г; 

№ 5 – а, в, г; 

№ 6 – а, в; 

№ 7 – г; 

№ 8 – а, б, в, г; 

№ 9 – в; 

№ 10 – г; 

№ 11 – г; 

№ 12 – а; 

№ 13 – г; 

№ 14 – а; 

№ 15 – а, б, в, г. 
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ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Поясніть різницю між висловлюваннями «методологія наукового пізнання» та 

«методи наукового пізнання». 

2. Обґрунтуйте, чому у назві першого розділу вашого дослідження використовується 

поняття методологічні (теоретичні, методичні) основи дослідження. 

3. Які підходи і чому застосовані у вашому дослідженні. Доведіть необхідність їх 

використання. 

4. Соціальна робота як наука – це система знань... 

5. Об’єктом наукового дослідження в соціальній роботі є, які існують незалежно 

від нашої свідомості, відбираються відповідно до мети дослідження. 

6. Метод моделювання застосовується тоді, коли ... 

7. Подайте у вигляді системи, явище, яке Ви досліджуєте. 

8. Використовуючи метод ідеалізації, розробіть модель явища, яке досліджується 

(створіть ідеальний об’єкт, ідеальні умови та ін.). 

9. Порівняйте створенні Вами ідеальний об’єкт із соціальною, педагогічною, 

психологічною дійсністю. 

10. Підберіть засоби фіксації результатів спостереження у Вашому дослідженні. 

11. Розробіть умови, які сприятимуть результативності застосування бесіди як 

методу дослідження. 

12. Розробіть анкету для дослідження Вашої теми, дотримуючись психолого-

педагогічних принципів у послідовності подачі запитань. 

13. Використовуючи праксометричний метод проаналізуйте продукти діяльності, 

які будуть використані у науковому дослідженні. 
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РОЗДІЛ 6. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ЕКСПЕРИМЕНТ 
 

6.1. ЕКСПЕРИМЕНТ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 

«Експериментом називають зміни або відтворення явища з метою його вивчення 

у найбільш сприятливих, чітко фіксованих та контрольованих умовах» [2, с. 157]. 

Експерименту притаманні характерні риси, основними з яких є: фіксування умов, свідоме 

варіювання досліджуваних зв’язків, вимірювання параметрів змін, які відбулися в 

досліджуваних явищах, можливість багаторазового відтворення явища, що досліджувалося. 

Якщо відсутня хоча б одна з провідних ознак, то таку роботу не можна вважати 

повноцінним експериментом. 

Експеримент як дослідницький метод застосовується не лише у педагогіці, 

психології, але й у соціальній роботі. Адже соціальна робота ґрунтується на трьох 

китах – соціології, психології та педагогіці. Виходячи з цього, експеримент у цій 

галузі визначатиметься рівнем розвитку методології дослідження саме в соціології, 

психології та педагогіці. Експеримент, на відміну від інших методів наукового  

дослідження, відрізняється тим, що він надає можливість досліднику активно впливати на 

досліджуваний об’єкт. Як правило, потреба у активному втручанні виникає тоді, коли 

завдання, поставлені дослідником, вимагають створення ситуації, яку в звичайних умовах 

потрібно очікувати тривалий час. Таким чином, експеримент є тим механізмом, за 

допомогою якого науковець отримує можливість створювати дослідницьку ситуацію, 

активізувати чи нейтралізувати дослідницьку ситуацію, активізувати чи нейтралізувати 

дію певних факторів впливу, варіювати умови протікання процесу, набуваючи можливість 

спостерігати за розвитком соціальних, психологічних процесів та педагогічних явищ. 

Експеримент дає змогу творення нового досвіду в галузі соціальної роботи, тому 

до цього методу дослідження науковці звертаються, коли є потреба перевірити вірність 

гіпотези або якихось теоретичних побудов чи науковець прагне знайти в об’єкті 

дослідження невідомі раніше властивості. Отже, чим більше в магістерській (дипломній) 

роботі нового інноваційного, тим більш ця робота має експериментальне спрямування. 

І навпаки, чим більше в ній відтворення в інших умовах, іншим соціальним працівником 

вже відомих технологій, тим ближче вона до узагальнення передового досвіду в соціальній 

роботі, на основі якого з’являється можливість пошуку нових меж і подальша апробація, 

тобто знову ж таки ми маємо вихід на експеримент. Все вищевикладене дає можливість 

погодитися з О.С. Цокур, яка наголошує, що експеримент – це комплексний 

багатофункціональний метод, призначений для розв’язання найрізноманітніших завдань 

[5, с. 58]. 

Експеримент спрямований на перевірку наукових гіпотез – без яких немає 

експерименту, як немає його і без доведення, яке відповідає вимогам логіки наукового 

пізнання. Якщо відсутня хоча б одна із провідних ознак експерименту, зокрема 

фіксування умов, які дозволяють варіювати навмисні зв’язки, що вивчаються, відсутнє 

вимірювання та ін., то наукові дії не можна вважати експериментом у певному розумінні. 

Саме експеримент дозволяє комплексно використовувати низку методів емпіричного 

дослідження, адже тут задіяні і спостереження, порівняльний аналіз, вимірювання та ін. 

Експеримент є могутнім генератором нового знання, тому що він дозволяє вивчати 

явище як у штучно створених умовах, так і в «чистому вигляді», коли штучно усуваються 
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побічні фактори. Крім того, він дає змогу планомірно змінювати і варіювати різні умови 

для отримання результату, а також багаторазово відтворювати хід процесу в суворо 

фіксованих і повторювальних умовах. Експеримент – це своєрідний комплекс методів 

дослідження, спрямованих на доведення за допомогою перевірки достовірності наукових 

гіпотез. Провідне місце експерименту серед інших методів дослідження полягає в тому, 

що він дає змогу: 

– більш глибоко, ніж інші методи, встановлювати характерні зв’язки між різними 

компонентами соціального, психологічного та педагогічного процесу; 

– виявити необхідні умови для реалізації поставлених дослідниками завдань; 

– виявити особливості протікання навчально-виховного процесу; 

– встановити закономірні зв’язки між явищами не лише у якісній, але й у кількісній 

формах; 

– перевірити ефективність нових форм і методів навчання та впровадження. 

Існують різні класифікації, але найбільш часто експеримент поділяють на природній 

і штучний. Природний експеримент – не передбачає попереднього підбору й заміни 

певного фактора впливу, не здійснює активного втручання дослідника у звичайний 

перебіг досліджуваного процесу або явища. Науковець лише спостерігає за явищем, 

очікуючи, коли і за яких умов відбудуться зміни з об’єктом спостереження. Такі 

експерименти характерні для роботи соціологів і їх основне призначення – вивчення 

соціальних явищ, наприклад, розвиток алкоголізму, наркоманії, проституції, торгівлі 

жінками тощо. Означений вид експерименту побудований на ретельному вивченні 

документації, внутрішніх і зовнішніх зв’язків явища, залишаючи їх без змін. Але разом із 

тим соціологічне дослідження має цілу низку специфічних особливостей, які будуть 

розглянуті в окремому розділі, тому ми не будемо зараз акцентувати увагу на ньому. 

У соціальній роботі, завданням якої є покращення якості роботи з клієнтом, 

перевага надається штучним експериментам. Цей вид експерименту спрямований на 

вивчення явищ, які певною мірою ізольовані. Це дає можливість оцінити їх у кількісних 

та якісних відношеннях. Слід зазначити, що в соціальній роботі використовують як 

природній, так і штучний експеримент, але найбільш застосовують так звані виробничі 

експериментальні дослідження, в основу яких покладено вивчення процесу в реальних 

умовах, де враховується вплив різних соціальних чинників, або в даний процес вводиться 

спеціально підготовлений чинник і дослідник спостерігає, як даний чинник впливає на 

ефективність процесу. 

Одним із різновидів виробничого експерименту є збирання матеріалів в установах, 

які здійснюють соціальний захист населення і накопичують дані про дітей-сиріт, сім’ї 

ризику, якість роботи інтернатних установ тощо. Ті матеріали, які збиралися протягом 

тривалого часу, містять багато цікавої для науковців інформації, і що також важливо, 

вони добре піддаються обробці статистичними методами. Крім роботи з матеріалами, 

корисну додаткову інформацію можна отримати на виробництві, за допомогою 

спостереження або методу анкетування працівників чи клієнтів установи за чітко 

продуманою методикою. Це урізноманітнює кількість вимірів, що дозволяє зробити 

найбільш об’єктивні висновки. 

У соціальній роботі експерименти, як правило, спрямовані на вибір оптимальних 

умов, або засобів впливу на клієнтів, тому вони носять порівняльний характер, тобто по 

своїй суті є порівняльними експериментами. Але порівняльні експерименти можна 

організовувати по-різному: 

а) найчастіше у кваліфікаційних роботах зустрічається така форма, коли  

експериментальна група (експериментальний об’єкт) порівнюється з контрольною, в 

якій експериментальні дії не проводяться; 
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б) форма варіативного експерименту, коли контрольна група відсутня, а  

порівнюються декілька експериментальних варіантів між собою, з яких обирається 

найкращий. Але ця форма по-перше, більш трудомістка, адже експериментальні дії 

необхідно впроваджувати на декількох об’єктах, а по-друге, не завжди є можливість 

підібрати рівноцінні за своїм розвитком по тим якостях, що досліджуються, об’єкти. 

в) можливо застосовувати і змішаний варіант проведення експерименту, коли 

створюється декілька експериментальних груп і декілька контрольних і досліджується 

вплив окремих складових на формування явища, що вивчається. 

Якщо експеримент спрямований на пошук оптимальних умов чи засобів впливу 

на клієнта, то у процесі його проведення, дослідник має порівнювати характерні особливості 

чи то умов, чи то засобів впливу, в цьому разі ми застосовуємо порівняльний експеримент. 

Існує декілька різних засобів організації порівняльного експерименту: 

а) експериментальна група порівнюється з контрольною групою, якої експериментальні 

зміни не торкнулися. При застосуванні такого виду експерименту потрібно прагнути 

урівняти всі умови процесу в експериментальній та контрольній групах. Вирівнювання 

умов відбувається на підставі порівняння отриманих даних (якість знань, культура 

мовлення, самооцінка тощо) після констатуючого аналізу. 

Зрівнювання всіх умов процесу, що відбувається в експерименті – це одне з 

найскладніших завдань. Адже лише за умов, коли у групах (експериментальна, контрольна) 

досягнуті раніше результати є приблизно однаковими, чи кращі у контрольній групі, 

коли час затрачений фахівцем на роботу в обох групах однаковий, коли умови для 

проведення роботи в групах тотожні та ін., можна казати, що отримані в експериментальній 

групі дані є результатом новацій введених дослідником. Але зрівняння умов проведення 

експерименту відбувається на основі співставлення даних фізичного, психічного розвитку, 

здоров’я клієнтів та ін. Найскладніше піддаються зрівнянню особистісні якості та 

вплив соціального працівника на розвиток означених якостей у клієнтів, тому бажано, 

щоб роботу з групами (експериментальна та контрольна) проводив один фахівець, або 

якщо різні фахівці, то приблизно рівні за кваліфікацією. 

Вирішення проблеми зрівняння складу груп, досягається за рахунок того, що у 

якості експериментальної групи береться більш слабка група (це визначається за 

допомогою контрольного зрізу), або застосовується варіативна форма проведення 

експерименту, в якому контрольна і експериментальна групи міняються місцями у 

кожному наступному етапі дослідів. У цьому випадку, лише підтвердження більш високих 

результатів в експериментальній групі є доказом ефективності нововведення. 

Помилка, яка найчастіше зустрічається при організації зазначеного експерименту – 

нечітке визначення умов експериментальної роботи та склад контрольних груп. Часто 

склад контрольної групи на початковому етапі експерименту слабший за склад 

експериментальної групи, що вже саме по собі закладає нерівні умови. Якщо до цього 

додати ще й не найкращі варіанти традиційних форм соціальної роботи, які застосовуються 

у контрольних групах у порівнянні з добре організованими варіантами форм соціальної 

роботи у експериментальних групах, то по суті ми маємо справу із визначенням, де 

кращі результати – в організованій діяльності, чи в безсистемній та погано організованій. 

Зрозуміло й без експерименту, що добре спланована й організована діяльність ефективніша 

за погано організовану й непідготовлену. Виходячи з вищевикладеного, ми бачимо, яке 

суттєве значення для організації, проведення та отримання об’єктивного результату 

експерименту має вирівнювання умов експерименту та складу контрольних та 

експериментальних груп. 

У соціальній роботі досить часто вивчається ефективність засобів, методик, умов 

навчання та розвитку, що неминуче призводить до порівняння різних систем, технологій, 

моделей. Така специфіка призводить до того, що дослідник вимушений застосовувати 
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порівняльний експеримент. Припустимо, що ми поставили на меті вивчити ефективність 

впливу різних форм проведення виробничих практик, на виховання гуманності у 

студентів спеціальності «Соціальна робота». З метою вирішення поставленої проблеми, 

ми в групі 1 (експериментальна група) реалізуємо експериментальну програму із 

застосуванням у процесі проходження практики новітніх методів роботи, а в групі 2 

(контрольна група) – практика проводиться згідно з типовими програмними вимогами. 

Слід зазначити, щоб отримати достовірну інформацію з поставленої проблеми, необхідно 

передбачити, щоб усі параметри експерименту (кваліфікація керівників практик, рівень 

попередньо набутих вмінь та навичок, умови праці та ін.) були ідентичні. Єдиною 

відмінністю (відмінним фактором) має бути програми проведення виробничих практик. 

За умов дотримання в організації експерименту означених умов, ми маємо можливість 

зробити висновок, що на підвищення рівня гуманності у студентів експериментальної 

групи вплинули саме впроваджені новітні форми проведення виробничої практики. 

Ще однією обов’язковою умовою достовірності отриманих результатів має бути 

дотримання умов, за якими початковий рівень сформованості гуманності в  

експериментальній групі не може бути вищим, ніж початковий рівень сформованості 

гуманності у контрольній групі. 

б) порівняльний експеримент організовується як варіативний, коли відсутня 

контрольна група, а порівняння відбувається між декількома експериментальними 

групами, чи декількома варіантами експериментальних програм. Мета такого порівняння – 

відібрати найбільш вдалий варіант. Щоб було зрозуміло сутність такої форми 

експерименту, наведемо приклад. Уявімо собі, що ми вирішили довести наступну гіпотезу: 

якщо вантажний автомобіль їде з відчиненим бортом, то навколо нього утворюються 

такі повітряні потоки, які призводять до більшої витрати пального, ніж у автомобіля, 

який їде із зачиненим бортом. Для доведення нашого припущення слід взяти два однакових 

автомобілі, заправити їх однією маркою пального і подивитися, який автомобіль і на 

скільки проїде далі. 

Та виявляється однієї поїздки замало, для того, щоб довести нашу гіпотезу, адже 

тут може бути безліч неврахованих факторів (якість шин, якість мастил, робота 

карбюратора та ін.). Для того, щоб зняти всі ці питання, ми знову ці два автомобілі 

заправляємо однаковою кількістю пального і повторюємо експеримент, але тепер той 

автомобіль, який їхав із відчиненим бортом, їде із зачиненим, а інше, навпаки – із 

відчиненим. Якщо при повторенні експерименту, машина із зачиненим бортом проїде 

більшу відстань, то наше припущення було вірним. 

Ми навели цей приклад для того, щоб показати, що в даному випадку не було 

контрольного автомобіля, обидва вони на рівних умовах брали участь в експерименті. 

Безумовно, в соціальній роботі подібний експеримент має свою специфіку і є більш 

складним. Як правило, такий вид експерименту не потребує вирівнювання умов та 

спеціального підбору груп, а, навпаки, організовується у різних умовах. Наприклад, 

нова програма з реабілітації ВІЛ-інфікованих перевіряється у провідному центрі, а 

також у районних, державних та недержавних організаціях та ін. Якщо при цьому у 

всіх випадках впроваджені вдосконалення, що внесені до експерименту дали позитивний 

результат у порівнянні з традиційними формами роботи, то робиться висновок, що 

його було досягнуто за рахунок внесеного вдосконалення. Складність такого експерименту 

полягає в необхідності забезпечення достатньої кількості об’єктів, для того, щоб результати 

були репрезентативними і достовірними. 

Перш ніж розпочинати експеримент, дослідник має визначитися з метою і  

завданнями, які будуть поставлені перед експериментальним дослідженням. У залежності 

від характеру завдань, які вирішуються, за своєю суттю експеримент може бути  

констатуючим, діагностуючим чи формувальним. 
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Констатуючий експеримент – використовується для перевірки певних припущень. 

«У процесі цього експерименту констатується наявність певних зв’язків між впливом 

на об’єкт дослідження і результатом, виявляється наявність певних фактів»
1
. 

Діагностуючий експеримент спрямований на вивчення стану й можливостей 

розвитку тих процесів, що досліджуються. Психолого-педагогічна діагностика – це ні 

що інше, як визначення якісних та кількісних параметрів тих об’єктів, що вивчаються 

на підставі прийнятих критеріїв та їх показників, на підставі стандартизованих методик, а 

також нових розроблених у процесі дослідження. Діагностуючим експеримент стає 

тоді, коли дослідник ставить на меті виявити стан або рівень сформованості якогось 

явища (рівень реабілітації, адаптації, емпатії та ін.), тому на рівні діагностуючого 

експерименту обов’язковим є розробка критеріїв, їх показників та рівнів, а також 

підбір методик вимірювання явища, що досліджується. Діагностуючий експеримент 

показує лише стан досліджуваного об’єкта, наприклад, рівень соціалізації школярів, 

схильність до творчості, сформованість виховного колективу та ін. Отримані дані 

можуть стати основою для дослідження внутрішніх механізмів, які стали підґрунтям 

для прояву вказаних особистісних особливостей. 

На діагностуючому етапі експерименту, особливу увагу слід звернути на визначення 

методики вимірювання та прийняття системи фіксування та обробки отриманих 

результатів. Мета обраної методики – це систематизація всіх отриманих цифр, їх 

класифікація та аналіз. Результати експерименту мають бути оформлені у вигляді таблиць, 

графіків, формул, діаграм, які дозволять наочно показати отримані результати, зрівняти їх 

з попередніми. 

Формувальний експеримент включає активну зміну структури і функції об’єкта 

дослідження у відповідності із гіпотезою, що вивчається, формування нових зв’язків і 

відносин між елементами системи, що вивчається. Дослідник, у відповідності з висунутою 

гіпотезою, навмисно створює певні умови, які мають сприяти формуванню нових 

властивостей і якостей об’єкта. Формувальний експеримент у соціальній роботі, як 

правило, спрямований на вивчення психологічних властивостей чи педагогічних явищ 

у динаміці. Формуючий експеримент організовується для визначення умов, методів, 

форм, змісту соціальної роботи, спрямованої на розвиток, покращення психологічного 

стану людини та інше. Причому особливістю цього виду експерименту є можливість 

активного впливу дослідника на досліджуване явище. Формувальний експеримент 

пов’язаний із введенням у процес соціальної роботи запланованих новацій. Їх зміст 

залежить від мети експерименту, предмета дослідження, характеру процесів, що 

вивчаються, ступенем готовності соціальної служби (бази практики) до їх сприйняття. 

Новаціями можуть виступати: розробка і апробування нової програми з підготовки 

соціальних працівників, впровадження нетрадиційних технологій, використання  

стимулюючих методик у процесі реабілітації та інше. 

Сутність формувального експерименту полягає в тому, що дослідник впроваджує в 

експериментальній групі заздалегідь розроблені заходи, які, на його думку, мають 

покращити стан вирішення проблеми (створює умови активізації процесів соціалізації, 

покращує психологічний стан, усуває перепони, які заважають індивіду проявити свої 

знання, вміння та ін.). Після завершення запланованих заходів, використовуючи методики, 

розроблені в діагностуючому експерименті, вимірюється рівень розвиненості тих якостей, 

знань, умінь, навичок, які було виміряні на етапі діагностуючого експерименту. Отримані 

результати після проведення формувального експерименту порівнюються з аналогічно 

отриманими у процесі проведення діагностуючого експерименту. На підставі цього 

порівняння робиться висновок щодо ефективності запропонованих заходів, методів, умов. 

                                                 
1 Папковская П.А. Методология научных иследований. – Минск: Информпресс, 2002. – 171 с. – С. 72. 
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Але залишається ще одне питання – чи не погіршують якість вирішення проблеми 

запропоновані дослідником новації у порівнянні з традиційними формами роботи. Для 

того, щоб відповісти на це питання, дослідник має виміряти рівень розвиненості якостей, 

що вивчаються не лише в експериментальній, але і в контрольних групах. Адже, за 

будь-яких умов у контрольних групах означена якість прогресувала чи регресувала. 

Саме порівняння результатів, отриманих в експериментальних і контрольних групах 

дасть відповідь на запитання: чи доцільно впроваджувати запропоновані новації? 

 

6.2. ЕТАПИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Важливим є знання методики підготовки і проведення експерименту, іншими 

словами, ми маємо передбачити послідовність підготовки та черговість проведення 

всіх етапів експериментальної роботи, добрати методи контролю за якістю операції, 

що у підсумку має забезпечити надійність і точність кінцевих результатів. Для того, 

щоб експеримент пройшов успішно, необхідно дотримуватися певних вимог і забезпечити 

умови та етапність проведення дослідження. 

 

6.2.1. Історико-теоретичний аналіз явища 

 

Перший етап соціально-педагогічного експериментального дослідження включає 

проведення прискіпливого теоретичного аналізу явища (вивчення історичного становлення 

та практичного досвіду, аналіз наукових досліджень). Ця робота дозволить звузити 

межі експерименту та його завдання. На підставі результатів історичного, теоретичного 

та практичного аналізу явища, висувається проблема дослідження та формується гіпотеза, 

яка має містити певне нове знання, що потребує експериментальної перевірки. Гіпотезу 

слід формувати таким чином, щоб вона вимагала експериментального доведення у 

зв’язку з тим, що не співпадає з існуючою практикою чи суперечить прийнятим 

теоретичним положенням. Гіпотеза виводиться з попереднього аналізу теорії і практики 

вирішення проблеми й ґрунтується на здобутих аргументах. Вона має містити припущення, 

що запропонований засіб (форма організації процесу) із низки можливих є найкращим 

у визначених умовах (школі, реабілітаційному центрі, інтернаті та ін.). Гіпотеза – це певне 

припущення, яке завдяки експериментальній перевірці може стати науковим фактом. 

Часто для виявлення наукового факту дослідник має перевірити декілька гіпотез. 

 

6.2.2. Планування програми експерименту 

 

Другим етапом є планування організації експериментального дослідження, у процесі 

якого розробляється програма експерименту. При розробці програми проведення 

експерименту необхідно передбачити: 

– чітко визначити мету і завдання експерименту, спланувати проведення  

попереднього цілеспрямованого спостереження над явищем чи об’єктом з метою 

визначення необхідних для проведення експерименту умов, виявлення факторів, які 

будуть варіюватися у процесі експерименту, добір критеріїв, за якими буде відбуватися 

систематичне спостереження за розвитком явища (об’єкта), що вивчається, а також 

виявлення тих факторів, на які ми не маємо впливу, але які можуть вплинути на кінцевий 

результат; 

– організаційна робота зі створення умов для проведення експерименту (підбір 

об’єктів, усунення випадкових факторів, забезпечення експериментальної роботи 

необхідними засобами та ін.), введення експериментального фактора у процес роботи 

експериментальної групи; 



 

 142 

– обґрунтування обсягу експерименту (кількості дослідів, обмежень, терміну 

проведення та ін.), послідовність реалізації дослідів; 

– обґрунтування засобів вимірювання (методики), систему фіксування фактів, 

тобто передбачити засоби, завдяки яким можливо якомога точніше описати ці факти. 

Така підготовка методики створить сприятливі умови для узагальнення і аналізу 

отриманих результатів, визначить цінність експериментальної роботи. 

Розробляючи програму експерименту, слід прагнути до його спрощення, без втрати 

точності й достовірності. Ретельно розроблена програма експериментального дослідження 

створює умови для його ефективності. У цьому сенсі важливим є визначення мінімально 

необхідної тривалості проведення експерименту. Адже нетривалий експеримент призводить 

до необґрунтованих перебільшень стосовно того чи іншого засобу реабілітації, соціалізації, 

навчання чи виховання, а занадто довготривалий експеримент відволікає науковця на 

вирішення побічних проблем, збільшує трудомісткість дослідної роботи, що також 

негативно впливає на кінцевий результат. Вирішити означену проблему можна через 

спеціальний аналіз мети та завдання експерименту. Наприклад, якщо вивчається певний 

віковий період, то він має проводитися протягом усього цього періоду, а не обмежуватися 

зрізами на початку і закінченні означеного періоду. Якщо досліджується вплив методів 

навчання на набуття професійних знань, то експеримент має охопити застосування 

означених методів протягом викладу всього курсу і не може обмежуватися застосуванням 

означених методів лише на окремих темах курсу. Якщо досліджується вплив певних 

засобів на емоційний розвиток школярів чи студентів, то як показує досвід, такий 

експеримент триває 1-3 роки, тому що виявити зміни у розвитку не так просто. Такий 

експеримент потребує неодноразових контрольних зрізів. Безумовно, такі тривалі 

експерименти складно проводити у процесі написання магістерських робіт, тому тут 

слід обирати такі теми дослідження, які дозволяють провести нетривалі експерименти. 

 

6.2.3. Розробка критеріїв, показників та рівнів 

 

Третім етапом є визначення критеріїв, їх показників, рівнів та підбір відповідних 

методик. На нашу думку, на цьому питанні слід більш детально зупинитися. Досліднику 

особливо важливо мати інструментарій для спостереження за процесом перетворення 

предмета дослідження, тому одним із основних понять у процесі організації соціально-

педагогічного експерименту є висвітлення механізму створення системи критеріїв та 

показників спрямованості об’єкта дослідження. Критерії (від грецького – засіб переконання, 

мірило) – це підстава і підґрунтя для оцінки, визначення або класифікації явища. 

Діагностувати розвиток будь-якого явища і має допомогти вибір критеріїв. Залежно 

від змісту наукової роботи, дослідник розставляє пріоритети тим чи іншим критеріям. 

Але, як правило, в соціальній роботі найчастіше враховують три основні критерії: 

соціальний, педагогічний та психологічний. У чому їх сутність? Спробуємо розкрити 

зміст основних компонентів комплексних критеріїв, тобто факторів, які дозволяють 

виявити й оцінити ефективність діяльності за кожним із критеріїв та показників, які 

можна змінювати. 

Педагогічні критерії: 

– якість знань у певній галузі; 

– якість вмінь, навичок та здібностей до соціальної роботи; 

– сформованість моральності; 

– сформованість духовності; 

– сформованість мовної культури; 

– сформованість патріотизму; 

– сформованість соціальної відповідальності та ін. 
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Психологічні критерії: 

– оптимізм; 

– тривожність; 

– міжособистісні відносини; 

– толерантність; 

– емпатія та ін. 

Соціальні критерії: 

– соціальність; 

– адаптованість у мікросередовищі; 

– соціальна стійкість; 

– конкурентноздатність; 

– деліквентність та ін. 

Експеримент проводиться на основі теоретичних напрацювань, які було здобуто 

у попередніх розділах магістерської (дипломної) роботи. Щоб означена теза була 

зрозумілою, ми спробуємо пояснити організацію та проведення експерименту на 

конкретному прикладі. А саме, припустимо, що ми досліджуємо тему «Формування 

педагогічної культури майбутнього соціального працівника». Отже, на теоретичному 

рівні дослідження нами було вивчене таке явище, як педагогічна культура майбутнього 

соціального працівника. На цій основі ми констатуємо, що з урахуванням відомих із 

літератури підходів до параметрів вивчення діяльності соціального працівника, специфічних 

цілей та завдань психолого-педагогічної роботи на окремих етапах практичного навчання 

нами було виділено три критерії сформованості педагогічної культури (в дипломних 

та магістерських роботах дозволяється брати два-три критерії). Перший торкався 

інтелектуального забезпечення професійно-педагогічної діяльності майбутнього соціального 

працівника, характеризував функціонування загальної установки і включав такі показники: 

– обґрунтованість оцінних суджень та вміння аналізувати змістовну сутність 

соціальної роботи; 

– соціально-педагогічна ерудиція студентів; 

– поінформованість з конкретного виду соціально-педагогічної діяльності; 

– вміння оперувати соціально-педагогічним словниковим запасом. 

Другий критерій характеризував сформованість емоційного забезпечення соціально-

педагогічної діяльності і включав такі показники: 

– емоційне сприйняття клієнта студентом; 

– розуміння та володіння психологічними засобами, здатними впливати на 

емоційний стан; 

– наявність зовнішніх проявів емоційного стану у вигляді рухів, жестів, міміки, 

зміни інтенсивності дихання тощо. 

Третій критерій – адекватність самооцінки студентами своїх всебічних виявів, 

показниками яких стали: 

– критичне ставлення до власного досвіду, проведення професійно-педагогічної 

роботи; 

– готовність до самопізнання своїх можливостей у передачі соціально-педагогічного 

досвіду; 

– потяг до самовдосконалення. 

Як бачимо з наведеного, показникам відводиться важлива роль у діагностуванні, 

а саме, завдяки їм ми маємо можливість судити про розвиток явища, що вивчається. 

Отже, показник – це свідчення, доказ, ознака, завдяки яким можна судити про досягнення у 

розвитку процесу чи явища, які вивчаються. 

Досить часто в наукових дослідженнях описаний критеріальний апарат подають 

у вигляді таблиці, це покращує сприйняття наукової роботи. Але це не обов’язкова 
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умова, тому, в якому вигляді подавати критерії та їх показники залишається на розсуд 

магістранта та його керівника. У вигляді таблиці, виділеній нами, критеріальний 

апарат буде мати наступний вигляд (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Критерії та показники педагогічної культури 

Критерії Показники 

1. Інтелектуальне забезпечення 

професійно-педагогічної діяльності 

майбутнього соціального праців-

ника 

– обґрунтованість оцінних суджень та вміння аналізувати змістовну 

сутність соціальної роботи; 

– соціально-педагогічна ерудиція студентів; 

– поінформованість із конкретного виду соціально-педагогічної 

діяльності; 

– вміння оперувати соціально-педагогічним словниковим запасом; 

– наявність та вміння оперувати соціально-педагогічним словниковим 

запасом 

2. Сформованість емоційного 

забезпечення соціально-педаго-

гічної діяльності 

– емоційне сприйняття клієнта студентом; 

– розуміння та володіння психологічними засобами, здатними 

впливати на емоційний стан; 

– наявність зовнішніх проявів емоційного стану у вигляді рухів, 

жестів, міміки, зміни інтенсивності дихання тощо; 

– у вигляді рухів, жестів, міміки, зміни інтенсивності дихання тощо 

3. Адекватність самооцінки 

студентами своїх всебічних виявів 

– критичне ставлення до власного, досвіду проведення професійно-

педагогічної роботи; 

– готовність до самопізнання своїх можливостей у передачі 

соціально-педагогічного досвіду; 

– потяг до самовдосконалення 

Тут слід звернути увагу на те, що психолого-педагогічна галузь накопичила 

значний обсяг різноманітних методик, які присвячені саме для визначення конкретних 

критеріїв. Методики побудовані таким чином, що вони містять у собі показники явища, 

що вивчається, а також дозволяють виявити рівні розвитку явища. Наявність таких методик 

суттєво полегшує організацію експериментальної роботи. Але непоодинокі випадки, 

коли науковцю не вдається підібрати методики до обраних критеріїв, тоді слід розробляти 

показники та рівні явища, тобто вибудовувати власну методику. Уявимо, що ми не знайшли 

методик, які мають визначати обрані нами критерії й задовольняли нас, як дослідників, 

які тоді мають бути наші наступні дії? 

Після розробки критеріїв та їх показників, основну увагу слід звернути на виділення 

рівнів сформованості кожного критерію. Рівень – це ступінь розвитку якості, величина 

розвитку значущості будь-чого. Організація роботи з формування педагогічної культури 

майбутнього соціального працівника вимагала від нас чіткого уявлення про рівні її 

сформованості. Вирішуючи це завдання, ми в кожному із зазначених вище критеріїв, 

які відображали найбільш характерні риси, притаманні педагогічній культурі, виділили 

три рівні сформованості: високий, середній, низький. Прагнучи досягти чіткості у 

визначенні того чи іншого рівня, ми розробили їх якісні характеристики, які дали змогу 

більш наочно показати результати експериментальної роботи. 

На нашу думку, до високого рівня інтелектуального забезпечення професійно-

педагогічної діяльності можна віднести студентів, які мають такі якості: 

а) володіння навичками осягнення соціального середовища через його аналіз в 
активному співвіднесенні з особистим світоглядом і на цій основі вміння давати 
обґрунтовані оцінні судження; 

б) наявність активного запасу професійних знань як інструменту, здатному впливати 
на моделювання поведінки особистості, концентрації, систематизації та  передачі 
людського досвіду; 
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в) зрозуміння загальних норм і висловлювань, володіння та вміння оперувати 
соціально-педагогічним словниковим запасом, наявність соціально-педагогічної ерудиції; 

г) володіння інформацією щодо конкретного виду практичного навчання, вміння 
вирішувати питання практичної роботи з клієнтом, знання фахової літератури та історії 
становлення соціальної роботи. 

Середнім, на нашу думку, можна вважати такий рівень інтелектуального забезпечення 
професійно-педагогічної діяльності, при якому студенти виявили такі якості: 

а) володіння навичками осягнення соціального середовища, його аналіз, але при 
цьому, спираючись не стільки на особистий світогляд, скільки на інші погляди, що 
накладало риси загальності оцінки судження; 

б) наявність активного запасу професійних знань, але не завжди активне 
використання їх як інструменту, здатного впливати на моделювання поведінки особистості, 
концентрації, систематизації та передачі людського досвіду; 

в) розуміння загальних норм та висловлювань, володіння та вміння оперувати 
професійно-педагогічним словниковим запасом, але не завжди яскраво проявлялася 
наявність соціально-педагогічної ерудиції; 

г) володіння інформацією щодо конкретного виду практичного навчання, вміння 
знайти вирішення практичних питань роботи з клієнтом, але простежувалися деякі 
недоліки у знанні фахової літератури та історії становлення соціальної роботи. 

Низьким, на нашу думку, можна вважати рівень інтелектуального забезпечення 
професійно-педагогічної діяльності, при якому студенти виявили такі якості: 

а) осягнення соціального середовища через аналіз твору ґрунтувалося виключно 
на поглядах інших, що не давало змоги проявитися особистісному світогляду, тому 
оцінні судження мали загальний характер; 

б) обмежений активний запас професійних знань, який слабо використовується 
як інструмент, здатний впливати на моделювання поведінки особистості, концентрації, 
систематизації та передачі людського досвіду; 

в) нерозуміння загальних норм та висловлювань, слабо розвинута спостережливість, 
обмежений словниковий запас, простежувалися значні труднощі синтезу цілого із 
запропонованих частин. 

Як уже наголошувалось, паралельно з роботою над критеріями, йде робота з підбору 
діагностичних методик, які дозволяють вимірювати ту чи іншу особистісну якість. У 
нашому випадку можна використати шкалу вимірювання інтелектуального розвитку, 
розроблену Векслером, яка складається із субтестів і досліджує запас знань щодо 
конкретного виду діяльності. Спираючись на розроблені нами критерії, показники та 
рівні інтелектуального забезпечення та на вищенаведену методику, ми маємо можливість 
отримати результати інтелектуального забезпечення професійно-педагогічної діяльності 
певної групи та курсу майбутніх соціальних працівників. 

Важливим моментом на цьому етапі експериментальної роботи є подання отриманих 
результатів у вигляді таблиць. Для цього наші вимірювання слід перевести у відсотки, 
тому що в різних групах може бути неоднакова кількість людей і лише відсоткові 
показники дадуть можливість їх порівнювати. Наприклад, у нас була група з тридцяти 
осіб: 7 з яких показали високий рівень, 12 – середній і 11 – низький. Для того, щоб 
визначити відсоткові показники, ми виведемо таке рівняння: 

30 осіб – 100 % 
7 осіб – х 

х = (7 осіб ∙ 100 %) / 30 осіб = 23 % 
Тобто, високий рівень інтелектуального забезпечення у нас показало 23 % учасників 

даної групи. Таким же чином вираховується середній і низький рівні інтелектуального 
забезпечення. Зроблені розрахунки дають можливість, отримані результати подати у 
вигляді таблиці 6.2. 
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Таблиця 6.2 
Інтелектуальне забезпечення професійно-педагогічної діяльності 

Рівні 

Критерій 
Високий Середній Низький 

Інтелектуальне забезпечення професійно-
педагогічної діяльності 

23 % 39 % 38 % 

Для визначення рівня емоційного забезпечення професійно-педагогічної діяльності 
майбутніх соціальних працівників, ми використовуємо метод узагальнення незалежних 

характеристик. Для методу незалежних характеристик притаманне те, що результати 
спостережень знаходять свій вияв у кількісних величинах, що дає змогу застосувати 
для обробки даних математичні методи. Крім того, цей метод має низку переваг перед 
методом спостереження. Щоб отримати дані на підставі методу спостереження за 
роботою соціального працівника, дослідник має витратити багато часу. Використовуючи 
метод незалежних характеристик, можливо суттєво скоротити витрати часу. Адже, 
наприклад, керівник центру соціальної реабілітації, начальник відділу, інші співробітники 
систематично вивчають роботу свого колеги, тому, як компетентні судді, вони можуть 
з великою мірою об’єктивності оцінити кожен елемент роботи своїх співробітників. 

Метод незалежних характеристик можна використовувати у досить широких 
межах при дослідженнях соціально-педагогічних явищ. Адже природа психолого-
педагогічних явищ така, що її важко описати за допомогою інших методів. Метод 
незалежних характеристик дає можливість виокремити із роботи соціального працівника 
окремі елементи: реабілітацію, профілактику, адаптацію та ін., за шкалою оцінок одержати 
їх характеристику. З метою визначення критерію емоційного забезпечення професійно-
педагогічної діяльності, нами були підготовлені спеціальні картки на кожного студента, які 
мали такий вигляд: 

Запитання 

Оцінка майбутнього 

соціального 

працівника 

Оцінка компетентних 

осіб 
Оцінка однокурсників 

Емоційна подача 
матеріалу 

5 3 4 3 5 4 4 

Зовнішні прояви 
емоційного стану 

5 5 4 4 5 5 4 

Розуміння та володіння 
психологічними 

засобами, здатними 
впливати на емоційну 

сферу 

5 4 5 4 5 5 5 

Всього 15 12 13 11 15 14 13 

Середній бал 15 12 14 

Отримавши заповнені картки на кожного студента, ми маємо можливість визначити 
рівні емоційного забезпечення професійно-педагогічної діяльності майбутнього соціального 
працівника. З цією метою слід обрахувати кожну картку. Розглянемо на прикладі поданої 
картки, як же відбувається обрахування. 

Ми знаємо, що максимум балів, які може набрати студент – 45 (якщо всі поставлять 

йому в кожному пункті по 5 балів) і це буде дорівнювати 100 %. 

На нашій картці наступні результати: 

– студент собі поставив: 5 + 5 + 5 = 15 балів; 

– компетентні судді: 1) 3 + 5 + 4 = 12; 2) 4 + 4 + 5 = 13; 3) 3 + 4 + 4 = 11. Середній 

бал компетентних осіб 36 : 3 = 12 балів; 



 

 147 

– однокурсники: 1) 5 + 5 + 5 = 15; 2) 5 + 4 + 5 = 14; 3) 4 + 4 + 5 = 13. Середній бал, 

поставлений однокурсниками: 42 : 3 = 14 балів. 

Склавши всі середні бали, отримуємо 41 бал, а поділивши цю кількість балів на 

три (кількість суб’єктів оцінювання), отримаємо середній бал, який буде відображати 

емоційне забезпечення педагогічної діяльності майбутнього соціального працівника: 

41 : 3 = 13,6. Тепер переводимо отримані бали у відсотки: 

15 = 100 %, а 13,6 = х. 

Отже, Х = (13,6 / 15) • 100 % = 90 %. 

Обробивши подібним чином картки на всіх студентів, ми можемо подати критерії 

емоційного забезпечення педагогічної культури майбутнього соціального працівника 

у групі, яка бере участь у експерименті за певними рівнями. Виходячи з вищезазначених 

рівнів емоційного забезпечення соціально-педагогічної діяльності, ми одержали у процесі 

проведення констатуючого експерименту результати, які відобразили в таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3 

Емоційне забезпечення соціально-педагогічної діяльності 
Рівні 

Критерії 
Високий Середній Низький 

Емоційне забезпечення соціально-

педагогічної діяльності 
9 % 31 % 60 % 

Обробивши за аналогією з першими критеріями отримані дані про рівні сформованості 

адекватності самооцінки майбутніх соціальних працівників, які ми одержали у процесі 

проведення констатуючого експерименту, та спираючись на результати обробки анкет 

методу самооцінки психологічної адаптованості, ми отримали можливість відобразити 

отримані результати у таблиці 6.4. 

Таблиця 6.4 

Рівні сформованості адекватності самооцінки майбутніх соціальних працівників 
Рівні 

Критерії 
Високий Середній Низький 

Самооцінка 9 % 43 % 48 % 

Тепер, коли ми маємо рівні сформованості інтелектуального, емоційного забезпечення 

та адекватності самооцінки майбутніх соціальних працівників, тобто маючи показники 

у відсотках з усіх трьох критеріїв, які є складовими педагогічної культури, ми можемо 

звести отримані дані до загального знаменника і визначити рівні сформованості педагогічної 

культури майбутнього соціального працівника на початковому етапі експерименту. 

Отримані результати слід відобразити в таблиці 6.5. 

Таблиця 6.5 

Критерії та рівні сформованості педагогічної культури майбутніх соціальних 

працівників до початку дослідницько-експериментальної роботи 
Рівні 

Критерії 
Високий Середній Низький 

Інтелектуальні забезпечення проф. пед. діяльності 23 % 39 % 38 % 

Емоційне забезпечення професійно-педагогічної 

діяльності 
9 % 31 % 60 % 

Адекватність самооцінки 9 % 43 % 48 % 

Сформованість педагогічної культури 13,6 % 37,7 % 48,6 % 

Слід наголосити, що у наведеній таблиці 2.5, вважаємо за потрібне пояснити, яким 

чином було отримано рівні сформованості педагогічної культури. Звівши отримані 

результати до загальної таблиці, ми отримали можливість вирахувати рівні сформованості 

педагогічної культури. Підрахунок відбувається в такій послідовності: 
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– ми складаємо показники високого рівня за всіма критеріями (інтелектуальне 

забезпечення – 23 %, емоційне забезпечення професійно-педагогічної діяльності – 9 % 

і адекватність самооцінки – 9 %): 

23 %+9 %+9 %=41 %; 

– наступна наша дія – це знаходження високого рівня педагогічної культури 

майбутнього соціального працівника. Так як високий рівень сформованості педагогічної 

культури є похідним від високих рівнів вищенаведених критеріїв, то для того, щоб 

його знайти слід поділити отриману суму високих рівнів усіх критеріїв (41 %) на 

кількість критеріїв (у нашому випадку – це три критерії): 

41 % / 3 = 13,6 %; 

– високий рівень сформованості педагогічної культури соціального працівника. 

Розрахунок середнього і низького рівня сформованості педагогічної культури 

майбутнього соціального працівника відбувається аналогічно, тому ми не будемо 

зосереджувати на цьому увагу. Із завершенням наведених розрахунків і висвітленням 

результатів у таблиці 2.5 завершується діагностуючий етап експерименту. 

 

6.2.4. Аналіз отриманих результатів 

 

Завершальний етап – аналіз і теоретична обробка отриманого емпіричним 

шляхом фактичного матеріалу та логічне його узагальнення. Іншими словами, йдеться 

про якісний та кількісний аналіз одержаних даних у результаті експерименту. Робиться на 

їх основі порівняння даних, отриманих у процесі констатуючого експерименту (фіксується 

контрольний стан об’єкта дослідження до початку експерименту) та даних, які були 

отримані після формувального експерименту (зафіксований стан об’єкта із завершення 

експерименту). 

З метою висвітлення значущості зафіксованого експериментального ефекту  

використовуються різноманітні методи математичної статистики, за допомогою яких 

робиться кількісна обробка даних. Слід зазначити, що на цьому етапі використовуються 

ті ж методики, що і на початку експерименту. На цьому етапі доводиться існування 

суттєвих зв’язків між двома змінними (наприклад, між рівнем розвитку почуття емпатії та 

психологічним кліматом у колективі), і таким чином засвідчується взаємозалежність 

між цими факторами, встановлюються причинно-наслідкові зв’язки. 

 

6.3. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ У ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 

Впровадження в психологію, педагогіку та соціальну роботу експерименту 

спричинило активне застосування в них статистичних методів, які використовуються 

для виміру різноманітних параметрів, факторів, ознак. Статистичні методи виступають як 

додаткові чинники, які дозволяють об’єктивно інтерпретувати результати вимірів. 

Адже в соціальній роботі значна частина вимірів здійснюється за допомогою тестів, 

опитувальників, анкет тощо, тобто такого діагностичного інструментарію, який допускає 

певну похибку у вимірах. Крім того, ці виміри можуть проводиться у різних умовах, 

що також має вплив на результат. За таких умов виникає потреба доведення достовірності 

отриманих результатів – і саме вирішенню цієї проблеми допомагають статистичні 

методи. 

Розглянемо деякі приклади застосування статистичних методів із формалізації та 

обробки результатів вимірів, якими має володіти соціальний працівник, щоб організувати 

і провести дослідження. Першим етапом застосування статистичних методів є формалізація, 

тобто переведення проблеми дослідження на мову формул. 
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Уявимо, що ми вивчаємо вплив різних форм практичного навчання на формування 

гуманності у майбутніх соціальних працівників, то саме програми практик і є тією 

функцією f, введення якої має дати позитивні зрушення у розвитку явища, яке 

досліджується. 

Якщо літерою S позначити психолого-педагогічні умови, які мають стимулювати f 

(такими умовами можуть виступати форми організації, методи та технології соціальної 

роботи та ін.), а літерою R – результат експериментального впливу, яким можуть 

виступати покращення рівнів зростання особистісної культури, показників покращення 

адаптації, соціалізації, рівня професійних знань тощо, то це вказує на те, що ми 

формалізували психолого-педагогічну проблему, і маємо можливість відобразити наш 

експеримент схематично. Тобто ми подали експеримент у вигляді технологічної задачі, 

метою вирішення якої є поліпшення якості кінцевого продукту, підвищення ефективності 

процесу, зменшення чи збільшення ефективності фахівців (установ), які беруть участь 

у даному процесі та ін. Метою психолого-педагогічних досліджень є визначення 

закономірностей та відносин, тобто функції f, яка і є предметом дослідження. 

Усвідомивши вищенаведені позначення, ми можемо подати завдання 

експериментального дослідження у вигляді математичної формули: 

R = f (S). 

Особливістю психолого-педагогічних експериментів, які застосовуються в соціальній 

роботі, є те, що на їх хід та результативність можуть мати суттєвий вплив випадкові 

(не заплановані в експерименті) фактори, що приводить до викривлень кінцевих 

результатів. У випадку, коли в експеримент втручаються незаплановані фактори, то 

для визначення функції R слід використовувати наступну формулу: 

R = f
н
 (S), 

де f
н 

– врахування незапланованих факторів. 

Незапланованими факторами вважають: вплив зовнішніх факторів (середовище 

установ, де відбувається практичне навчання, психологічний настрій виконавців та ін.). 

Плануючи дослідження, ми маємо передбачити заходи зі зведення різниці (f
 
 – f

н
) до 

мінімуму. Цього можна досягти за допомогою чіткого планування експерименту та 

методів профілактики артефактів (з латинської – викривлений факт): 

– визначення незалежних змінних факторів; 

– визначення залежних факторів; 

– обрати відповідні вимірювальні інструменти; 

– обрати статистичні критерії оцінки отриманої дослідної інформації. 

Дію всіх незапланованих факторів у соціально-психологічних дослідженнях 

врахувати дуже складно. Але, щоб звести їх вплив до мінімуму, використовують, крім 

експериментальних, ще й контрольні групи. 

Нехай група 1е буде проходити практику за експериментальною програмою, а 

група 1к (контрольна група) – за традиційною програмою. Слід зауважити, що при 

підборі груп усі параметри мають бути однакові, крім вказаних програм практичного 

навчання. Тобто у цьому разі, незалежними змінними факторами (f) є зміст запропонованих 

програм. 

Мета дослідження – визначити ступінь ефективності експериментальної програми з 

точки зору формування гуманності. 

Завдання – провести порівняльний аналіз сформованості гуманності в  

експериментальній та контрольній групах на початку і по закінченню експерименту. 

1. Спочатку відбувається формалізація завдання, тобто воно перекладається на 

мову формул, на мову статистики. Вводимо позначення: 

Х1 – середній рівень гуманності в експериментальній групі на початковій стадії 

експерименту; 
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Х2 – середній рівень гуманності в експериментальній групі на завершальній 
стадії експерименту. 

Y1 – середній рівень гуманності у контрольній групі на початковій стадії 
експерименту; 

Y2 – середній рівень гуманності у контрольній групі на завершальній стадії 
експерименту. 

2. Обираємо схему порівнянь (опираємося на схему, запропоновану В.І. Загвязинським 
та Р. Агахановим) та встановлюємо ознаки ефективності експериментальної програми. 

 

1. Справедливість Но – при порівнянні Х1 та Y1 – мають бути відсутні статистично 
достовірні відмінності. 

2. Справедливість Н1 – при порівнянні Х1 та Х2 (Х2 >Х1) для обраного рівня 
значимості дослідження. 

3. Справедливість Н1 – при порівнянні Х2 та Y2 (Х2 >Y2). 
4. Справедливість Н1 – при порівнянні Y1 та Y2 Y2>Y1 тому, що в гуманність у 

контрольній групі також буде формуватися, хоча не так ефективно, як це відбувається 
в експериментальній групі, де відбувається цілеспрямована робота у цьому напрямі. 

З метою перевірки статистичної гіпотези обираємо критерій адекватний методиці 
вимірів. За умов нормального розподілу ознаки, це може бути t – критерій Ст’юдента, 
Т – критерій Вілкоксона, Q – критерій Розенбаума та ін. Більш детальне пояснення 
використання перелічених критеріїв описане у роботі Дж. Гласса  та Дж. Стенлі

1
. 

Статистичні методи слід використовувати для доведення достовірності зроблених 
висновків. Але ми маємо наголосити, що означений інструментарій дає можливість 
лише більш глибоко і ґрунтовно інтерпретувати експериментальні результати, які отримані 
за допомогою анкетування, тестування, спостереження. Безпосередньо достовірність 
експериментальних даних забезпечується: 

– вибором адекватних завданням дослідження методів; 
– підбором відповідних методик вимірювання якостей, які досліджуються; 
– чіткому, послідовному проведенню вимірювань; 
– точністю виконання розрахунків. 
Соціальна робота – це робота з людьми, а отже, в її основу покладено педагогічні 

впливи на людину та врахування її психологічних станів, тому не дивно, що в цій 
галузі найчастіше використовують психолого-педагогічний експеримент. Особливістю 
цього виду експерименту є те, що він не завжди піддається математичному опису і 
формалізації. Адже психолого-педагогічний процес є динамічним, багатофакторним, 
не завжди повторюваним, що ускладнює використовування в цьому виді експерименту 
всіх методів природничонаукових дисциплін. 

Слід зазначити, що більшість явищ, які потребують дослідження у сфері соціальної 
роботи – є дифузними системами, тобто погано організованими. А отже, враховувати 
при дослідженні всі чинники, які впливають на розвиток явища зумовлюють різні за 
своєю природою процеси, які тісно взаємодіють між собою, а тим паче, розмежовувати 
дії цих чинників не є можливим. Прикладом такої складної системи є сама людина, з її 

                                                 
1 Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.,1976. 

Гр. 1е Гр. 1к 

Гр.1е Гр. 1к 
Н1 

Початок 

експерименту 

Завершення 

експерименту 

Но 
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почуттями, моральними установками, розвитком інтелекту, впливом навколишнього 
середовища. Яким чином ми можемо одночасно враховувати взаємний вплив означених 
факторів, чи є можливість розмежувати їх вплив у реальних умовах? 

Такі дослідження потребують, по-перше, виділення лише окремої низки факторів 

й зосередження уваги саме на їх дії, абстрагувавшись від інших, і по-друге, в такому 

дослідженні доцільно застосовувати статистичні методи як на стадії констатуючого 

експерименту в процесі експериментування, так і на стадії підведення результатів 

експериментальної роботи. Такий експеримент називають активним, він проводиться 

за багатофакторною схемою. 

Слід наголосити, що чим чіткіше і ретельніше буде проведена теоретична частина 

дослідження і на її підставі зроблено конкретні висновки, тим меншим буде обсяг 

експерименту. Найчастіше, як раніше наголошувалося, в соціальній педагогіці  

використовують модель експерименту, яка базується на порівнянні отриманих результатів 

в експериментній і контрольній групах. 

Однією з особливостей соціально-педагогічного експерименту є те, що учасниками 

його є люди та умови їх навчання, виховання, роботи. Тому сформувати однорідні групи 

та умови для їх роботи практично неможливо. Це призводить до того, що при проведенні 

експерименту підбираються приблизно подібні об’єкти, що безумовно впливає на 

точність результатів. 

Якщо після експерименту в експериментальній групі спостерігаються суттєві зміни, 

то робиться висновок, що вони стали результатом введення експериментального фактора. 

Така залежність може виражатися математично як відношення експериментального фактора 

і експериментального ефекту, що можна у загальному вигляді подати у таблиці. 6.6. 

Таблиця 6.6 

Зміни якості, що досліджується у процесі проведення 

дослідно-експериментальної роботи 

Група 
Характеристика 

до експерименту 

Характеристика 

після 

експерименту 

Зміни, які 

відбулися в 

результаті 

експерименту 

Експериментальний 

ефект 

Експериментальна Х1 Х2 Х2 – Х1  de  

Контрольна У1 У2 У2 – У1 dk 

Якщо ми розглянемо означену таблицю на прикладі формування гуманності у 

майбутніх соціальних працівників засобами виробничої практики, то наша таблиця 

матиме наступний вигляд. 

Таблиця 6.7 

Зміни рівнів гуманності майбутніх соціальних працівників у процесі проведення 

дослідно-експериментальної роботи 

Група 
Характеристика 

до експерименту 

Характеристика 

після 

експерименту 

Зміни, які 

відбулися в 

результаті 

експерименту 

Експериментальний 

ефект 

Експериментальна 20 % 90 % 70 %  
70 % – 40 %= 30 %  

Контрольна 30 % 70 % 40 % 

Щоб зробити висновки щодо ефективності запропонованих методів виховання 

гуманності у майбутніх соціальних працівників, потрібно отриманий результат перевірити 

на достовірність показника. Для цього можна використати тест Стьюдента 
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де D – різниця de і dk – це зміни, що сталися в результаті дослідження; 

q1= 100 % – 70 % = 30 %; 

q2 = 100 % – 40 %= 70 %; 

р1 – 70 % – зміни, що сталися в результаті експерименту в експериментальній групі; 

р2 – 40 % – зміни, що сталися після експерименту в контрольній групі; 

N1 – кількість студентів у експериментальній групі; 

N2 – кількість студентів у контрольній групі. 

Маючи всі необхідні показники, ми за вищенаведеною формулою маємо можливість 

визначити достовірність отриманих результатів: 

.29,2

26

6040
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Як відомо, лише за умов, коли t > 2 можна зробити висновок, що дійсно 

впроваджений експериментальний фактор позитивно впливає на виховання гуманності. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Дайте визначення поняттю «експеримент». 

2. Що дає підстави вважати експеримент провідним методом дослідження? 

3. Розкрийте характерні риси притаманні експерименту. 

4. Які Ви знаєте види експерименту? Розкрийте ці види. 

5. Розкрийте відомі Вам засоби організації порівняльного експерименту. 

6. Чим відрізняється природній і штучний експерименти? 

7. Дайте визначення поняттям «критерій», «показник», «рівень». 

8. У яких випадках є потреби у розробці показників та рівнів явища, що вивчається? 

9. Що слід враховувати при плануванні експерименту? 

10. Назвіть відомі Вам педагогічні, психологічні та соціальні критерії. 

11. Розкрийте сутність діагностуючого експерименту. 

12. Розкрийте сутність формувального експерименту. 

13. Що таке формалізація експерименту? 

14. Для чого використовується формалізація у статистичних методах? 

15. На якій підставі робляться висновки про ефективність запропонованих заходів 

(методик)? 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 

1. Експериментом називають ... 

2. Природній експеримент не передбачає ... 

3. Штучний експеримент спрямований на ... 

4. Критерії – це ... 

5. Показники – це ... 

6. Рівні – це ... 
7. Діагностуючий експеримент спрямований на ... 
8. Формувальний експеримент спрямований на ... 

9. Формалізація – це метод, сутність якого полягає у ... 



 

 153 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Експеримент є тим механізмом, за допомогою якого науковець отримує 

можливість: 

а) активізувати чи нейтралізувати дослідницьку ситуацію, або дію певних факторів 

впливу; 

б) створювати дослідницьку ситуацію; 

в) варіювати умови протікання процесу та спостерігати за розвитком процесів та 

явищ; 

г) усі відповіді вірні. 

2. Експеримент вважається провідним методом дослідження у зв’язку з тим, 

що він дає змогу: 

а) перевірити ефективність нових форм і методів роботи у процесі впровадження; 

б) встановити закономірні зв’язки між явищами не лише якісні, але й кількісні; 

в) виявити необхідні умови для реалізації поставлених завдань; 

г) встановити характерні зв’язки між різними компонентами процесу чи явища, 

що вивчається. 

3. Експеримент як дослідницька модель може розглядатися як: 

а) метод теоретичного дослідження; 

б) особлива форма практики, яка дозволяє встановити відповідність чи невідповідність 

елементів пізнання; 

в) метод, який дозволяє з’ясувати зв’язки і відношення дійсності; 

г) усі відповіді вірні. 

4. Коли досліднику доцільно звертатися до експерименту? 

а) коли прагне знайти у об’єкта невідомі раніше властивості; 

б) коли є потреба перевірити вірність гіпотези або якихось теоретичних побудов; 

в) коли у навчальних цілях потрібно продемонструвати якесь явище; 

г) усі відповіді вірні. 

5. Експеримент є могутнім генератором нового знання, тому що він дозволяє: 

а) вивчати явище у «чистому вигляді», коли штучно усуваються побічні фактори; 

б) досліджувати властивості процесу чи явища у штучно створених умовах; 

в) планомірно змінювати і варіювати різні умови для отримання результату; 

г) багаторазово відтворювати хід процесу в суворо фіксованих і повторювальних 

умовах. 

6. Штучний – це такий експеримент, який: 

а) надуманий, вигаданий, неприродній; 

б) зроблений, підготовлений людиною; 

в) відокремлений від зовнішніх впливів; 

г) усі відповіді вірні. 

7. Природним експеримент вважається за умов, коли: 

а) у процесі його проведення виявляються як фізичні, так і психічні особливості 

особистості, які проявляються в дії та поведінці; 

б) дослідник, або вводить, або не вводить у процес, що вивчається, заздалегідь 

запланованих факторів; 

в) виявляється сукупність основних якостей і властивостей, що вивчаються; 

г) експеримент спрямований на одночасне вивчення органічних і неорганічних 

процесів при вивченні будь-якого явища. 

8. За яких умов експеримент вважається порівняльним: 

а) порівняння відбувається між декількома контрольними групами; 

б) порівняння відбувається між декількома експериментальними групами; 
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в) порівняння відбувається між експериментальною та контрольною групою; 

г) усі відповіді вірні. 

9. Що слід вважати етапами організації психолого-педагогічного експерименту: 

а) розробка критеріїв, показників та рівнів; 

б) планування явища, що досліджується та розробка програми експерименту; 

в) історичний та теоретичний аналіз явища; 

г) аналіз отриманих результатів. 

10. Критерії в експериментальному дослідженні це: 

а) інструментарій діагностики явища; 

б) засіб переконання; 

в) підґрунтя для оцінки, визначення або класифікації явища; 

г) усі відповіді вірні. 

11. Показники в експериментальному дослідженні це: 

а) дані про досягнення у чому-небудь; 

б) наочні дані про результат якоїсь роботи; 

в) свідчення, доказ, ознака чого-небудь; 

г) те, завдяки чому можна судити про розвиток чогось. 

12. Поняття «рівень» в експериментальному дослідженні означає: 

а) сутність якості явища чи процесу, що вивчається; 

б) умовну горизонтальну площину, що служить межею висоти; 

в) ступінь величини розвитку будь-чого; 

г) усі відповіді вірні. 

13. Яка мета використання статистичних методів у психолого-педагогічному 

експерименті: 

а) щоб об’єктивно інтерпретувати результати тестів опитувань, анкетувань, які 

допускають певну похибку у вимірах; 

б) щоб знайти тотожні складники, які дозволять порівняти елементи експерименту, 

адже виміри можуть проводитись у різних умовах; 

в) вивчення кількісних змін у розвитку явища, обробка числових досліджень з 

науковою і практичною метою; 

г) усі відповіді вірні. 

14. Діагностуючим експеримент вважається за умов: 

а) дослідник ставить на меті виявити стан або рівень сформованості якогось явища; 

б) наявності методів дослідження явища чи процесу з метою встановлення діагнозу; 

в) визначення якісних і кількісних параметрів тих об’єктів, що вивчаються на 

підставі обраних чи розроблених методик; 

г) усі відповіді вірні. 

15. На діагностуючому етапі експерименту особливу увагу слід звернути на: 

а) підбір контрольної та експериментальної груп; 

б) визначення методик вимірювання; 

в) прийнятті системи фіксування та обробки отриманих результатів; 

г) усі відповіді вірні. 

16. Що є сутністю формувального експерименту? 

а) впровадження заздалегідь розроблених заходів; 

б) апробація нових програм в експериментальних групах; 

в) впровадження в контрольних групах нетрадиційних технологій; 

г) використання стимулюючих методик. 

17. Аналіз, отриманих у результаті експерименту даних, робиться на основі: 

а) доведення залежності між двома змінними, що дозволяє встановити причинно-

наслідкові зв’язки; 
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б) математично-статистичних методів, за допомогою яких робиться кількісна обробка; 

в) порівняння даних, отриманих у діагностуючому та формувальному експериментах; 

г) усі відповіді вірні. 

18. Застосовуючи формалізацію в дослідженнях із соціальної роботи, які з 

наведених формул доцільніше використовувати: 

а) R = f(S); R-результат експерименту; 

б) R = fn(S); S-умови, які мають стимулювати явище, що 

в) R = (f-fn)(S); вивчаються; 

г) R = (f-fn)(S-Sn); Sn –умови, які стримують розвиток явища; 

 f- заплановані фактори впливу; 

 fn-незаплановані фактори впливу. 

19. Які заходи започатковані в експерименті дозволяють до мінімуму звести 

отримання артефактів? 

а) визначення незалежних змінних факторів; 

б) визначення залежних факторів; 

в) обрання відповідного вимірювального інструментарію; 

г) обрання статистичних критеріїв оцінки отриманої дослідної інформації. 

20. Результати експерименту слід оформлювати у вигляді: 

а) таблиць; 

б) діаграм; 

в) тексту; 

г) графіків. 

 

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ 

 

№ 1 – г; 

№ 2 – а; б; в; г; 

№ 3 – г; 

№ 4 – а, б; 

№ 5 – а, б, в, г; 

№ 6 – г; 

№ 7 – б, в; 

№ 8 – б, в; 

№ 9 – а, б, в, г; 

№ 10 – г; 

№ 11 – а, б, в, г; 

№ 12 – а, в; 

№ 13 – г; 

№ 14 – г; 

№ 15 – б, в; 

№ 16 – а, б, г; 

№ 17 – б, в; 

№ 18 – а, в; 

№ 19 – а, б, в, г; 

№ 20 – а, б, в, г. 

 

ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Обґрунтуйте необхідність такого етапу організації психолого-педагогічного 

експерименту, як історико-теоретичний аналіз явища. 

2. Обґрунтуйте необхідність такого етапу організації, як планування програми 

експерименту. 

3. Обґрунтуйте необхідність такого етапу організації, як розробка критеріїв, 

показників та рівнів явища, що вивчається. 

4. Розробіть, відповідно до обраних критеріїв, явища, показники яких вивчаєте. 

5. Розробіть, відповідно до показників, їх рівні. 

6. Уявимо, що ви вивчаєте психічний розвиток клієнтів і у вашому експерименті 

взяло участь 40 осіб в одній групі, з яких 8 показало високий рівень, 12 – середній і 20 – 

низький; і 25 осіб у другій групі, з яких високий рівень показало 4 особи, середній – 12 і 

низький – 9. Подайте отримані результати у вигляді таблиці й зробіть порівняльний аналіз. 

7. Маючи рівні сформованості критеріїв явища чи процесу, що вивчається, подайте 

у вигляді таблиці їх сформованість і поясність, яким чином було отримано кінцеві 

результати. 
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8. Проаналізуйте основні етапи організації та проведення діагностуючого експерименту 

в соціальній роботі. 

9. Проаналізуйте основні етапи організації та проведення формувального  

експерименту в соціальній роботі. 

10. Розробіть показники до наступних критеріїв: соціальна реабілітація, соціальна 

адаптація, соціалізація та ін. 

11. Зробіть порівняльний аналіз даних діагностуючого і формувального експериментів. 

12. Формалізуйте проблему вашого дослідження. 

13. Доведіть доцільність оформлення результатів експерименту тими чи іншими 

засобами. 
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Розділ 7 

Організація та проведення соціологічного 

дослідження 
 

7.1. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Перш ніж перейти до розгляду методики (методів, процедур, технік і технологій) 

соціологічних досліджень, дамо їм найзагальніше пояснення, необхідне для адекватного 

сприйняття подальшого тексту. 

Метод – основний спосіб збору, обробки і аналізу даних. 

Інструментарій методу – сукупність дослідницької документації (питальників, 

бланків, щоденників спостерігача і т. п.), що забезпечують реалізацію методу. 

Процедура методу – одна окремо взята операція реалізації методу (наприклад, 

заповнення щоденника дослідника). 

Техніка методу – спеціальні прийоми, що підвищують ефективність методу 

(розробки його інструментів і здійснення процедур). 

Технологія методу – послідовність процедур і техніки використовуваного методу. 

Методика соціологічного дослідження – збірне поняття, що узагальнює всі 

використовувані в дослідженні методи, їх інструменти, процедури, техніку і технології
1
. 

Грецьке слово «емпірія» означає «досвід». Таким чином, емпіричними дослідженнями, 

є наукові досліди. Соціологічні досліди часто називають конкретними соціологічними 

дослідженнями, бо вони пов’язані з вивченням конкретних соціальних проблем. 

На ствердження російських соціологів С. Григор’єва та Ю. Растова соціологічні 

дослідження можуть проводитися за: 

а) ініціативою і на засоби самого дослідника (наприклад, при його роботі над 

магістерською, дисертаційною роботою); 

б) планом роботи соціологічних служб підприємств, управлінських структур, банків, 

політичних партій та інших організацій, що мають у своєму штаті соціологів; 

в) планом діяльності соціологічних лабораторій, кафедр, факультетів університетів, 

що фінансується з державного бюджету; 

г) замовленням керівників організацій, що не мають своїх соціологічних служб, 

або приватних осіб. 

Російський соціолог В. Ядов головні елементи теоретико-прикладного дослідження 

розподіляє на чотири етапи. 

1. Період розробки теоретичної концепції і програми даного дослідження як 

складової частини перспективної програми (якщо така є) або ж складання перспективної 

програми з детальним опрацьовуванням першої фази її здійснення. 

У програмі даного окремого дослідження, як ми вже знаємо, передбачається і 

відробіток усіх польових інструментів, включаючи пробу методик і генеральний пілотаж 

усіх процедур. На реалізацію цієї стадії розумно витратити до 1/3
 
всього часу, відведеного 

на дослідження. 

2. Польовий період, тобто час на збір первинних даних, їх підготовку для введення в 

комп’ютер – приблизно 20 % відведеного часу. 

3. Період обробки і аналізу даних, включаючи проміжні наукові звіти за підсумками 

попереднього аналізу, – близько 40 % часу на все дослідження. 

                                                 
1 Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии: Учебное пособие. – Издательство 

Алтайского государственного университета, 2001. – 138 с. 
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4. Час на оформлення підсумкових звітів і публікацій – приблизно 10 % часу
1
. 

Підставою для укладення договору на проведення НДР виступає наперед розроблена 

дослідницька програма, узгоджена із замовником і затверджена їм. Сказане заслуговує 

особливої уваги внаслідок того, що останнім часом з’явилося немало людей, що 

видають себе за соціологів, але фактично не є ними. Наші російські колеги називають 

їх лжесоціологами. 

Відрізнити лжесоціологів від справжніх кваліфікованих фахівців можна не стільки 

за наявністю у них відповідних дипломів, скільки за якістю дослідницької програми. 

Адже уміння розробляти програму емпіричного соціологічного дослідження на 

професійному рівні під силу тільки соціологу-практику. Це уміння дається тільки в 

результаті багаторічного навчання, виступає щонайпершим відмітним критерієм фахівця 

в галузі соціології
2
. 

 

7.2. ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У практиці соціологічних досліджень особливу увагу слід приділити створенню 

програми дослідження. Саме з програми, а не із складання питальника починається 

підготовка соціологічного дослідження, в ній викладаються основні завдання дослідження, 

методика, техніка збору та обробки соціологічної інформації. Розробка програми – 

обов’язкова умова соціологічного дослідження. 

Істинність сказаного не спростовується, а підтверджується фактами збору  

соціологічної інформації, що й досі зустрічаються у вітчизняній практиці, без 

попереднього опрацьовування відповідних дослідницьких програм. Такі факти свідчать 

про соціологічний непрофесіоналізм, виражають, як правило, перші спроби залучення 

до соціології осіб, що не здобули спеціальної освіти. Коротше кажучи, різного роду 

опитування, що проводяться без ретельно підготовленої дослідницької програми, не є 

соціологічними дослідженнями. Можна повністю погодиться із С. Григор’євим, що 

вони профанують соціологію, дозволяють спекулювати на її авторитеті, тим самим 

підриваючи його. Більш того, висновки і рекомендації, одержані на основі безпрограмного 

застосування методів збору соціологічної інформації, не можуть бути достатньо 

достовірними, а тому їх впровадження в практику загрожує не рішенням, а посиленням 

соціальних проблем. 

Дослідницькою програмою називають спеціально розроблений науковий документ, 

що містить опис головних передумов даного наукового дослідження. 

Програма соціологічного дослідження складається з двох частин (розділів): 

методологічної та процедурної. Розглянемо структуру кожної частини: 

До структури методологічної частини мають увійти наступні складові. 

– тема дослідження, що фіксується в самій назві дослідницького проекту; 

– початкові уявлення про тему дослідження; 

– проблема і проблемна ситуація; 

– об’єкт дослідження; 

– предмет дослідження; 

– мета дослідження; 

– завдання дослідження; 

– гіпотези, достовірність яких встановлюватиметься в даному дослідженні; 

– логічний аналіз основних понять (їх інтерпретація й операціоналізація). 

                                                 
1 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности: Учебник для вузов / Соавт. В.В. Семенова.– М.: Добросвет, 2000. – 596 с. 
2 Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии: Учебное пособие. – Издательство Алтайского 

государственного университета, 2001. – 138 с. 
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Така квінтесенція концептуальної схеми емпіричного соціологічного дослідження. 

Прокоментуємо кожну складову цієї схеми, виходячи з того, що студентові, який 

самостійно працює над науковою роботою особисто доведеться виступати в ролі як 

замовника, так і споживача соціологічної інформації. 

Тема дослідження. На початковому етапі, коли тема ще не сформульована, а 

визначена тільки проблема дослідження, вона може мати такий загальний вигляд, 

наприклад: «З’ясуйте, чим незадоволені наші робочі й чи не загрожує це страйком на 

нашому підприємстві». Така загальна й невизначена постановка може бути виражена в 

різних варіантах дослідницьких тем: 

а) «Ступінь вірогідності страйку»; 

б) «Причини соціальної напруженості на підприємстві»; 

в) «Основні осередки соціальної конфліктності на підприємстві»; 

г) «Можливості запобігання страйку»; 

д) «Думки робочих підприємства про доцільність страйку» і т. п. 

Очевидно, що від того, як буде сформульована тема дослідження, залежить вся 

подальша робота соціолога. Тому, з самого початку необхідно уточнити, на чому треба 

сконцентруватися найбільшою мірою, опрацювати всі можливі варіації проблеми, спільно з 

керівником вибрати відповідну тему і затвердити її сумісним рішенням. 

Початкові уявлення про тему дослідження. Йдеться про ступінь вивченості обраної 

теми як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях. Адже дослідник-емпірик не 

вивчає абсолютно непізнані питання. Навіть у ситуаціях, коли він стикається з проблемою, 

якої раніше не було в соціальному житті нашого суспільства (наприклад, з тим же 

страйком), виявляється, що в теоретичній соціології вже є немало напрацювань, що 

можуть дати йому загальні орієнтири для його дослідження (теорії конфлікту, концепції 

трудових колективів, методики діагностики соціального конфлікту тощо). Природно, 

що соціолог-дослідник у даному випадку зобов’язаний вивчити вже існуючий досвід 

страйків (за відповідними публікаціями), причому це має бути досвід сучасного суспільства, 

та з’ясувати, які аспекти даної проблеми емпірично досліджені краще, а які гірше. 

Проблема і проблемна ситуація. Розрізняють проблеми соціальні й наукові. 

Соціальна проблема – життєве суспільне протиріччя, яке вимагає організації 

цілеспрямованих дій на його усунення. 

Наукова проблема – це стан «знання про незнання», коли фіксується протиріччя 

між знаннями про потреби суспільства в певних діях і незнанням способів і засобів 

здійснення цих дій. Постановка наукової проблеми – це завжди вихід за межі вивченого у 

сферу недослідженого. 

Соціальні проблеми мають різні масштаби. Це, зокрема: 

– проблеми невеликих соціальних груп (навчальних, професійних); 

– проблеми локальних територій (на рівні мікрорайону або невеликого поселення); 

– проблеми, що торкаються інтересів великих соціальних груп (конфесійних, 

етнічних, вікових); 

– проблеми соціальних інститутів (сім’ї, освіти, армії, релігії); 

– проблеми цілих регіонів (західних областей України, автономної республіки Крим); 

– проблеми, що торкаються потреб та інтересів усього суспільства (загальноекономічні, 

соціально-політичні). 

Формулювання, розробка соціальної проблеми вимагає міждисциплінарного підходу 

(це відмінна риса емпіричного соціологічного дослідження), використання соціологом 

знань інших дисциплін (соціальної філософії, економіки, політології, психології, права, 

педагогіки і т. д.), здійснення логічного аналізу проблеми (системного і функціонального). 

Лише після логічного аналізу проблеми дослідник може сформулювати проблемну 

ситуацію. 
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Об’єкт дослідження. Під об’єктом в соціологічному дослідженні розуміється галузь 

соціальної дійсності: соціальні групи, інститути, процеси, відношення, які містять 

певні соціальні протиріччя, породжують проблемну ситуацію, на яку націлений процес 

наукового пізнання. 

У широкому розумінні об’єктом соціологічного дослідження є люди, об’єднані в 

різні спільності, групи, організації або втягнуті у різні соціальні процеси. Саме люди є 

носіями певної соціальної проблеми. 

Визначення об’єкта соціологічного дослідження передбачає фіксацію його основних 

ознак: 

– просторової (країна, регіон, місто, підприємство і т. д.); 

– часової (період і строки проведення дослідження); 

– галузевої (вид діяльності, що вивчається, – промисловість, комерція, освіта, 

медицина і т. д.). 

Важливо також здійснити опис об’єкта дослідження як частини цілого (в цьому 

випадку здійснюється його функціональний аналіз) і як якогось автономного цілого, 

яке складається із частин (тобто проводиться аналіз внутрішньої будови об’єкта. 

Наприклад, студентська молодь як соціальний об’єкт може бути розглянута як 

цілісність, яка складається з чоловічої і жіночої статті, різних вікових груп, різного 

соціального походження і т. д. При аналізі об’єкта визначається хоча б приблизна 

величина генеральної сукупності. 

Російський соціолог С. Григор’єв наводить такі приклади визначення об’єкта 

соціологічного дослідження: 

а) колектив усієї організації; 

б) всі робочі (але не весь персонал) цієї організації; 

в) колективи тільки основних виробничих підрозділів підприємства; 

г) певні категорії працівників лише тих виробничих підрозділів, де склалася особливо 

напружена обстановка; 

д) керівники профспілкових або інших громадських організацій підприємства, 

що виражають інтереси потенційних страйкарів; 

е) інші підсистеми і структури організації. 

Зрозуміло, що в усіх цих випадках дослідження придбає неоднозначний сенс, 

одержана в ньому інформація буде значущою в різних відносинах. Від того або іншого 

визначення об’єкта дослідження залежатиме вибір методів збору інформації: у 

випадках а) і б) буде потрібно анкетування, у випадках в) і г) доцільніше застосувати 

інтерв’ювання, а в разі д) метод експертних оцінок. 

Предмет дослідження – найбільш суттєві сторони об’єкта дослідження, які 

характеризують протиріччя, що в ньому виникли; ті або інші ідеї, властивості, 

характеристики об’єкта, пізнання яких необхідно для розв’язання проблемної ситуації. 

Один і той же об’єкт (наприклад, студентська молодь) може вивчатися з позицій різних 

молодіжних проблем і, отже, передбачає багато предметів. Якщо дослідника цікавлять 

лише форми дозвільної діяльності студентів якогось вищого навчального закладу, тоді 

об’єкт дослідження – студентський колектив, а предмет – форми дозвільної діяльності. 

Розглядаючи другий приклад (зі страйком), то в даному прикладі предметом 

дослідження може стати встановлення: 

– всього набору вимог страйкарів; 

– тієї їх частини, яку розділяють усі чи більшість працівників; 

– тих головних вимог, задоволення яких понизить напруження трудового конфлікту; 

– лідерів страйкарів, їх інтересів, цілей, мотивів, ступеня єдності їх дій,  

розбіжностей і т. п.; 

– інших чинників, що обумовлюють вірогідність страйку. 
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Мета і завдання дослідження. Аналіз будь-якої проблемної ситуації можна провести 

в теоретичному або прикладному напрямах у залежності від мети дослідження. 

Мета – це кінцевий результат, якого соціолог хоче досягти в дослідженні. У 

нашому прикладі можливі наступні варіанти мети дослідження: 

– запобігання страйку робочих; 

– підготовка керівництва підприємства до страйку (необхідним діям у ситуації її 

неминучості); 

– виявлення виробничих підрозділів (або категорій працівників), зацікавлених у 

проведенні страйку; 

– прогноз соціальної напруженості на підприємстві; 

– інші цільові установки. 

Завдання дослідження – це система питань, що вивчаються, відповідь, на які 

забезпечує досягнення мети дослідження. Завдання дослідження формулюються в 

системному вигляді за правилами логіки. Кількість завдань залежить від проблеми, 

ступеня її вивченості, мети дослідження, інтересів замовника, а також потенціалу 

дослідника, його можливостей проникнути у глиб проблеми. 

При постановці прикладних практичних завдань, перш за все, визначається, які 

конкретні цілі ставляться перед дослідником, після чого за допомогою наукової літератури 

з’ясовується: чи немає типового розв’язання цих завдань, віднаходяться варіанти типових 

рішень стосовно до конкретних умов. 

Гіпотеза дослідження. Гіпотеза в соціологічному дослідженні – це науково 

обґрунтована уява про структуру соціальних об’єктів, характер елементів і зв’язків, які 

утворюють ці об’єкти, про механізм їх функціонування і розвитку. Наукова гіпотеза може 

бути сформульована тільки в результаті попереднього аналізу досліджуваного об’єкта. 

Вона повинна відповідати ряду вимог: 

1) гіпотеза має узгоджуватися з новими теоріями; 

2) важливою вимогою є відповідність гіпотези існуючим і перевіреним фактам; 

3) гіпотеза має формулюватися так, щоб її можна було легко перевірити у процесі 

соціологічного дослідження – перевіряється вона за допомогою спеціально розробленої 

методики, якою соціолог повинен вміло користуватись; 

4) гіпотеза повинна піддаватися логічному аналізу, який встановлює її  

несуперечливість. 

Якщо виведені з гіпотези висновки підтверджуються результатами дослідження і 

самою соціальною практикою, це свідчить про істинність запропонованої гіпотези, в 

противному разі гіпотеза заперечується як неправильна. Для підвищення підтверджуваності 

гіпотези рекомендується висувати кілька взаємопов’язаних гіпотез. Хоча таким шляхом 

не вирішується проблема істинності гіпотези, проте підвищується ймовірність її 

обґрунтування. 

За своїм змістом про уяву щодо досліджуваного об’єкта розрізняють описові й 

пояснювальні гіпотези. 

Описові гіпотези – це уявлення про структурні та функціональні зв’язки 

досліджуваного об’єкта. Вони можуть стосуватися й класифікації характеристик 

соціального об’єкта. 

Пояснювальні гіпотези являють собою уявлення про причинно-наслідкові зв’язки, 

що існують у досліджуваному об’єкті і вимагають експериментальної перевірки. 

У емпіричних дослідженнях використовуються, як правило, обидва типи гіпотез, 

але перевага надається пояснювальним, оскільки на основі перевірки їх істинності 

відкривається можливість формулювання конкретних рекомендацій. 

Пояснимо сказане на прикладі дослідження на тему: «Вірогідність страйку в 

цеху № 1 заводу А». Описова гіпотеза у такому разі може виглядати приблизно так. 



 

 162 

Основними причинами вірогідності страйку виступають: 
1) тримісячна затримка виплати заробітної платні робочим основних професій і 

п’ятимісячна недоплата зарплати допоміжним робочим й ІТП; 
2) випадки поломки верстатів і затримок їх ремонту, що почастішали; 
3) підвищення цін на обіди в заводській їдальні; 
4) конфлікт начальника цеху з профспілковими лідерами цеху; 
5) і щось «інше». 
Пояснювальні гіпотези шикуватимуться за іншим принципом: «Вірогідність страйку 

підвищиться (або знизиться), за умови: ...» 
Логічний аналіз основних понять (їх інтерпретація і операціоналізація). При розробці 

програми важливо виділити основні поняття. Вони займають провідне місце у визначенні 
предмета дослідження. Наприклад, необхідно вивчити соціальну активність студентів 
(вузу, міста, регіону і т. д.). Логічний аналіз категорії «соціальна активність» вимагає 
виділити більш дрібні поняття, які є її складовими. До них відноситься активність 
навчальна, політична, культурна і т. д. Ще більше деталізуючи, розшифровуючи ці поняття, 
ми підходимо до визначення сутності окремих елементів дослідження. Дані поняття 
все більше наближаються до показників, які можна «закладати» в анкету у вигляді 
конкретних запитань. 

Процедурна частина програми включає методику та техніку дослідження, тобто 
опис прийомів збору та обробки соціологічної інформації. Після завершення розробки 
програми досліднику належить перевірити, наскільки визначені ним інструменти наукового 
пошуку відповідають своєму призначенню. 

Настає етап випробовування основних процедур дослідження, на якому доцільно 
виділити наступні ключові елементи: 

Попередня проба («пілотаж», «пілотажне дослідження») охоплює перевірку 
придатності й окремих методів отримання первинної інформації, й системи процедур 
в цілому, й організації масового збору даних (конструювання вибірки, організація 
«польових» робіт і, нарешті, використання якісних методів. 

Проба окремої методики проводиться на невеликій вибірці обстежуваних (25-30 осіб). 
Для цього варто відібрати представників крайніх груп. У кожному випадку це будуть 
різні групи, що залежить від змісту дослідження. При використанні опитувальних методів 
звичайно прагнуть до того, щоб у пробі брали участь люди з різним рівнем освіти і 
життєвого досвіду. Тут перевіряється, наскільки запитальник враховує ці відмінності. 
Використовуючи метод спостереження, піклуються про те, щоб у пробі були представлені 
найбільш важкі для спостереження ситуації. 

Щоб розпочати роботу, анкетер повинен «програти» ситуацію респондента: він 
сам заповнює анкету, відповідаючи на всі питання. Цим досягається повніше включення в 
роль опитуваного. При заповненні анкети виникнуть питання, які допоможуть краще 
зрозуміти стан респондента, а також спосіб реакції анкетера на ці стани. Типові випадки 
обговорюються з науковим керівником. 

Пілотаж здійснюється поетапно, так що після кожної невеликої серії зібраних 
даних проводиться аналіз інформації. Разом із науковим керівником автор дослідження 
обговорює крок за кроком усі елементи методики, починаючи зі вступних розділів і 
завершуючи «паспортичкою». Зауваження тут же аналізуються, і ухвалюється рішення 
пробувати новий варіант, продовжувати пробу старого або почати пробу двох варіантів 
одночасно. 

Підсумок проби – остаточний текст методики та інструкції щодо збору даних. 
В інструкції вказують призначення методики, послідовність операцій, спосіб 

звернення до джерел інформації, відзначають особливості збору відомостей за деякими 
пунктами і, нарешті, пропонується форма підсумкового протоколу (бланка, листа, 
кодування і т. д.). 
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В ідеальному випадку треба здійснити і пробу інструкції, тобто переконатися в тому, 
що всі її розділи зрозумілі і відповідають своєму призначенню

1
. 

Генеральний «пілотаж» – продовження проби, але тепер уже не окремої методики 
або інструменту, а всієї процедури збору первинних даних: методик, способів  
протоколювання і зведення даних у листи, кодувань, інструкцій щодо збору даних, 
організації польових робіт на об’єкті і, нарешті, якості вибірки. Це «розвідка боєм», 
основна мета якої – перевірка на надійність усіх ланок польової процедури. 

Важлива функція генерального пілотажу – встановити прямий контакт із 
відповідальними особами на об’єкті дослідження, забезпечити їх співпрацю в подальшій 
роботі. 

Значне навантаження лягає на перевірку дій із здійснення запланованої вибірки 
та оцінки її об’єму. Часто відібрані за списками або іншим шляхом обстежувані за 
різними причинами виявляються недоступними. Ці організаційні погрішності визначають, 
наскільки слід було б збільшити первинний відбір, з тим щоб у результаті одержати 
запланований об’єм вибірки

1
. 

Польове обстеження – масовий збір інформації на об’єктах. Основні вимоги 
організації на цьому етапі: чітке дотримання інструкцій, контроль доброякісності 
початкових даних у міру їх надходження, доцільна система зберігання первинної 
інформації. Одержані дані слід зберігати за певною системою, що відповідатиме процедурі 
подальшої обробки, тобто групувати матеріал спостережень, аналізу документів, опитувань 
або за окремими об’єктами, або у порядку суцільної нумерації. 

Контроль доброякісності матеріалу забезпечується суворим виконанням інструкцій. 
При проведенні великих соціологічних досліджень контроль здійснюється і вибірковими 
перевірками дій усіх співробітників: інтерв’юерів, спостерігачів, кодувальників. Матеріал, 
зібраний одним із співробітників, вибірково перевіряється іншим, досвідченішим. Останній 
знов звертається до джерела інформації (наприклад, до опитуваного), використовуючи 
ту ж методику. Таким шляхом контролюють сумлінність інтерв’юера або кодувальника і 
разом з тим визначають помилки, пов’язані з його індивідуальними характеристиками

1
. 

У нашому ж випадку, контроль доброякісності повністю лежить на двох суб’єктах: 
студентові, який здійснює соціологічне дослідження та науковому керівникові. 

Особливість соціологічних досліджень полягає в тому, що більшість висновків у 
них засновано на інформації, отриманій у результаті вибіркового обстеження. Це є 
можливим лише при дотриманні вимог репрезентативності. В програмі ці питання 
вирішуються шляхом визначення обсягу та характеру вибірки. Співвідношення вибіркової 
сукупності, яка є своєрідною моделлю об’єкта, з самим об’єктом (генеральною сукупністю) 
визначається у програмі з допомогою дослідно-статистичних і математично-статистичних 
методів. Це досить складний компонент дослідницької програми. Тому розглянемо 
його більш докладніше. 

 
7.3. ГЕНЕРАЛЬНА ТА ВИБІРКОВА СУКУПНОСТІ 

 
У прикладному соціологічному дослідженні передусім важливо визначити обсяг 

вибіркової сукупності. У більшості випадків великий розмір або мінливість генеральної 
сукупності не дають змоги здійснювати суцільне опитування. Тому застосовують 
вибірковий метод. 

Вибіркова сукупність – це кількість опитуваних респондентів. Це число залежить 
від загальної кількості соціальних об’єктів, що вивчаються, які утворюють генеральну 
сукупність. 

                                                 
1 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности: Учебник для вузов / Соавт. В.В. Семенова. – М.: Добросвет, 2000. – 596 с. 
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Вибірка має бути оптимальною, або репрезентативною, яка б у мініатюрі 

відображала всі характерні особливості генеральної сукупності. Розрахунок обсягу 

вибірки часто залежить від методу дослідження. Існують різні класифікації вибірки. 

Найбільш доступною та прийнятною для прикладних досліджень у соціальній роботі, 

на наш погляд, є класифікація запропонована українськими вченими В.М. Шейко та 

Н.М. Кушнаренко
1
. 

Розрізняють наступні типи вибірки. 

Квотна вибірка використовується, якщо прагнуть досягти структурної відповідності 

вибіркової та генеральної сукупностей. При цьому необхідно визначити ознаки, за 

якими здійснюється відбір респондентів (стать, вік, освіта тощо). 

Припустимо, що населення міста становить 10 тисяч жителів (генеральна сукупність). 

Опитати усіх міських жителів дуже важко. Тому можна опитати кожного десятого 

жителя, тобто 1 тисяч осіб (вибіркова сукупність). Щоб вибірка була достовірною, 

важливо визначити ознаки, за якими вона буде здійснюватися. Наприклад, серед таких 

ознак можуть бути стать (таблиця 7.1), вік (таблиця 7.2) чи соціальне становище 

(таблиця 7.3). 

Таблиця7.1 

Статева структура населення 

Генеральна сукупність 

Усього Чоловіки Жінки 

10 000 4700 5300 

Вибіркова сукупність 

Усього Чоловіки Жінки 

1000 470 530 

Таблиця 7.2 

Вікова структура населення 
Генеральна сукупність 

Усього До 20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60  Понад 60 

10 000  1050 1250 1400  1830 1250 1050 2170 

Вибіркова сукупність 

Усього До 20  21-25  26-30 31-40  41-50  51-60  Понад 60  

1000 105 125 140 183 125 105 217 

Таблиця 7.3 

Соціально-професійна структура населення 
Генеральна сукупність 

Усього Робітники Службовці Студенти Пенсіонери 

10 000  5100 1700 630  2570 

Вибіркова сукупність 

Усього Робітники Службовці Студенти Пенсіонери 

1000 510 170 63 257 

Якщо розглянути цей тип вибірки на прикладі зі страйком, то припустимо, що в 
цеху, де визріває страйк, 500 осіб. З них: 

– 400 – робочі основних професій; 
– 60 – допоміжний персонал; 
– 40 − інженерно-технічні працівники. 
При цьому жінки складають 20 % робочих основних професій та 50 % обслуговуючого 

персоналу й інженерно-технічних працівників. 

                                                 
1 Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 

4-те вид. – К.: Знання, 2004. – 307 с. 
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Щоб виявити вірогідність страйку і шляху її запобігання, треба, перш за все, 
поговорити з працівниками цеху, дізнатися їх думки і настрої. Якщо ми станемо 
розмовляти з кожним із п’ятисот працівників, то використовуватимемо суцільну вибірку, 
на що прийдеться витратити чимало ресурсів. Ми можемо не встигнути завершити 
опитування до страйку, а тому не вирішити поставлених завдань. Тому доцільно 
обстежувати не всіх працівників цеху, а лише деяку їх частину. Об’єкт і предмет 
нашого дослідження та стислі терміни роблять резонним використання квотної 
вибірки. Її суть полягає в побудові мікромоделі об’єкта, що проявляє ті його ознаки, 
які входять у предмет нашого аналізу. Цікавим є порівняння російського соціолога 
С. Григор’єва, який порівнює використання соціологами квотної вибірки із роботою 
хіміків. Адже, коли треба дізнатися про хімічний склад якоїсь рідини, що знаходиться 
в невідомій пляшці, на аналіз беруть одну її краплю, а висновок роблять про вміст всієї 
пляшки. Приблизно також поступають соціологи, використовуючи квотну вибірку. 

Щоб встановити думки, що цікавлять нас, і настрої всіх п’ятисот чоловік, можна 
обстежувати їх половину, третину, четверту частину і навіть тільки 10 %. Але при цьому 
обов’язково, щоб опитувалися не перші стрічні люди, що не випадково підвернулися, 
а ті, думки і настрої яких репрезентують (тобто повно представляють, адекватно 
виражають) думки і настрої всіх працівників (генеральної сукупності). 

При десятивідсотковій квотній вибірці опитуватися будуть 50 чоловік, а саме: 
– 40 робочих основних професій, з яких 8 жінок; 
– 6 допоміжних робочих, зокрема 3 жінки; 
– 4 інженерно-технічних працівника, зокрема 2 жінки. 
При такій вибірці дотримані дві квоти: професійна і статева. Якщо ми  припускаємо 

залежність відношення до страйку від активності вікових або яких-небудь інших 
характеристик працівників, то, відповідно, повинні збільшити кількість квот вибірки, 
зберігаючи її десятивідсоткову структуру. Ступінь репрезентативності квотної вибірки 
тим вище, чим більше параметрів, за якими вона відтворює ознаки генеральної сукупності. 

Стихійна вибірка – це вибір «першого стрічного». Цим методом користуються, 
коли генеральна і вибіркова сукупності за своїми обсягами достатньо великі. Так, для 
середнього міста обсяг вибірки може становити 800-1000 осіб, для малого – 400-500 осіб. 
Прикладом методу стихійної вибірки може бути опитування громадської думки на 
вулицях за допомогою засобів масової інформації при вивченні конкретної проблеми, з 
якою знайоме усе населення, наприклад, відношення громадян до вступу України в НАТО, 
чи при опитуваннях біля виборчих дільниць під час політичних виборів (екзитполи). 

Проста, випадкова (ймовірна) вибірка виконується на основі повних списків усіх 
членів генеральної сукупності (основа вибірки), в яких довільно вибирається необхідна 
кількість респондентів і заноситься у вибіркову сукупність.  Наприклад, із списку 
телефонних номерів жителів виборчої дільниці (500) потрібно зателефонувати 
50 респондентам. 

Систематична (механічна) вибірка – це спрощений варіант ймовірного відбору. 
Користуючись тими ж самими списками генеральної сукупності, відбір здійснюють не 
випадковим способом, а послідовно, через один і той же інтервал (крок вибірки). Крок 
вибірки визначають як пропорцію обсягів генеральної та вибіркової сукупностей. 
Починають відбір найчастіше не з першого кандидата, а з випадково визначеного. 

К = N/п, 
де К – крок вибірки; 

N – розмір генеральної сукупності; 
п – розмір вибіркової сукупності; 
10000/1000 = 10; 
К = 10. 
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Гніздова (серійна) вибірка. При гніздовій (серійній) вибірці за одиницю відбору 

беруть не окремих респондентів, а групи або інші підрозділи (сім’я, бригада, шкільний 

клас, студентська група, відділ в установі тощо) з суцільним опитуванням. Гніздова вибірка 

репрезентативна лише за умови, що склад груп подібний. Прикладом застосування 

цього методу вибірки може бути соціометричне опитування, соціологічний чи педагогічний 

експеримент. 

 

7.4. МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Соціологічна практика виробила цілий комплекс методів збору соціологічної 

інформації. Використання соціологом того або іншого методу, в тому числі їх сукупності, 

залежить від умов, місця, часу, мети і завдань дослідження. Для вивчення соціальних 

проблем, на різних етапах дослідження, використовуються наступні методи. 

 

7.4.1. Аналіз документів 

 

Найдавнішим і найпоширенішим способом одержання соціологічної інформації є 

метод вивчення документів, які є в будь-якому цивілізованому суспільстві. Під документом 

в соціології розуміють ті або інші джерела, які містять інформацію про соціальні 

факти і явища суспільного життя, про ті або інші соціальні суб’єкти, що функціонують 

в суспільстві. 

Аналіз документів дає соціологу можливість побачити важливі сторони соціальної 

дійсності, допомагає виявити норми і цінності, притаманні суспільству, одержати відомості, 

необхідні для опису тих або інших соціальних структур і систем, простежити динаміку 

взаємодії між різними соціальними групами і окремими людьми. 

Коло власне соціологічних документів, які віддзеркалюють різні сторони суспільного 

життя в наш час технізації та інформатизації настільки широке, що будь-яке емпіричне 

соціологічне дослідження не слід планувати, а тим більше виходити на польові 

дослідження, не проаналізувавши попередньо офіційні статистичні дані, не лише  

центральні, але й місцеві, не вивчивши минулі і сучасні дослідження з даної теми 

(якщо вони є), матеріали книг і журналів, звіти різних відомств і т. д. 

Щоб добре орієнтуватися в багатоманітності документів, перш за все необхідна 

їх класифікація, підвалиною якої слугує форма, в якій той або інший документ фіксує 

вміщену в ньому інформацію. Від форми, в якій зафіксована інформація, залежить цілі 

його використання і методи аналізу. 

За формою фіксації інформації документи діляться на: 

– письмові документи (в них відомості подаються у формі тексту); 

– статистичні дані (цифрова форма викладу); 

– іконографічна документація (кіно-відео-фотодокументація, картини); 

– фонетичні документи
1
. 

Письмові документи – найбільш поширений вид документації. Джерелами даного 

типу документів для соціолога є: державні й центральні архіви, архіви анізацій і установ, 

підприємств, фірм, архіви емпіричних даних у машиносній формі, наукові публікації, 

преса, особистісні документи, листи, автобіографії, мемуари, щоденники, промови і т. п.). 

Традиційний аналіз документів дає можливість соціологу дати інтерпретацію 

змісту документа, проникнути в сутність явища, що вивчається, виявити логічні зв’язки і 

протиріччя між ними, оцінити ці явища і з певних дослідницьких позицій. 

                                                 
1 Піча В.М. Соціологія: загальний курс: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – 

К.: «Каравелла», 2000. – 248 с. 
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Разом з тим основною слабкістю традиційного аналізу документа є суб’єктивність: 
якби соціолог-дослідник не прагнув бути об’єктивним при оцінці інформації, яка міститься 
в документі, його інтерпретація завжди в меншій чи більшій мірі буде суб’єктивною. 

Бажання позбутися суб’єктивності традиційного аналізу обумовило появу принципово 
нового, формалізованого метода аналізу документів, який одержав назву «контент-аналіз». 

Контент-аналіз, або науковий аналіз змісту тексту документа, – це метод 
дослідження, який застосовується в різних гуманітарних дисциплінах. Але розвиток 
цього методу переважно пов’язаний із соціологічними дослідженнями. З часом, метод 
контент-аналізу став застосовуватися і при вивченні інших галузей соціальної 
реальності, іншого типу документів, зокрема невербальних, іконографічних (портрети, 
фотографії і т. д.), а також відповідей на відкриті запитання соціологічної анкети. 

Суть цього методу зводиться до того, щоб знайти такі ознаки, риси, властивості 
документа (наприклад, частота вживання певних термінів), які з необхідністю  
віддзеркалювали б певні суттєві сторони змісту. Тоді зміст документа стає вимірюваним, 
доступним, точним обчислювальним операціям. Разом із тим обмеженість контент-аналізу 
полягає в тому, що далеко не все багатство змісту документа може бути виміряне за 
допомогою формальних (кількісних) показників. 

Цей метод використовується соціологами вже більше ста років. З його допомогою 
вивчалася релігійна символіка і популярні пісні, встановлювалися відмінності еротичних 
кінокартин від порнографічних, визначалися особливості суїциїдальної поведінки, що 
виявилися в передсмертних записках самовбивць, стереотипи свідомості різних соціальних 
груп, досліджувалися багато інших тем. В останні десятиліття даний соціологічний 
метод запозичували і активно використовують ті представники соціогуманітарних наук 
(юристи, історики, журналісти, мовознавці, літературознавці, політологи, психологи, 
економісти, педагоги, соціальні працівники, культурологи, бібліотекознавці, мистецтвознавці 
та ін.), які зацікавлені у встановленні об’єктивних ознак різноманітних людських 
комунікацій. 

Можна визначити такі умови, за яких застосування контент-аналізу в соціологічних 
дослідженнях є необхідним: 

– при вимозі забезпечити високий ступінь точності та об’єктивності аналізу; 
– за наявності обширного за обсягом і несистематизованого матеріалу, коли 

безпосереднє використання останнього є ускладненим; 
– при роботі з відповідями на відкриті запитання анкет і глибоких інтерв’ю, якщо 

категорії, важливі для цілей дослідження, характеризуються певною частотою появи в 
документах, що вивчаються; 

Отже, контент-аналіз – це метод якісно-кількісного аналізу масиву документів із 
метою одержання об’єктивної, систематизованої та узагальненої інформації про соціальну 
реальність. Процедура контент-аналізу полягає в алгоритмізованому виділенні в тексті 
певних елементів змісту, що цікавить дослідника, класифікації виділених елементів  
у відповідності з концептуальною схемою, наступним їх підрахунком і якісним 
представленням результатів. Прикладом використання цього методу може бути обробка 
відкритих відповідей в анкеті. 

 

7.4.2. Анкетне опитування 

 
Серед соціологічних методів важливе місце займає анкетне опитування. Даний 

метод засновується на висловлюваннях окремих осіб і проводиться з метою виявлення 
найтонших нюансів у думках респондентів. 

Сучасна наука розглядає анкетування як допоміжний засіб, оскільки одні статистичні 

дані опитування не можуть бути підставою для встановлення серйозних закономірностей 

у соціальній роботі. 
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Основними етапами здійснення анкетного опитування є: 

– підготовчий етап – він включає розробку програми опитування, складання плану і 

сітьового графіка роботи, проектування анкети, та її апробацію; 

– оперативний етап – сам процес анкетування; 

– підсумковий (результуючий) етап – обробка і аналіз одержаної інформації, 

оформлення звіту. 

Основними документами, які дають змогу зібрати первинну інформацію, є  

опитувальний лист та анкета. Анкета будується на підставі теоретичної частини про 

сутність предмета дослідження, яка є підставою для добору типу запитань, їх кількості, 

порядку подання та шкали оцінювання. Побудова анкети – це процес перекладу 

основних гіпотез дослідження на мову запитань, що є непростою і клопіткою роботою. 

За характером анкети поділяються на відкриті, які не дають ніяких настанов щодо 

форми чи змісту і передбачають довільну відповідь та закриті, які пропонують зробити 

вибір лише з-поміж вказаних варіантів відповідей (так чи ні; добре чи погано тощо). 

Структурно анкета, як правило, складається з трьох частин. 

Перша частина – преамбула (звернення до респондента). В ньому вказується: хто 

проводить дослідження, описується мета дослідження, характер використання результатів, 

підкреслюється характер, спосіб заповнення анкети, а також висловлюється подяка 

(вона можлива і в кінці анкети) за участь в анкетуванні. 

Друга частина – основна, яка містить блоки запитань до опитуваних. 

Третя частина – паспортичка, в якій представлені відомості про опитуваних 

(стать, вік, освіта, місце мешкання, соціальний стан і т. д.). 

Основні рекомендації до якості опитувального листа. 

Анкетне опитування починається з формулювання програмних питань, з переведення 

мови науки на запитання, зверненні до респондентів. Для чого необхідне це переведення? 

Існує велика відмінність у наукових термінах і буденній мові людей, тому різні поняття 

можуть мати для простих людей і науковців інтерпретації, які не співпадають. Іноді 

опитуваний взагалі не знає значень того або іншого поняття. Отже, якщо не враховувати 

особливостей формулювання запитань в анкеті, то навіть при дотриманні всіх останніх 

вимог методів анкетного опитування, можна одержати помилкові результати. 

Вимоги до формулювання запитань: 

– важливо, щоб інтерес до предмета опитування не спадав, а поступово підвищувався, 

тому більш складні за змістом запитання повинні йти слідом за більш простими; 

– перше запитання не повинно бути ні дискусійним, ні насторожуючим, хай краще 

воно буде нейтральним; 

– важкі запитання доцільно вмістити в середині анкети, щоб респондент «включився» 

в тему; 

– запитання повинні бути ясними, чіткими і зрозумілими всім респондентам; 

– запитання повинні відповідати логічним вимогам: спочатку мова повинна йти 

про встановлення того чи іншого факту, події, а потім уже про його оцінку. 

Основні принципи побудови опитувальних листів: 

– опитування не повинно тривати більше 30-40 хвилин у зв’язку з тим, що респондент 

втомлюється, і останні запитання залишаються зазвичай без повноцінних відповідей, 

за цей час опрацьовується 25-30 запитань; 

– порядок запитань: від простих – до складних, від загальних – до спеціальних; 

– спочатку запитання для встановлення довіри, а потім – по суті, можливі контрольні 

запитання, в кінці – запитання про особистість; 

– перший рівень складності – надаються прості запитання. Які стосуються подій 

та фактів; 

– наступний рівень запитань більш складний і стосується думок, оцінок; 
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– третій рівень – подаються найскладніші запитання, які передбачають вибір 

рішень та подання аналізу явищ; 

– слід уникати маловажливих запитань, незрозумілих термінів і словосполучень; 

– не слід задавати занадто довгих запитань; 

– не слід уникати вживання слів та словосполучень, які за змістом можуть викликати 

негативну реакцію опитуваних. 

Надійність даних анкетного опитування залежить від таких умов, як: 

– відповідність запитань програмі дослідження, його завданням; 

– чіткість і зрозумілість у формулюванні запитань; 

– відсутність будь-яких натяків на бажану відповідь; 

– дотримання психолого-педагогічних принципів у послідовності подачі запитань
1
. 

Якщо в анкеті з’являється новий розділ, то необхідно «підвести» опитуваного до 

нової теми. Зазвичай це робиться за допомогою звернення в певній формі респондента, 

наприклад: «А тепер ми просимо Вас висловитись про те-то...». 

За своєю логічною природою запитання класифікуються таким чином: 

– основні запитання, відповіді на які є основою побудови висновків про явища, 

що вивчаються. Саме вони становлять більшу частину анкети; 

– запитання-фільтри ставляться для того, щоб відсіяти некомпетентних осіб при 

опитуванні з проблем дослідження; 

– контрольні запитання служать для перевірки стійкості, правдивості й не 

суперечливості відповідей, визначення їх достовірності й щирості. Контрольні запитання 

зазвичай розташовуються в анкеті на деякій відстані як від основного, так і один від 

одного. 

За своєю психологічною функцією, питання поділяються на: 

– контактні запитання, які слугують встановленню контакту з респондентом, їх 

мета – створити інтерес до дослідження, надихнути взяти в ньому участь. Як правило, 

це перше або одне з перших запитань анкети, яке за формою повинно бути досить 

простим і торкатися самого респондента, ніби налаштовувати його на зацікавлену 

участь в анкетуванні; 

– буферні запитання, як правило, починаються із загальної формули: «Як Ви 

думаєте?» – і далі йде опис нової проблеми. Мета цього виду запитань – перевести 

увагу респондента з однієї проблеми на іншу; 

– прямі запитання спрямовані на виявлення ставлення респондента щодо проблеми, 

яка вивчається, її оцінку з його власної позиції; 

– опосередковані запитання дозволяють респонденту ніби приховати свою власну 

позицію і посилити критичний акцент своїх висловлювань. Такі запитання ставляться 

тоді, коли прямі запитання не зручно ставити або є пересторога, що на них не буде 

одержана щира відповідь. Респондент у даному випадку відповідає на запитання від 

імені групи колективу в безособовій формі. 

За характером відповідей на поставлені запитання вони розподіляються на 

такі види: 

– відкриті запитання передбачають вільну форму відповіді; 

– запитання закритого типу – респондента просять вибрати та відповісти на ті із 

нижче перерахованих варіантів, які співпадають з його думкою; 

– запитання напівзакритого типу дає можливість не лише вказати варіанти 

відповідей, які наводяться в анкеті, але й висловити щось своє; 

– запитання-меню пропонує респонденту вибрати будь-яке поєднання варіантів 

запропонованих відповідей; 

                                                 
1 Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Лавриненко. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 

1998. – 349 с. 
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– шкальні запитання – відповідь на це запитання дається у вигляді шкали, в якій 

необхідно відмітити той або інший показник. Як правило, такі запитання використовуються 

для визначення тих чи інших ціннісних пріоритетів; 

– дихотомічні запитання передбачають тільки одну відповідь: «Так» чи «Ні»; 

– малюнкові запитання використовують для підвищення інтересу до анкети та 

зняття психологічної втоми респондента
1
. 

Після того, як дослідник визначився зі змістом запитань, особливу увагу треба 

надати упорядкуванню анкети. Верстка анкети передбачає не лише компоновку запитань 

і їх послідовність, а також і художньо-технічне оформлення анкети. Всі розділи анкети 

можна виділити відмінним від основного шрифтом. Добре використати різний шрифт 

при друкуванні запитань і відповідей, при можливості використати кольоровий друк. 

Коли анкета складена, треба здійснити пробне (пілотажне) опитування, в ході 

якого перевіряється зміст анкети, формулювання і послідовність запитань та варіантів 

відповідей і т. д. Пробне опитування охоплює невелику кількість осіб (20-30 осіб), 

відібраних за основними характеристиками, які визначаються темою, метою і завданнями 

дослідження. Після ретельного аналізу результатів пілотажу і виправлення помилок в 

анкеті можна переходити до масового опитування. 

За способом розповсюдження анкет опитування поділяються на: 

– роздавальне, коли анкетер особисто вручає анкету і чекає, поки вона заповнюється; 

– поштове – анкета за попередньою домовленістю висилається і одержується 

поштою; 

– пресове – анкету пропонують заповнити читачеві газети чи журналу і надіслати 

в редакцію; 

– телетайпні (за цим способом розповсюдження і збір анкети здійснюється через 

електронний зв’язок). 

Анкетування – це метод, який є досить економним і зручним, адже він надає 

можливість аналізувати та обробляти дані за допомогою статистики. Найбільшої 

ефективності він надає у порівнянні з іншими методами. 

У процесі дослідження виникає потреба провести вивчення тих чи інших питань, 

тобто виникає потреба в отриманні даних, які мають достатньо репрезантивний 

(представницький) характер (наприклад, при вивченні заняття певної вікової групи). 

За таких умов доцільно проводити анкетування й запропонувати учасникам дослідження 

відповісти на низку спеціально розроблених запитань. Метод анкетування надає змогу 

підвищити об’єктивність інформації про стан соціального психолого-педагогічного явища 

чи процесу, оскільки надає можливість отримати інформацію від значної кількості 

опитаних. 

 

7.4.3. Соціологічне інтерв’ю 

 

Інтерв’ю (анг. interview – зустріч, бесіда) – метод збирання первинної інформації 

побудований на мовній взаємодії в соціальних, психологічних, педагогічних дослідженнях. 

Цей метод, як правило, застосовується на ранніх стадіях наукового дослідження з 

метою збору інформації та більшої визначеності у формуванні робочої гіпотези. Крім 

того, його використовують як додатковий метод, метою якого є уточнення, розширення 

та контроль за даними отриманими іншими методами. 

Інтерв’ю – це різновид бесіди. Відмінність полягає у тому, що бесіда відбувається у 

природній, невимушеній обстановці, а інтерв’ю – більш чітко структуроване – всі 

                                                 
1 Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Лавриненко. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 
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запитання заздалегідь визначені, встановлена їх послідовність, не передбачено додаткових 

запитань. Результативність інтерв’ю залежить від продуманості запитань. 

Інтерв’ю як метод дослідження активно використовується в соціальній роботі, 

тому що він є важливим засобом проникнення у внутрішній світ клієнта та розуміння 

тих складнощів, що його оточують. На підставі результатів інтерв’ю соціальний 

працівник має можливість допомогти клієнту усвідомити свої внутрішні труднощі, 

причини конфліктів, приховані мотиви поведінки. У процесі інтерв’ю дослідник має 

можливість, крім вербальної інформації (словесної), отримати додаткову невербальну 

інформацію (жести, міміка, рухи, артефакти тощо). 

За допомогою цього методу можливо не лише виявити причини труднощів, але й 

мати психолого-терапевтичний ефект та знайти шляхи вирішення проблем. 

Основні рекомендації до інтерв’ю 

Для стимулювання відповідей респондентів, одержання найбільш повної і точної 

інформації, слід застосовувати такі засоби: 

– вираз згоди (уважний погляд, хитання головою, усмішка); 

– використання коротких пауз; 

– повторення основного запитання; 

– часткова згода, наприклад: «Ви говорите, що... Проте деякі люди вважають, 

що...»; 
– прохання пояснити, наприклад: «Мені не зовсім зрозуміло, як... Чи не могли б 

Ви пояснити, що маєте на увазі...», «Отже, Ви щойно сказали, що... Уточніть, будь-

ласка...»; 
– уточнення за допомогою неправильного повторення відповіді, наприклад: Ви 

зауважили, що зазвичай виникають суперечки в сім’ї з питань розподілу домашньої 

праці? – Ні, я сказав «іноді». Пробачте, я, мабуть, не розчув; 
– вказівки на протиріччя у відповідях, наприклад: «Ви тільки що говорили, що... 

а тепер зазначили дещо інше. Можливо, я невірно Вас зрозумів?»; 
– повторення останніх слів респондента (метод «луни»), наприклад, респондент 

говорить: «Я приймав цей курс лікування протягом шести місяців і не відчув 

полегшення». Інтерв’юер: «Ви не відчули полегшення?»; 

– нейтральна вимога додаткової інформації, наприклад: «Це дуже цікаво, я хотів 

би знати більше про шляхи раціонального використання Вами вільного часу. Чи не 

могли б Ви розповісти про це дещо детальніше?»; 
– вимога певної додаткової інформації, наприклад: «Чому Ви вважаєте саме 

так? Як Ви дійшли цього висновку? Коли?». 
Після будь-якого висловленого сумніву або незгоди і одержання на них роз’яснення 

інтерв’юер повинен висловити своє розуміння, згоду, схвалення: «Так, Ви праві. Зараз 

мені зрозуміло. Це дуже цікаво» і т. д.
1
. 

Якщо у процесі інтерв’ю одержано відповідь типу «не знаю», то перш за все 

інтерв’юер повинен з’ясувати, що криється за ним: 

– чи дійсно незнання; 

– нерозуміння змісту запитання; 

– невміння висловити свою думку; 

– побоювання висловити це вголос; 

– побоювання дати «неправильну» відповідь. 

Реєструвати відповіді треба зразу в процесі інтерв’ю. В кінці бесіди інтерв’юер 

може повернутися до деяких запитань, на які одержані неповні відповіді. На завершення 

інтерв’ю треба подякувати йому за участь в соціологічному дослідженні. 

                                                 
1 Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Лавриненко. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 
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Отже, за допомогою методу анкетного опитування ми можемо зібрати основну 

масу соціологічної інформації, але щоб вона була більш достовірна, можна поєднувати 

його з іншими методами: анкетування і спостереження, анкетування і вільне інтерв’ю. 

 

7.4.4. Соціометричне опитування 

 

Соціометричний метод – це метод опитування, націлений на виявлення 

міжособистісних відносин шляхом фіксації взаємних почуттів симпатії і неприязні серед 

членів групи. 

Термін «соціометрія», запропонований Як.Дж. Морено, походить від двох 

латинських слів: «socius» – друг, товариш і «metrum» – вимірювання, міра, тобто в 

буквальному сенсі «соціометрія» означає вимір ступеня дружніх відносин і є 

своєрідним способом кількісної оцінки відносин між індивідами в групі. 

Соціометричні методики використовуються соціологами для виявлення: 

– неофіційних лідерів малих груп; 

– «ізгоїв» колективу; 

– кандидатів, які заслуговують рекомендацій для висунення їх на посаду офіційних 

керівників колективів; 

– характеру соціально-психологічного клімату колективу і тенденцій його  

трансформації; 

– причин і рушійних сил внутрішньоколективних конфліктів (міжособових, особово-

групових і міжгрупових); 

– багатьох інших проблем, рішення яких здатне оптимізувати діяльність первинних 

трудових колективів та інших малих соціальних груп. 

Наявність анкети-питальник, характер її заповнення, вимоги до контакту з 

опитуваним – ці та деякі інші ознаки дають підставу вважати соціометричний метод, 

не дивлячись на наявність відмінних рис, одним із видів опитування. Його особливість 

та відмінність від інших традиційних методів опитування (анкетного й інтерв’ю) полягає 

у цілеспрямованій орієнтації дослідження особливостей міжособистісних відносин у 

малих групах. Ця анкета являє собою спеціальну техніку виміру досить конкретного 

виду міжособистісних відносин, які виражаються в різних оцінках і судженнях одних 

членів груп відносно інших у плані бажання або небажання взаємодіяти один з одним. 

Соціометрична анкета дозволяє дати кількісну оцінку виборів індивідів стосовно один 

одного у процесі виконання певного виду діяльності. Вона є достатньо ефективним 

методом опису і оцінки соціально-психологічного стану міжособистісних відносин, 

психологічної структури групи і її загального психологічного клімату. 

За допомогою соціометричного методу можна одержати оптимальну інформацію 

про позиції індивідів у групі (наприклад, про ступінь популярності, про типи  

міжособистісних відносин, про наявність підгрупи, неформального лідера у групі, про 

групову згуртованість і т. д.) і на їх основі виявити позитивні, конфліктні, напружені 

або індиферентні ділянки, що має дуже велике значення для корегування міжособистісних 

відносин у групі. 

Соціометрична анкета формулюється у вигляді запитань, відповіді на які і 

слугують підґрунтям для встановлення структури взаємовідносин. Наприклад: «З ким 

із членів студентської групи Ви бажали б відзначити свій день народження?», «Разом із 

ким Ви бажали б проживати в одній кімнаті гуртожитку?», «Хто із членів студентської 

групи на Ваш погляд, повинен бути старостою?». Зразок соціометричної анкети та 

соціометричної матриці подано на рис. 7.1 та рис. 7.2. 
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№ 

з/п 
Питання для вибору 

Список членів групи 

А
 

Б
 

В
 

Г
 

Д
 

Е
 

Ж
 

З
 

И
 

К
 

1 З ким із членів студентської групи Ви 

бажали б відзначити свій день народження?           

2 Разом із ким Ви бажали б проживати в 

одній кімнаті гуртожитку? 
          

3 З ким із членів групи Вам не хотілось би ні 

за яких умов проживати в одній кімнаті 

гуртожитку? 

          

4 З ким із членів групи Вам хотілось би 

проводити своє дозвілля (похід у кіно, 

кафе, бібліотеку...)? 

          

5 Кого з членів групи Вам не хотілось би 

бачити в компанії при проведенні дозвілля? 
          

6 Хто із членів студентської групи, на Ваш 

погляд, повинен бути старостою? 
          

7 Хто із членів студентської групи, на Ваш 

погляд, не повинен бути старостою? 
          

Рис. 7.1. Зразок соціометричної анкети 
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 Σ (сума 

виборів) 

+ – 0 

1 Ребров * + – + + 0 + – 0 + 5 2 2 

2 Потапов + * – + + + + 0 – – 5 3 1 

3 Косенко – + * 0 0 + 0 + + – 4 2 3 

4 Носов – + 0 * + – – + + 0 4 3 2 

5 Старко + – + 0 * + – 0 + + 5 2 2 

6 Фоменко – + 0 – + * + 0 – – 3 4 2 

7 Лисов + + – 0 + + * 0 – + 5 2 2 

8 Егоров + + – + – – + * + – 5 4 0 

9 Стоян – + – 0 – – + – * + 3 5 1 

10 СивкІн + + + + 0 – – – 0 * 4 3 2 

Усього: 

Σ(+) 5 8 2 4 5 4 5 2 4 4 43 40 17 

Σ(–) 4 1 5 1 2 4 3 3 3 4 

 Σ(0) 0 0 2 4 2 1 1 4 2 1 

Рис. 7.2. Зразок соціометричної матриці робітничого колективу 

Основні вимоги до застосування соціометричного методу: 

– межі групи, в якій проводиться тест, мають бути чітко визначеними; 

– група повинна проіснувати не менше 4-6 місяців, в іншому випадку дослідження 

зафіксує випадкову структуру; 

– індивіди мають право робити необмежене число виборів; 

– усі вибори членами групи повинні здійснюватися самостійно; 
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– питання повинні формулюватися таким чином, щоб вони були в рівній мірі 
зрозумілими всім членам групи; 

– результати соціометричного тесту згодом повинні бути використані для того, 
щоб реконструювати групу (Піча В.М. Соціологія: загальний курс: Навчальний посібник 
для студентів вищих закладів освіти України. – К.: «Каравелла», 2000. – 248 с.). 

Найчастіше соціометричний метод застосовується до вивчення малих груп (до 
10-25 осіб), де він дає найбільший ефект, хоча з його допомогою іноді вивчають і 
структури відносин та зв’язків у великих групах. 

Процедура соціометричного опитування складається з наступних етапів: 
– визначення проблеми, вибору об’єкта дослідження, ознайомлення з величиною 

і різними соціально-демографічними характеристиками групи; 
– входження дослідника у прямий контакт із членами колективу і вияву довіри 

до себе, а також із встановлення змісту соціометричних тестів; 
– власне опитування (інструктування респондентів, роздача соціометричних карток, 

заповнення їх респондентами, збір карток); 
– обробки інформації і представлення її в аналітичному вигляді; 
– формулювання висновків і рекомендацій. 
Соціометричне опитування може проводитися як у формі роздавального анкетування 

на місці, так і у формі інтерв’ю. 
Отже, за допомогою соціометричного опитування можна досить швидко зробити 

моментальний знімок із динаміки внутрішньогрупових відносин, встановити типи  
взаємовідносин, виявити підгрупи, охарактеризувати позицію кожного члена групи, 
соціально-психологічний клімат у колективі. 

 
7.4.5. Фокусоване групове інтерв’ю 
 
Фокусоване групове інтерв’ю – якісно-кількісний метод збирання соціологічної 

інформації, суть якого полягає в опитуванні вузькопрофільних фахівців із певної галузі. 
Метод фокусованого групового інтерв’ю має спільні риси з деякими варіантами 

опитування (груповим інтерв’ю). Проте фокусоване групове інтерв’ю є не просто 
чергуванням запитань інтерв’юера і відповідей респондентів, а це свого роду дискусія. 
Респонденти мають більше свободи у виборі форми виразу своїх почуттів і думок 
щодо заданої теми. Застосування фокусованого групового інтерв’ю стимулює виникнення 
нових запитань, а предмет розмови може набувати несподіваних обрисів (у цьому 
виявляється гнучкість методу). 

Особливістю методу фокусованого групового інтерв’ю є те, що дискусія має 
фокусований характер: тема дискусії, логіка і форма запитань (кількість яких має не 
перевищувати десятьох) визначаються заздалегідь і фіксуються в інструкції ведучому. 
Важливо, щоб кожен учасник фокус-групи не був скутим, обмеженим часом, відчував 
увагу до себе, зумів настроїтися на тему, що цікавить дослідника, мав можливість трохи 
відпочити в ході дискусії тощо. 

Збирання інформації відбувається у процесі спостереження за обговоренням 
пропонованих питань, за невербальною поведінкою респондентів, а також запису дискусії 
на диктофон із подальшим проведенням контент-аналізу. 

Зазвичай з однієї теми проводять дискусію у трьох-чотирьох фокус-групах. У 
поєднанні з іншими методами фокусоване групове інтерв’ю може виступати як пілотажне 
або як додаткове дослідження для перевірки результатів, одержаних за допомогою інших 
методів. 

Сценарій фокус-группових дискусій, як правило, має таку структуру. 
По-перше, він припускає коротке, але змістовне вступне слово модератора, у якому 

пояснюється причина даних зборів, тема дискусії, її основна мета і завдання, контекст 
її бажаного обговорення, тобто той аспект проблеми, на якому слід фокусувати увагу 
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всім учасникам дискусії. Крім того, ведучий зобов’язаний у вступному слові наголосити 
на наступному: 

– встановити правила проведення засідання (вислуховувати кожного, хто виступає, 
до кінця, не перебивати його мову, ставити йому питання тільки після завершення 
виступу, говорити все, що хочеться, не боячись помилитися, не допускати образливих 
зауважень на адресу один одного і т. п.); 

– представити членам фокус-групи своїх помічників, попросити учасників дискусії 
не звертати на них увагу; 

– мотивувати учасників на активний вислів і відстоювання своєї думки, підкреслити 
необхідність рішення обговорюваної проблеми для самих учасників групи фокусу, 
створити атмосферу довіри в групі; 

– завершувати своє вступне слово чітким формулюванням першого питання, що 
виноситься на колективне обговорення (перелік цих питань, звичайно, готується в 
процесі підготовки до фокус-групової дискусії і включає, як правило, від 3 до 15 
формулювань). Питання бажано формулювати таким чином, щоб вони стимулювали 
активність усіх учасників дискусії. 

На завершальному етапі проведення фокусного групового опитування здійснюють 
наступні процедури: 

а) обробляються стенограма (відеомагнітофонний запис) засідання і протоколи 
спостережень, складені асистентами ведучого; 

б) формулюються основні висновки про причини і характер розбіжностей з 
досліджуваної проблеми, способи їх подолання, про систему заходів рішення даної 
проблеми; 

в) одержані матеріали і висновки зіставляються з підсумками аналогічної дискусії в 
інших групах фокусу, на основі чого визначаються загальні результати дослідження, 
що проводиться. 

Завершуючи опис фокус-групового методу, відзначимо основне обмеження його 
застосування. За допомогою данного методу можна вивчати не все, а лише ті проблеми 
соціального життя, стосовно яких думки учасників групи фокусу достатньо компетентні й 
суперечливі. 

 

7.4.6. Соціологічне спостереження 
 

Спостереження – явища, які фіксуються дослідником, а потім перевіряються. 
При цьому збирається і фіксується інформація (за допомогою технічних приладів). 

Спостереження як соціологічний метод відомий із часів перших соціологів. 
Основні етапи спостереження: 
– визначення мети і завдань; 
– вибір об’єкта, предмета спостереження; 
– вибір виду спостереження та визначення ознак; 
– вибір засобів реєстрації об’єкта спостереження; 
– обробка та інтерпретація інформації. 

Застосування соціологічного спостереження має такі особливості: 
– воно зазвичай застосовується в комплексі з іншими методами збору інформації, 

такими як аналіз документів, опитування і т. д.; 
– його специфіка, в порівнянні з іншими методами, полягає у здатності давати 

багаті конкретними деталями, живі, безпосередні відчуття про об’єкт, що досліджується, 
а не в їх спогадах і інтерпретації; 

– спостереження дає можливість одержати дані незалежно як від вміння респондента 
описати словами свою поведінку, так і від того, чи бажає він взагалі щось говорити 
про свою поведінку. 
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Класифікація спостережень: 

– включене (формалізоване) спостереження (спостереження зсередини), коли 

спостерігач стає повноправним учасником групи, яку він спостерігає; 

– невключене (неформалізоване) спостереження – це спостереження ззовні, коли 

дослідник не стає рівноправним учасником спостережної групи; 

– відкрите спостереження, яке характеризується тим, що членам досліджуваної 

групи факт спостереження за ними відомий, від групи не приховується; 

– інкогніто, коли члени спостережної групи не підозрюють, що за ними ведеться 

спостереження. 

– лабораторне спостереження, коли об’єктом спостереження є більш або менш 

наближена до реальності модель; 

– польове спостереження, коли об’єктом спостереження є реальний соціальний 

процес, той або інший аспект соціальної дійсності. 

Одним із прикладів невключеного польового типу спостереження можна назвати 

спостереження, яке у свій час здійснив Ф. Енгельс у процесі роботи над книгою 

«Становище робітничого класу в Англії». Ця книга має навіть підзаголовок «За власним 

спостереженням і достовірним джерелом». Збираючи матеріал, автор ходив брудними 

кварталами, де мешкали робітники, і на власні очі бачив їх життя, «сповнене злиденності й 

лиха». 

У якості характерного прикладу включеного польового спостереження інкогніто 

можна вважати дослідження, проведене американським соціологом Н. Андерсоном і 

викладене ним у праці «Волоцюги» (1923 р.). Для збору матеріалу про життя волоцюг 

Андерсен сам протягом багатьох місяців блукав з ними країною, відчуваючи на собі 

всі особливості їхнього життя. 

Як основний метод збирання первинної інформації метод спостереження є досить 

ефективним у монографічних дослідженнях, тобто дослідженнях окремого випадку, а 

також в дослідженнях, які не вимагають великого обсягу вибірки. 

 

7.4.7. Соціологічний експеримент 

 

Експеримент – це загальнонауковий метод одержання в контролюючих і 

управляючих умовах нового знання. 

У соціологію він прийшов із галузі наук про природу. У наш час, коли 

відбувається системна трансформація, здійснюється чимало експериментів. За характером 

об’єктів, що можуть бути об’єктами експериментів, виділяють: економічні, правові, 

педагогічні, політичні, демографічні, естетичні та інші. 

За специфікою поставленого завдання експерименти поділяються на: 

– науково-дослідні, у ході яких перевіряється гіпотеза, що містить нові відомості 

наукового знання; 

– практичні, які мають на меті запровадження корисної новизни в масових  

масштабах. 

Для виявлення ефективності експерименту доцільні його багаторазові проведення, у 

ході яких відпрацьовується чистота експерименту і перевіряються основні варіанти 

розв’язання однієї соціальної проблеми. У свій час Джон Стюарт Мілль не вважав 

можливим здійснення експерименту в суспільних науках. Сьогодні ми бачимо, що 

соціальний експеримент – це світова практика. Його основною метою є одержання нового, 

по можливості більш точного знання про соціальну реальність. Зміна соціальної 

дійсності здійснюється тут опосередково, головним чином через розвиток теорії або 

через підтвердження істинності окремих її положень у даних специфічних умовах. 
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Проведення соціальних експериментів вимагає від дослідників великої обережності 

й підвищеної відповідальності. Помилки в їх організації і реалізації не тільки знижують 

якість соціологічної інформації, але й шкідливі для практики соціального життя, а іноді 

згубні для тих соціальних систем, природне функціонування яких порушене непродуманим 

втручанням експериментатора. Робити експеримент слід не завжди, а лише тоді, коли 

є впевненість, що його позитивний ефект перевищить негативний, коли він ретельно 

спланований і до найдрібніших подробиць продуманий. 

Об’єктом соціологічного експерименту може бути окрема особа, будь-яка (як у 

кількісному, так і в якісному відношенні) група людей, соціальний інститут, все 

суспільство. Природно, що об’єкт конкретного експерименту повинен відповідати об’єкту 

того дослідження, частиною якого цей експеримент виступає. 

Об’єкт експерименту конкретизується поняттями «експериментальна група» і 

«контрольна група». Зіставлення характеристик цих двох груп до і після експерименту 

дозволяє глибше оцінити наслідки експериментального чинника і забезпечує чистоту 

експерименту. 

Осмислюючи експериментальний метод, важливо врахувати, що конкретні 

визначення його об’єкта, предмета, експериментальної ситуації (місця, часу й інших 

умов експерименту) залежать від змісту загальної дослідницької програми. 

Якщо експеримент грає роль додаткового методу в дослідженні (а основним, 

скажімо, виступає анкетування), то разом із загальною програмою дослідження  

розробляється спеціальна програма експерименту. При цьому остання виходить з 

першої, конкретизуючи всі компоненти її теоретико-методологічної частини. Якщо ж 

експеримент використовується як єдиний метод, то його програма співпадає із загальною 

програмою дослідження. Частіше зустрічається третій варіант, коли експеримент 

застосовується як один із основних методів (у поєднанні або із спостереженням, або 

яким-небудь опитуванням). У такому разі, як правило, спеціальної програми експерименту 

не роблять. Замість неї в загальній дослідницькій програмі особливо виділяється та 

гіпотеза, яка перевірятиметься експериментальним шляхом, і описуються процедури 

її перевірки (система змінних, експериментальний чинник, умови експерименту, 

експериментальна і контрольна групи, інструментарій експерименту). 

Якість експериментального методу багато в чому залежить від контрольних 

процедур, чіткості реєстрації змінних і їх станів, а також підтримки заданих умов 

експерименту. Звідси витікає підвищена вимогливість до інструментів його організації, 

проведення і обробки одержаних даних. 

Основна проблема розробки документів даного методу полягає у складності, деколи 

неможливості пілотажу. У зв’язку з цим зростає значущість їх апробації іншими способами 

(консультації колег, запозичення їх досвіду, мозкова атака, фокус-групове обговорення 

тощо). 

Головним документом даного методу, що характеризується, тут виступає протокол 

експерименту, у якому повинні бути відбиті, як мінімум, наступні позиції: 

1) найменування теми експерименту; 

2) точний час і місце його проведення; 

3) чітке формулювання гіпотези, що перевіряється; 

4) зміст експериментального чинника (незалежної змінної); 

5) характеристика залежних змінних і їх індикаторів; 

6) змістовний опис експериментальної групи; 

7) характеристика контрольної групи і принципів її відбору; 

8) опис експериментальної ситуації; 

9) характеристика умов експерименту; 
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10) хід експерименту, тобто обстановка: 

– до введення експериментального чинника; 

– у процесі його введення; 

– після його введення; 

– після закінчення експерименту; 

11) оцінка чистоти експерименту і використаного інструментарію; 

12) висновок про достовірність гіпотези; 

13) інші висновки; 

14) дані про укладачів протоколу і ступінь їх згоди; 

15) дата підписання протоколу
1
. 

Соціальний експеримент як метод перевірки наукової гіпотези 

Існують різні класифікації експериментального методу, та по-різному описується 

процедура його застосування, але, на наш погляд, найбільш докладним є представлення 

соціологічного експерименту російським соціологом В. Ядовим. Розглянемо його 

докладніше
2
. 

Соціальний експеримент виконує дві основні функції: досягнення ефекту в  

практично-перетворювальній діяльності й перевірка наукової гіпотези. У останньому 

випадку процедура експериментування цілком зосереджена на пізнавальному результаті. 

У першому ж випадку експеримент націлений на отримання практичного ефекту 

управління деякими процесами. Експеримент виступає як найсильніший спосіб перевірки 

пояснювальної гіпотези. Пізнавальні результати представляють тут побічний продукт 

управлінського ефекту. Тому, надалі ми матимемо на увазі тільки науково-пізнавальну 

сторону соціального експерименту як засобу або методу перевірки гіпотез. 

Існують різні класифікації соціального експерименту. Так, соціолог Д. Кемпбелл 

виділяє 16 різновидів цих експериментів. Найбільш доступною та прийнятною для 

прикладних досліджень особливо при поєднанні соціології й соціальної роботи, на 

наш погляд, є соціальний експеримент, описаний відомим російським соціологом 

В. Ядовим. 

Логіка експериментального аналізу була запропонована Дж. Стюартом Міллем 

іще в XIX столітті. За так званим правилом погодження Мілля встановлюють зв’язок 

між двома (або більше) рядами подій, які розглядаються як гіпотетичні причини, і, з 

іншого боку, подією як можливим наслідком причинних чинників. 

Якщо в одному ряду фіксуються події А, В, C, D і як наслідок – Р, а в іншому 

ряду – М, С, К, L і як наслідок – знову Р, то причиною події Р є, мабуть, С. 

Правило відмінності Мілля використовується для перевірки гіпотези в зворотному 

порядку: «Не-С» має спричинити за собою подію «не-Р», що логічно очевидно. Розглянемо 

це на прикладі. 

Гіпотеза «Скорочення кількості відвідувань кінотеатрів на кожну 1 000 жителів 

за останні роки (Р)» може пояснюватися: h1 – розповсюдженням телебачення (C1); h2 – 

зниженням художніх достоїнств фільмів (С2); h3 – зростанням запитів кіноглядачів 

(С3); h4 – розширенням будівництва житла на окраїнах міста, де недостатньо 

кінотеатрів (N4). 

Наступним кроком буде пошук операцій щодо перевірки гіпотези H1. 

(а) Можливо, що Р має місце (число кіновідвідувань падає), але С1 відсутній (не росте 

число власників телевізорів). Тоді за методом погодження Мілля гіпотеза відкидається. 

                                                 
1 Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии: Учебное пособие. – Издательство Алтайского 

государственного университета, 2001. – 138 с. 
2 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности: Учебник для вузов / Соавт. В.В. Семенова.– М.: Добросвет, 2000. – 596 с. 
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(б) С1 має місце (росте число власників телевізорів), а Р іноді має місце (у деякі 

роки скорочується число кіновідвідувань), іноді не має (у інші роки не зменшується 

число кіновідвідувань). Тоді за методом відмінності витікає, що С1 не може бути 

причиною Р гіпотеза відкидається. 

(в) Р має різні варіації (росте або скорочується число кіновідвідувань), але вони 

не узгоджуються з варіаціями С1 (число власників телевізорів теж коливається, але не 

асоціюється з коливаннями Р). Гіпотеза відкидається. 

(г) Р має місце, і С1 має місце (скорочується число кіновідвідувань, і росте число 

телевласників). Гіпотеза приймається, але виникають наступні сумніви: можливо, тут – 

супутні зміни, тобто якась третя змінна веде до зростання чисельності телевласників і 

разом з тим – до падіння числа кіновідвідувань. Наприклад, розширення ринку  

відеоапаратури і відеофільмів для домашнього перегляду (h5). 

Таким чином, гіпотеза h1 не є альтернативою гіпотези h4, оскільки остання 

пояснює події більш повно. 

Перевіряємо гіпотезу h4. Згідно з нею, чекаємо, що відсоток власників телевізорів 

у нових районах міста вищий, ніж у центральних, і одночасно чисельність кінотеатрів 

у нових районах у пропорції до жителів менша, ніж у центральних. Якщо за тією ж 

логікою, що й у випадку з гіпотезою h1, гіпотеза h4 підтверджується, залишаються 

неперевіреними інші пояснення, викладені в гіпотезах h2, h3, .... h5. 

Такою є загальна логіка експериментального аналізу. Вона реалізується в натурному 

(лабораторний, польовий) і уявному (модельний) експериментах. Кожний із них має 

позитивні й негативні сторони. 

Натурний експеримент припускає втручання експериментатора в природний хід 

подій. Уявний експеримент – це маніпулювання з інформацією про реальні об’єкти без 

втручання в дійсний хід подій. Приклад уявного експериментування якраз і був 

розглянутий вище. 

Проведення натурних експериментів у соціології, суспільному житті – справа 

далеко не проста. Вона обмежена природою соціальних об’єктів дослідження, які 

складаються із людей і вимагають від дослідника суворого дотримання моральних і 

юридичних принципів і норм, суть яких зводиться до одного: не нашкодити об’єкту 

дослідження. Тому більшість натурних соціологічних експериментів здійснюється на 

малих групах і має багато спільного з соціально-психологічними та соціально-

педагогічними експериментами. 

При однаковій логіці пошуку причинно-наслідкових зв’язків процедури натурного і 

уявного експериментів різні. 

Натурний експеримент може бути контрольованим і неконтрольованим. Ми чекаємо, 

наприклад, що зміна в системі оплати праці (С) підвищить її продуктивність (Р). У 

натурному експерименті вводиться нова система організації праці і оплати, скажімо, 

бригадний підряд (С) у двох бригадах. У всіх інших показниках бригади розрізняються 

(за складом робочих, за характером праці й т. п.). Якщо після введення нової системи 

організації і оплати праці в обох бригадах підвищується продуктивність, ми відносимо 

цю зміну за рахунок впливу загального для обох бригад чинника (С), що вивчається, 

оскільки інші чинники не узгоджуються з підвищенням продуктивності: в одній 

бригаді вони мали місце, в іншій – ні (правило узгодження). 

Перевірка такого висновку можлива на третій (контрольній) бригаді. У ній нова 

система організації й оплати не вводиться. За правилом відмінності ми чекаємо, що 

продуктивність праці залишиться тут на колишньому рівні. 

У даному міркуванні ми нехтуємо іншими умовами, які різні для обох бригад. 

Тим часом вони можуть зробити істотний вплив на підсумок експерименту. Наприклад, у 

першій бригаді трапився простій через неполадки в електропостачанні, але був досвідчений 
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бригадир, який чудово організовував роботу протягом всього періоду експерименту. У 

другій бригаді простоїв не було, але бригадир – недосвідчений організатор. Тут позитивний 

вплив досвідченого бригадира в одному випадку і відсутність простоїв у другому 

урівноважилися негативним впливом простою в першій бригаді й недосвідченості 

керівника в другій. Але могло опинитися і по-іншому: у експериментальній бригаді 

інші чинники заважали підвищенню продуктивності, а в контрольній – сприяли. Виходить, 

що зміна системи організації праці й оплати не дає ефекту. Проте ми не можемо 

зробити такий висновок, оскільки в даному експерименті було багато неконтрольованих 

чинників. 

У неконтрольованих експериментах пізнавальний результат досягається шляхом 

досить великого числа повторних дослідів. Більш точні дані можуть бути одержані в 

натурному контрольованому експерименті. 

Контрольований (валідний) експеримент представляє спробу одержати відносно 

чистий ефект дії експериментальної змінної. З цією метою робиться ретельне вирівнювання 

інших умов, які можуть спотворити результат впливу експериментального чинника. 

Вирівнювання умов стосується всіх об’єктів, що беруть участь у дослідах: 

експериментального і контрольного. Можливі експерименти без контрольного об’єкта, 

що повторюються кілька разів. Тоді вирівнюванню підлягають умови експериментальних 

об’єктів у кожній серії дослідів. 

Перш ніж приступити до вирівнювання умов, треба виділити характеристики, що 

імовірно впливають на очікуване слідство. Це вимагає ретельного попереднього аналізу 

проблеми при розробці програми дослідження. У кожній окремій спробі досліду 

перевіряється дія одного з виділених чинників, і тоді всі інші підлягають вирівнюванню. 

Саме такі наші дії описані вище при уявному експериментуванні з телеглядачами. 

Щоб перевірити вплив інтересу до передач типу П на інтерес до передач типу Р, ми 

вирівнювали групи обстежених за рівнем освіти, виділяючи в одну підвибірку осіб з 

високим рівнем освіти (0+), а в іншу – з низьким (0-). 

Так само діють і в натурних контрольованих експериментах. У першу чергу, 

вирівнюють (зіставляють) основні параметри загальної соціальної ситуації, такі як 

тип поселення, галузь виробництва, етнічне і культурне середовище, часовий інтервал 

й інші характерні особливості, які можливо рівно застосувати до всіх об’єктів процесу, 

що вивчається. Це особливо важливо при організації широкомасштабних соціальних 

експериментів. 

Основні прийоми вирівнювання індивідуальних характеристик у разі, коли одиницями 

спостереження є індивіди, наступні. 

Точкове вирівнювання застосовують у дослідах з малими групами (наприклад, 

робочі бригади або шкільні класи). Процедура зводиться до підбору індивідів у належних 

вирівнюванню групах за єдиними суттєвими ознаками. У прикладі на випробування 

ефекту нової системи оплати праці суттєвими можуть виступати: (а) професія робочого, 

(б) кваліфікація, (в) стаж роботи за професією, (г) вік, (д) сімейний стан, (е) стать тощо. 

Тоді при вирівнюванні в основній і контрольній серіях кожному робочому в першій 

серії повинен бути знайдений аналог у другій, третій серіях і т. д. Іванову – токарю III 

розряду з трирічним стажем, 28 років, одруженому і такому, що має дитину, – повинен 

відповідати Петров – токар з аналогічними даними. Очевидно, що такий прийом дуже 

складний. Він використовується інколи в лабораторному експерименті та вкрай рідко – у 

польових дослідженнях. 

Частотне вирівнювання припускає зіставлення істотних ознак в пропорціях, 

середніх величинах, сумарних індексах тощо, на групу в цілому, а не окремих індивідів, 

як в попередньому виді вирівнювання. Та при цьому не слід забувати, що істотний 

недолік частотного вирівнювання – небезпека контрастних поєднань, виділених у 
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пропорціях характеристик, що може значно спотворити ефект вирівнювання. Уявимо 

собі, що в першій групі токарі мають переважно IV розряд, а слюсарі – II розряд, тоді 

як в другій, навпаки, токарі II розряду, а слюсарі – IV. До того ж в одній групі 

більшість респондентів – молодь, а в другій – робочі середнього віку. Таким чином, 

подібний вид вирівнювання за складністю хоч і поступається точковому, але не завжди 

можливий для використання в малих групах. 

Вирівнювання за квотою, застосовне і у великих вибірках, допомагає усунути 

недоліки попереднього прийому. У цьому випадку зіставляють групи за пропорційним 

представництвом ознак, узятих, проте, у жорстких поєднаннях (дивитись квотна вибірка). 

Випадково-механічне вирівнювання використовується при масових експериментах, 

на крупних об’єктах, коли відбір респондентів відбувається за правилами випадкової 

безповоротної вибірки (дивитись систематична, механічна вибірка). Але даний прийом не 

можна використовувати при дослідженнях невеликих груп. 

Розглянемо деякі нескладні варіанти соціальних експериментів. 

Експеримент типу «до – після» з одним контрольним об’єктом – звичайний 

варіант соціального експериментування. 

У прикладі з випробуванням ефективності нової системи оплати праці слід вчинити 

так: (1) в експериментальній і контрольній бригадах вирівняти загальні і специфічні 

характеристики, передбачені програмою; (2) здійснити експеримент (перша серія) і 

заміряти підсумки; (3) повторити експеримент на двох інших бригадах, що вирівнюються 

за тими ж процедурами, і зіставити дані з підсумками першої серії; (4) продовжувати 

випробування на нових групах парних бригад до тих пір, поки не зафіксуємо: (а) стійкі 

показники, або (б), неістотні відхилення у величинах підсумкового порівняння за 

кожною серією. Зрозуміло, що чим більше буде здійснено випробувань, тим надійніший 

результат експерименту. 

Експеримент типу «до – після» без контрольного об’єкта. У цьому експерименті 

логіка аналізу спрощується наступним чином. 

Уявимо, що ми хочемо вивчити вплив нової системи підрядної організації праці 

не тільки на його продуктивність (об’єктивні показники), але й на стан задоволеності 

роботою або з’ясувати, як зміниться структура мотивів трудової діяльності. У такому 

разі треба скористатися методом опитування до і після введення нової системи організації. 

Експеримент типу «тільки після» з контрольним об’єктом. Очевидно, 

що, оскільки ми уникли першого заміру, реактивна дія, пов’язана з втручанням 

експериментатора, скасована. При цьому, звичайно, зберігаються всі вимоги до 

вирівнювання умов і до повторних серій для отримання стійкого результату. 

Експеримент типу «нібито до – після» з контрольною групою. У цьому 

експерименті, хоча перший вимір на контрольній групі здійснювався, він не впливає 

на результат, оскільки не було вторинного виміру. 

Різниця між експериментами типу (3) і (4) в тому, що в останньому нам не 

потрібно буде шукати об’єкт (бригаду), на якому не вводиться нова система організації 

праці, оскільки в контрольній групі вимірювана змінна може бути або не бути – вона 

не впливає на підсумок. Практично це важливо, оскільки експериментування з людьми 

завжди має моральний аспект. Так, введення нових умов праці на усьому виробництві, 

за винятком одного цеху, може бути сприйнято як дискримінація. 

Далі можливі такі експерименти з двома і трьома контрольними групами, в 

одних з яких вводять ці експериментальні умови, в інших – ні. 

Труднощі натурного експерименту багатообразні, і зачіпають вони не тільки 

процедурні, але і моральні аспекти. Правда, і перших проблем більш ніж достатньо 

для пояснення, чому натурне соціальне експериментування саме в наукових цілях (не 

ради практичного ефекту) робиться вельми рідко. Основна вимога будь-якого наукового 
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експерименту – усунення неконтрольованих чинників. Дж. Мілль зовсім заперечував 

можливості наукового експериментування в соціальній сфері через труднощі вирівнювання 

численних змінних. 

Своєрідним полігоном соціальних експериментів стали малі групи. Але  

експериментування на таких об’єктах навряд чи можна назвати соціологічним у вузькому 

сенсі слова. Це, як нами вже зазначалося раніше, соціально-психологічні експерименти. 

Ближчим до соціологічного експерименту є економічне й управлінське  

експериментування. Це так звані творчі експерименти або експерименти оцінки 

ефективності нововведень. У науковому відношенні таке експериментування може 

дати істотне збільшення знання. Проте тут виникають моральні проблеми, бо виправданий 

лише досвід, який не спричинить негативних наслідків для людей. Та як відомо, не всі 

експерименти припускають свідомо сприятливий результат. Сучасна наука має у 

своєму розпорядженні достатньо великі можливості уявного експериментування, які 

слід широко використовувати для науково-пізнавальних цілей, і на основі яких можна 

переходити до натурних експериментів без обтяжливих соціальних наслідків. 

Уявний квазіексперимент. Логіка аналізу тут та ж, що і в натурному. Своєрідність 

його полягає в тому, що замість маніпуляції з реальними об’єктами ми оперуємо з 

інформацією про ті події що вже сталися, звершилися. 

Натурні експерименти, про які йшлося вище, належать до класу тих, що 

проектують: дослідник проектує передбачувані наслідки, вводить у гру їх гіпотетичні 

причини. В уявному ж аналізі можливий і зворотний хід висновків: від наявних наслідків 

до можливих причин. Такий експериментальний хід називають ретроспективним 

аналізом або експериментом «ех-роst-facto». Очевидно, що цей спосіб у натурному 

експерименті неможливий. 

Разом з тим проективний експеримент не завжди можливий за реальними 

умовами, і тоді ми в думках проведемо аналіз подій за логікою такого експерименту, 

безпосередньо не втручаючись у реальне життя. 

Наприклад, нас цікавить, наскільки читання газет і перегляд телепередач впливають 

на загальну інформованість людей, на відміну від користування тільки газетами або 

тільки телевізором. У натурному експерименті типу «до – після» з контрольною групою 

слід діяти наступним чином. Підібравши дві групи і вирівнявши їх за істотними 

умовами, в експериментальній групі забезпечимо всіх учасників радіо- і газетною 

інформацією, заміряємо їх інформованість. У контрольній групі зробимо те ж саме. Потім 

позбавимо експериментальну групу газет і через деякий час заміряємо її інформованість. У 

контрольній групі умови збереглися колишніми. Якщо виявимо відмінність на користь 

більшої обізнаності контрольної групи, можемо зробити висновок: газети є важливим 

доповненням до телеінформації.  

Якщо різниці не знайдемо, зробимо висновок, що газети не додають суттєвої 

інформації, яка отримується з телебачення. Після цього проведемо експеримент на 

вилучення телевізорів і повторимо експеримент на інших вирівняних групах, поки не 

доб’ємося стійкого результату. Очевидно, що таке експериментування в реальній 

практиці провести неможливо за етичними і правовими міркуваннями (тут будуть 

порушені права людини на доступ до джерел інформації, право власності тощо). 

Тому із загальної маси населення якогось міста відберемо осіб, що передплачують 

газети і що мають телевізор, а потім – аналогічну групу жителів, які газет не 

передплачують. Вирівнявши групи (методом випадково-механічного відбору), станемо 

поводитися з ними як з двома реальними об’єктами і одержимо висновок за тією ж 

логікою, що для експерименту типу (1). 

Уявне експериментування є в даному випадку не що інше, як аналіз зв’язків між 

багатьма змінними, розглянутими раніше. 



 

 183 

Великий об’єм статистики – одна з неодмінних вимог квазіексперименту. Так, 

соціологи В. Шубкін і Д. Константіновській, прогнозуючи шанси молоді на вибір 

професії за інтересами, користувалися даними масових обстежень за 7 років. Спосіб 

прогнозу – уявне експериментування. Автори як би екстраполювали тенденцію 

найближчих трьох років на основі даних за декілька попередніх. Тобто, перевірка 

ступеня збігу теоретичного прогнозу з реальною тенденцією уможливила виведення 

закономірності для дійсного прогнозування майбутньої перспективи. 

Цим прикладом проектуючого квазіексперименту, який не поступається за своєю 

науково-пізнавальною цінністю реальному експериментуванню, хочеться підкреслити 

і витонченість, і гуманність уявного експериментального аналізу. 

Є безліч технічних засобів, що дозволяють здійснювати найрізноманітніші моделі 

уявного експериментування. 

Натурний квазіексперимент – особливий вид експерименту. У даному випадку 

дослідник керується логікою експерименту «до – після», але, по-перше, не жорстко 

контролює фонові дії і, по-друге, створює експериментальну ситуацію своїми діями як 

учасник «життєвої ситуації». Тобто, це є саме той випадок, коли недосвідчений 

дослідник може переплутати експеримент із «включеним» спостереженням. Будучи 

дослідником, він разом з тим виконує функцію «експериментальної змінної». Подібне 

експериментування має місце в «провокуючих» польових дослідженнях. 

Розглянемо приклад подібного експерименту, проведений петербурзьким соціологом 

О. Олексієвим і описаний В. Ядовим. Будучи науковим співробітником, О. Олексієв 

провів провокуючий експеримент на заводі Поліграфмаш, куди він влаштувався на 

роботу слюсарем-розточувальником, причому про його академічний статус спочатку 

ніхто, окрім керівництва, не знав. 

Дослідник мав на меті вивчити реальні норми, що регулюють виробничі 

взаємовідносини в робочому колективі. Будучи рядовим робочим, активно спілкуючись у 

цьому середовищі, він зіткнувся з незрозумілим фактом. Усі порушують добре відомі 

інструкції: й робочі, й майстри, й інженери, й адміністратори. Але майстер «накопичує» 

матеріал на недисциплінованих робітниках, скажімо, прогульниках, і пред’являє цей 

матеріал лише тоді, коли з певних, не обов’язково ділових, міркувань хоче звільнитися 

від порушника дисципліни. Висловлені в офіційній обстановці, ці аргументи не викликають 

заперечень. Майстер добивається звільнення. 

А. Алексєєв починає шукати теоретичні пояснення цього феномена в  

соціопсихологічних і соціологічних підходах. Він доходить висновку, що слід розрізняти 

«демонстративні» соціальні установки і цінності, що офіційно підтримуються в даній 

системі відносин, а з іншого боку – цінності та установки, які реально «керують» 

поведінкою. Далі соціолог ставить питання, висуває гіпотези, які перевіряє 

спостереженнями, у бесідах і провокуючими діями (останнє є ключовим методом). 

Так, наприклад, щоб дати відповідь на питання: «наскільки серед робочих прийняті 

цінності ініціативи і сумлінності?», дослідник перевіряє наукову гіпотезу власними 

«експериментальними вчинками»: новий розточувальний верстат не працює, оскільки 

не дотримані нормативи експлуатації й доводиться винаходити «раціоналізаторські 

прийоми». Коли він ділився зі своїми раціоналізаторськими пропозиціями з керівництвом, 

то чув у відповідь: «Тобі що, більше за всіх потрібно?». Та коли він маскував свою 

пропозицію під вимушену дію, вона приймалася. Треба було сказати: «Якщо ми цього 

не зробимо, то в нас будуть неприємності». Таким шляхом Алексєєв перевірив гіпотезу 

про регулятивні й демонстровані норми виробничих взаємин. 

Натурний квазіексперимент А. Алексєєва не можна віднести до жорстко 

контрольованого експерименту. Це демонстрація експериментальної логіки соціологічного 

аналізу. Дані для вивчення ситуації витягуються не кількісними (статистичними) 
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процедурами, а шляхом використання якісних методів. У даному випадку соціолог 

вибрав стратегію «провокуючого» вивчення соціальної реальності
1
. 

Оскільки експериментальний метод складніший за інші, у його застосуванні 

припускаються багатьох помилок, ось деякі з них: 

1. Експеримент проводиться для отримання інформації, яка може бути одержана 

іншими, більш простими способами. 

2. За експеримент видається включене або стандартизоване невключене 

спостереження. 

3. Немає органічного зв’язку проведеного експерименту з метою, завданнями і 

гіпотезами дослідження. 

4. Допущена двозначність або інша суттєва неточність у формулюванні 

гіпотези, винесеної на експериментальну перевірку. 

5. Експериментальна ситуація чітко не визначена, через що експеримент 

проводиться з порушенням його умов. 

6. Суб’єктивні оцінки експериментальної ситуації переважають над об’єктивними 

характеристиками. 

7. У ході експерименту з’ясувалися такі важливі властивості експериментальної 

групи, які не були відомі до його початку. 

8. Контрольна група не є аналогом експериментальної групи за істотними для 

дослідження параметрами. 

9. Контроль за ходом експерименту був ослаблений та/чи неефективний. 

10. Висновки експериментаторів підлаштовуються (підганяються) під гіпотезу 

без достатніх на те підстав. 

11. Експеримент проводиться над людьми, які не бажають цього і чинять опір йому. 

12. Практичним підсумком експерименту стало не рішення соціальної проблеми, а 

посилювання її невирішеності
2
. 

Отже, планування та проведення експерименту вимагає послідовного вирішення 

складних питань, таких як: з’ясування мети, формулювання гіпотез, завдань, чітке 

визначення об’єкта та предмета експерименту, створення експериментальної ситуації, 

відповідних умов для неї, а також вибір способу контролю за його ходом, обробка та 

аналіз результатів експерименту та врешті-решт оцінки його значення для соціальної 

дійсності. 

 

7.5. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ ПРО СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Результати соціологічного дослідження подаються у вигляді підсумкового документа: 

інформації, інформаційної записки, аналітичної записки чи звіту про науково-дослідну 

роботу. Найбільш доступною та прийнятною для прикладних досліджень у соціальній 

роботі, на наш погляд, є класифікація запропонована В.М. Шейко. 

Інформація про дослідження є документом, у якому містяться результати 

дослідження без їх інтерпретації, вона включає наступні елементи: 

– стисле викладення проблемної ситуації; 

– перелік цілей та завдань НДР; 

– описання соціально-демографічних характеристик вибіркової сукупності; 

– розподіл відповідей на запитання анкет чи інтерв’ю та результати аналізу 

документів у вигляді таблиць (у відсотках). 

                                                 
1 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности: Учебник для вузов / Соавт. В.В. Семенова. – М.: Добросвет, 2000. – 596 с. 
2 Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии: Учебное пособие. – Издательство 

Алтайского государственного университета, 2001. – 138 с. 
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Ця форма звітності використовується під час проведення невеликих досліджень, 

результати яких призначаються безпосередньо для прийняття управлінських рішень. 

Інформаційна записка про дослідження також невелика за обсягом, вона включає 

ті ж підрозділи, що й інформація. Але в підрозділі, де викладаються результати 

дослідження, підсумкові дані коментуються, тобто описуються. Наприкінці наводяться 

висновки із зазначенням виявлених тенденцій. 

Інформаційними записками завершуються етапи невеликих досліджень, а також 

оперативні дослідження, що проводяться в досить стислі строки для прийняття 

управлінських рішень. 

Аналітична записка про дослідження може завершувати значні етапи досліджень 

чи бути основним підсумковим документом невеликих, науково-дослідних робіт. Вона 

значна за обсягом та має таку структуру: 

а) вступ; 

б) основна частина; 

в) заключна частина. 

У вступі обґрунтовується необхідність проведення НДР, підстави використання 

тих чи інших методів збирання, обробки та аналізу інформації; описуються мета, 

завдання дослідження, його об’єкт та предмет, доводиться репрезентативність вибірки, 

дається характеристика проблемної ситуації. 

Основна частина включає аналіз одержаної інформації. Тут здійснюються групування, 

зіставлення (порівняння) результатів, наводяться таблиці, графіки тощо. Увесь 

цифровий матеріал аналізується, виявляються закономірності функціонування тих чи 

інших процесів та явищ. 

У заключній частині наводяться основні висновки та шляхи розв’язання виявлених 

проблем. 

Звіт про НДР є головним підсумковим документом соціологічного дослідження. 

Він містить такі обов’язкові елементи: титульний аркуш, список виконавців, реферат, 

зміст, перелік умовних позначень та символів, вступ, основну частину, заключну частину, 

список використаної літератури, додатки. 

Реферат містить відомості щодо обсягу документа, кількості таблиць, графіків, 

малюнків, перелік ключових слів, стислий опис суті дослідження, пояснення його 

новизни, викладення результатів та сфери їх застосування. 

Вступ до звіту включає: оцінку стану вивчення з цієї проблеми, обґрунтування 

актуальності, новизни НДР, викладення мети, завдань роботи, опис зв’язку з іншими 

подібними дослідженнями. 

В основній частині викладаються головні результати дослідження, описуються 

принципи методологічного підходу, методи збору, обробки, аналізу інформації, доводиться 

репрезентативність вибірки. Описується хід дослідження, аналізуються його результати. 

У заключній частині наводяться стислі висновки, пропозиції щодо використання 

результатів дослідження, рекомендації. 

Додатки вміщують таблиці, графіки, що не увійшли до тексту звіту
1
. 

При складанні звіту слід дотримуватися таких вимог: чіткість, логічність, конкретність 

викладення, аргументованість висновків, точність формулювань, обґрунтованість 

рекомендацій та пропозицій. 

Отже, розглянувши організацію, проведення та методи соціологічного дослідження, 

можна зробити узагальнюючий висновок про те, що діапазон соціологічних методів є 

дуже широким, тому ефективному проведенню дослідження сприяє раціональний вибір 

                                                 
1 Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 

4-те вид. – К.: Знання, 2004. – 307 с. 
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того чи іншого методу, або їх вдале поєднання в кожному конкретному випадку. А 

ефективність цієї процедури залежить від дотримання певних правил які полягають у 

послідовному виконанні технології соціологічного дослідження. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Поясніть, чому соціологічні дослідження називають «конкретно-соціологічні 

дослідження», або «емпіричні дослідження»? 

2. Визначте місце соціологічних досліджень у структурі соціології. 

3. Охарактеризуйте основні етапи програми соціологічного дослідження. 

4. Охарактеризуйте метод спостереження в соціології. 

5. Доведіть, що вивчення документальних джерел – найважливіший метод 

соціологічного дослідження. 

6. Охарактеризуйте соціометричний метод у соціології. 

7. Охарактеризуйте метод анкетного опитування. 

8. Розкрийте інтерв’ю як метод опитування. 

9. Розкрийте загальні вимоги до анкети. Переваги й недоліки анкети. 

10. Наведіть класифікацію запитань, що використовують в анкетах, та проаналізуйте. 

11. У чому полягає сутність контент-аналізу як методу соціологічного дослідження? 

12. Розкрийте метод фокусованого групового інтерв’ю. 

13. Розкрийте поняття «предмет» і «об’єкт» соціологічного дослідження. 

14. Висвітліть основні вимоги до формування гіпотези в соціологічному дослідженні. 

15. Охарактеризуйте основні етапи соціологічного дослідження. 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 

1. Дайте визначення наступним поняттям: 

– метод; 

– інструментарій методу; 

– процедура методу; 

– техніка методу; 

– технологія методу; 

– методика соціологічного дослідження. 

2. Поняття «емпірія» означає.... . 

3. Дослідницькою програмою соціологічного дослідження називають... 

4. Соціальні проблеми мають наступні масштаби... 

5. «Пілотажне дослідження» охоплює ... й проводиться на ... кількості респондентів, 

що включає приблизно ... осіб. 

6. Генеральний «пілотаж» – це продовження проби, але тепер... 

7. Польове обстеження, це ... 

8. Вибіркова сукупність – це ... 

9. Генеральна сукупність це – ... 

10. Існують такі основні типи вибірки: ... 

11. За формою фіксації інформації документальні джерела поділяються на ... 

12. Результати соціологічного дослідження подаються у вигляді підсумкових 

документів, таких як: ... 

13. Програма соціологічного дослідження поділяється на такі частини: ... 

14. Соціальний експеримент виконує дві основні функції: ... 

15. Головним документом соціологічного експерименту виступає ... 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Грецьке слово «емпірія» означає: 

а) досвід; 

б) дослідження; 

в) всеохоплюючий. 

2. Російський соціолог В. Ядов головні елементи теоретико-прикладного 

дослідження розподіляє на: 

а) два етапи; 

б) три етапи; 

в) чотири етапи. 

3. У емпіричних дослідженнях перевага надається гіпотезам: 

а) пояснювальним; 

б) перевіряючим; 

в) констатуючим. 

4. «Пілотажне» дослідження означає: 

а) пробне дослідження; 

б) повторне дослідження; 

в) багаторазове дослідження. 

5. Поняття «репрезентативність» вибірки означає: 

а) оптимальність; 

б) пошуковість; 

в) визначеність. 

6. Метод контент-аналізу використовують для обробки: 

а) закритих запитань; 

б) відкритих запитань; 

в) напіввідкритих запитань. 

7. Анкета, чи бланк опитувального листа, структурно складається з: 

а) двох частин; 

б) трьох частин; 

в) чотирьох частин. 

8. Для того, щоб інтерес до предмета анкетного опитування не спадав, а 

поступово підвищувався, потрібно розташувати запитання таким чином: 

а) більш складні за змістом запитання повинні йти слідом за більш простими, 

анкета має завершуватись знову простими; 

б) на початку мають стояти складні запитання, а потім спрощуватись; 

в) спочатку мають стояти прості запитання, які будуть ускладнюватись, 

завершуватись анкета повинна найскладнішими. 

9. Найбільше опитування не повинно тривати більше ніж: 

а) 15-20 хвилин; 

б) 30-40 хвилин; 

в) 50-60 хвилин. 

10. Запитання «шкального» типу використовується, як привило: 

а) для визначення тих чи інших ціннісних пріоритетів; 

б) для відсіювання некомпетентних осіб; 

в) для висловлювання власної думки. 

11. Суть фокусованого групового інтерв’ю полягає в: 

а) виявленні кількісної оцінки відносин між індивідами в групі; 

б) опитуванні вузькопрофільних фахівців з певної галузі; 

в) фіксації та перевірці певних суспільних явищ. 
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12. Суть соціометричного опитування полягає в: 

а) опитуванні вузькопрофільних фахівців з певної галузі; 
б) фіксації та перевірці певних суспільних явищ; 
в) виявленні кількісної оцінки відносин між індивідами в групі. 
13. Суть соціологічного спостереження полягає в: 

а) фіксації та перевірці певних суспільних явищ; 
б) виявленні кількісної оцінки відносин між індивідами в групі; 
в) опитуванні вузькопрофільних фахівців з певної галузі. 
14. Невключені спостереження вперше були використані та описані в праці 

«Становище робітничого класу в Англії» таким вченим, як: 
а) Г. Зіммель; 
б) Ф. Енгельс; 
в) Г. Спенсер. 
15. Включені польові спостереження інкогніто вперше були проведені та 

описані в праці «Волоцюги» соціологом: 
а) Н. Андерсоном; 
б) М. Вебером; 
в) К. Марксом. 
16. У свій час цей соціолог не вважав можливим здійснення експерименту в 

суспільних науках, цим соціологом був: 
а) Е. Дюркгейм; 
б) Ф. Тьонніс; 
в) Д. Мілль. 
17. Логіка експериментального аналізу була запропонована вченим: 
а) Д. Міллем; 
б) П. Сорокіним; 
в) Р. Ароном. 
18. Прочитайте уважно уривок і визначте, який тип експерименту треба 

застосувати в даному випадку: «Уявимо, що ми хочемо вивчити вплив нової системи 

підрядної організації праці не тільки на його продуктивність (об’єктивні показники), 

але й на стан задоволеності роботою або з’ясувати, як зміниться структура мотивів 

трудової діяльності. У такому разі треба скористатися методом опитування до і 

після введення нової системи організації». 

а) експеримент типу «до – після» з одним контрольним об’єктом; 
б) експеримент типу «до – після» без контрольного об’єкта; 
в) експеримент типу «тільки після» з контрольним об’єктом. 
19. Прочитайте уважно уривок і визначте, який тип експерименту треба 

застосувати в даному випадку: «Очевидно, що, оскільки ми уникли першого заміру, 

реактивна дія, пов’язана з втручанням експериментатора, скасована. При цьому, 

звичайно, зберігаються всі вимоги до вирівнювання умов і до повторних серій 

для отримання стійкого результату». 
а) експеримент типу «тільки після» з контрольним об’єктом; 
б) експеримент типу «нібито до – після» з контрольною групою; 
в) уявний квазіексперимент. 
20. Прочитайте уважно уривок і визначте, який тип експерименту треба 

застосувати в даному випадку: «У цьому експерименті, хоча перший вимір на 

контрольній групі здійснювався, він не впливає на результат, оскільки не було 

вторинного виміру». 

а) натурний квазіексперимент; 
б) експеримент типу «тільки після» з контрольним об’єктом; 
в) експеримент типу «нібито до – після» з контрольною групою. 
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ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ 

 

№ 1 – а; 

№ 2 – в; 

№ 3 – а; 

№ 4 – а; 

№ 5 – а; 

№ 6 – б; 

№ 7 – б; 

№ 8 – а; 

№ 9 – б; 

№ 10 – а; 

№ 11 – б; 

№ 12 – в; 

№ 13 – а; 

№ 14 – б; 

№ 15 – а; 

№ 16 – в; 

№ 17 – а; 

№ 18 – б; 

№ 19 – а; 

№ 20 – в. 

 

ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Спробуйте сформулювати об’єкт і предмет у наступних темах соціологічних 

досліджень: 

- «Реформа освіти в Україні, якою вона повинна бути?»; 

- «Соціальні проблеми нашого міста і шляхи їх подолання»; 

- «Соціальний портрет «типового» миколаївця». 

2. Спробуйте сформулювати робочі гіпотези до наступних проблем: 

- «Головні проблеми соціалізації підлітків»; 

- «Проблеми вільного часу студентів»; 

- «Основні причини, що підштовхують молодь до протиправних дій». 

3. Спробуйте скласти преамбулу до опитувального листа за наступними темами: 

- «Задоволеність рівнем охорони здоров’я громадян нашого міста»; 

- «Етнічні стереотипи в сучасному багатонаціональному суспільстві»; 

- «Соціальна дискримінація жінок, чи існує вона в сучасному суспільстві?». 

4. Спробуйте скласти приблизний макет опитувального листа на задану тему, 

використовуючи такі типи запитань: відкриті, закриті, напівзакриті, фільтруючі, 

дихотомічні, контрольні, пастки, шкальні. 

- «Моє здоров’я. Як його зберегти?»; 

- «Громадянський шлюб. Чи є потреба закріплювати його законодавчо?»; 

- «Ваше ставлення до шлюбного контракту». 

5. Спробуйте скласти програму соціологічного дослідження на тему: 

- «Соціальний портрет сучасного українського студента». 
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РОЗДІЛ 8 

ПОБУДОВА АРГУМЕНТАЦІЇ 

В НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 
 

8.1. АРГУМЕНТАЦІЇ В НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 

 

Перед кожним молодим науковцем постає питання «Яким чином упорядкувати 

знайдену з теми корисну інформацію?». Іншими словами, йдеться про композицію 

наукового дослідження, про таке упорядкування матеріалу, яке має підтримувати ваше 

ствердження, аргументувати і логічно довести правильність ваших суджень. Лише 

таким чином можливо зацікавити експертів. 

Готуючи наукове дослідження, деякі молоді науковці мають на меті приголомшити 

своїх читачів значною кількістю стверджень. Такий підхід є помилковим і може призвести 

лише до значної кількості запитань. Розпочинати слід з того, що знають ваші читачі, 

сприймають, але ставлять під сумнів. Наступним кроком може стати відповідь на 

запитання: яким чином ваше ствердження може вирішити проблему ваших читачів, тобто 

їх зацікавити. А для того, щоб бути готовим до означених дій, ви маєте передбачити 

запитання, які вони будуть ставити до кожного елемента вашої аргументації. Іншими 

словами, готуючи чернетку з теми дослідження, ви маєте уявити, що поряд з вами 

знаходяться опоненти (викладачі, експерти), які задають запитання, на які ви маєте 

відповісти. Щоб розвинути у студента відчуття опанування при написанні чернетки, 

можна запропонувати виконати наступні домашні завдання: 

– читаючи в науковому журналі про проведені наукові дослідження, схожі на 

ваше, зверніть увагу на види запитань у статтях, на те, як вибудовується аргументація й 

доведення проблеми, на те, які види запитань автори цих статей визначають, а на які 

відповідають; 

– після того, як у вас з’явиться план побудови аргументації, але до початку 

роботи над чернеткою, опрацюйте вашу аргументацію з науковими керівниками, обговоріть 

з ним ваші ідеї, питаючи, чи не здаються йому деякі з них не чіткими або сумнівними; 

– попросіть когось прочитати вашу чернетку й відмічайте, де в людей виникли 

питання або де вони побачили альтернативні рішення. 

 

8.1.1. Побудова аргументації 

 

«Аргументація (лат. argumentatio) – поняття, яке означає логіко-комунікативний 

процес, спрямований на обґрунтування певної точки зору з метою її сприйняття і 

розуміння індивідуальним або колективним реципієнтам»
1
. Як видно з визначення, 

аргументація ґрунтується на логіці та комунікації. Логіка – складова аргументації, її 

завдання полягає в тому, щоб обґрунтувати істинність того чи іншого положення, за 

допомогою інших положень, істинність яких вже доведена. Центральне місце в логіці 

наукового дослідження займають прийоми, за допомогою яких встановлюється 

істинність або хибність будь-якого ствердження. Ці прийоми в логіці називають 

доводами і спростуваннями. 

У практиці написання і підготовки студентських наукових робіт, як правило, 

використовують доведення істинності двома способами: 

                                                 
1 Всемирная Энциклопедия. Философия. – М.: АСТ, Минск: Харвест: Современный литератор, 2001. – 

1311 с. – С. 67. 
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а) опосередкованим – коли істинність ствердження доводиться за допомогою 

раніше здобутих знань, які зафіксовані у вигляді законів, принципів, положень, аксіом; 

б) безпосереднім – сутність якого полягає у співставленні положення, яке доводиться, 

з відповідними фактами. 

Зразу постає питання: з яких елементів складається аргументація? Якщо коротко 

відповісти на поставлене запитання, то відповідь буде такою: у структурі доведення 

виділяють наступні елементи: тезис, аргумент, факти. 

Тезисом називають ствердження, яке потрібно довести (деякі наукові школи 

замість поняття «тезис» використовують поняття «ствердження»). 

Аргумент – це логічний довід (положення), яке використовується для доведення 

даного тезису. Виходячи з того, що аргументи за своєю суттю є ствердженнями, які 

визначають істинність тезису, їх іноді називають основою доведення. У якості аргументів 

можна використовувати ствердження, істинність яких доведена раніше (теореми, закони, 

наукові принципи), аксіоми, визначення та ствердження, які містять інформацію про 

конкретні факти (статистичні дані, звітну документацію тощо). 

Факти – знання про об’єкт або явище, достовірність якого доведено. 

Наявність вищенаведених елементів дозволить нам побудувати аргументовану 

наукову роботу. Але ця, на вигляд проста структура, на практиці потребує багато 

зусиль від науковця, щоб зв’язати означені елементи, і щоб аргументація запрацювала. 

Для того, щоб зрозуміти взаємодію елементів аргументації, розглянемо її на прикладі 

обговорення між двома співробітниками проблеми обрання завідуючого кафедрою. 

 

А: Я чув, що Ви проти того, щоб пан Л керував кафедрою університету? (А 

піднімає проблему, якою цікавиться, і висловлює її у формі запитання). 

Б: Так, я дотримуюсь такої думки (Б робить тезис (ствердження), відповідаючи 

на запитання). 

А: Чому? (А вимагає аргументів (доводів), щоб зрозуміти ствердження). 

Б: Пан Л не володіє ані особистісними, ані професійними якостями, щоб керувати 

кафедрою (Б пропонує довід). 

А Чому Ви вважаєте, що для цієї посади потрібні розвинуті особистісні та 

професійні якості? (А не розуміє, яким чином довід Б підтверджує його ствердження) 

Б: Людина може передавати іншим лише те, що має сама: особисті чи професійні 

якості (Б пропонує психолого-педагогічний принцип, який пов’язує його досвід і 

ствердження). 

А: Яким чином Ви можете довести, що у Л недостатньо розвинуті особистісні й 

професійні якості (А вимагає фактів, які змогли б підтвердити докази)? 

Б: Пан Л не ретельно готується до лекцій, на що звернули увагу студенти при 

анкетному опитуванні, він неодноразово спізнювався на заняття, а інколи пропускав їх 

без поважної причини. Крім того, подана ним стаття в журнал виявилась переписаною 

статтею іншої людини (Б надає факти). 

А: Але пан Л має серйозну підтримку серед керівництва університету і бізнесових кіл 

міста, тому, використовуючи зв’язки, зможе допомогти кафедрі розвинутися (А знаходить 

ідею, яка є альтернативною). 

Б: Так, дійсно, у пана Л є серйозні зв’язки, але він звик працювати лише на себе і 

інтереси кафедри, її розвиток його не цікавлять (Б визнає альтернативну ідею і 

відповідає на неї). 

А: Чи не доведеться Вам відстоювати власну позицію (А висловлює ще одну ідею)? 

Б: Так, це буде не легко (Б поступається відносно ідеї, яку він не може 

спростувати). 
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З наведеного прикладу видно, що ствердження – це основне зерно наукової 
аргументації, саме з нього розпочинається побудова аргументації, яка спирається на 
«трьох китів»: доводи, факти, закономірності чи принципи. 

Ствердження – це доведення або спростування чого-небудь. Як правило, перехід 
від ствердження до доводу відбувається за допомогою словосполучення тому що. 

Розглянемо взаємодію основних елементів аргументації на прикладі дослідження 
з соціальної педагогіки. 

Сцени неповаги один до одного персонажів чоловічої та жіночої статей у 
мультфільмах мають негативний психологічний вплив на дітей дошкільного віку 
(ствердження), тому що діти, які їх дивляться, не мають власного досвіду взаємовідносин, 
засвоюють цінності того, що бачать (довід 1 підтримує ствердження). Тривале 
спостереження ними сцен неповаги (бійки та ін.) робить їх нездатними відділити 
фантазію від реальності (довід 2 підтримує ствердження і довід 1). 

Суттєво зміцнити нашу аргументацію може такий елемент, як факт. В українському 
тлумачному словнику факт визначається як реальна дійсність, те, що об’єктивно існує. 
Якщо у звичайній бесіді нам достатньо доказів, щоб підтримати ствердження, то 
наукове доведення потребує фактів, які мають підтримати ваші докази: 

Сцени неповаги один до одного персонажів чоловічої та жіночої статей у 
мультфільмах мають негативний психологічний вплив на дітей дошкільного віку 
(ствердження), тому що діти, які їх дивляться, не мають власного досвіду взаємовідносин, 
засвоюють цінності того, що бачать (довід 1 підтримує ствердження). Тривале 
спостереження ними сцен неповаги (бійки та ін.) робить їх нездатними відділити 
фантазію від реальності (довід 2 підтримує ствердження і довід 1) За дослідженням 
Сміта (1977) діти у віці від 5 до 9 років, які дивляться подібні телепередачі більше 3 годин 
на день, скажуть, що 25 % того, що вони бачили по телевізору, відбувається насправді 
(факт, що підтримує доказ 2). Ян Амос Каменський вважав, що діти раніше вчаться 
наслідувати, ніж пізнавати (факт 2), французький психолог Анрі Валон довів: 
«Наслідування – це викликання дії зовнішньою моделлю» (факт 3). 

У наукових дослідженнях із соціальної роботи та соціальної педагогіки найчастіше 
використовують такі види фактів: 

– цитати класиків соціологів, психологів, педагогів; 
– статистичні дані, що отримані за допомогою соціологічних методів дослідження; 
– дані, отримані в результаті проведення наукового експерименту; 
– фотокартки, аудіозаписи, відеозаписи, малюнки; 
– документальні дані, зібрані у процесі практичної роботи в установах соціального 

захисту. 
Коли йдеться про факти, експерти та читачі, як правило, ставлять питання: «Де я 

можу побачити ваші факти?». Безумовно, ми не можемо побачити, як дитина засвоює 
етичні цінності у процесу перегляду мультфільмів, але її відповідь на запитання: «Чи 
дійсно, те що вона бачила, відбувається в житті?» дає фактичний матеріал для 
обґрунтування доказів 

Аналізуючи докази і факти, експерти не завжди простежують зв’язки між ними 
та вашим ствердженням. Іншими словами, вони не бачать, чому наведені докази і 
факти мають привести до прийняття вашого ствердження. Наприклад, ви висуваєте 
наступне ствердження: 

Діти, які тривалий час приділяли увагу комп’ютерним іграм, пов’язаним з 
насильством, подорослішавши, сприймають насильство як прийнятну поведінку в 
повсякденному житті, (ствердження) тому що ігрова форма має здатність навіть 
насильство сприймати як позитивну цінність (довід). 

Але Ваші читачі, експерти, опоненти можуть поставити під сумнів відповідність 
наведеного доводу запропонованому ствердженню: 
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Ми не бачимо, чому діти, які засвоїли насильство як цінність, коли подорослішали, 
мають сприймати насильство як прийнятний елемент повсякденної поведінки. 
Незрозуміло, яким чином пов’язані ваші довід і ствердження. 

Щоб переконливо відповісти на поставлене запитання потрібно використати або 

закономірність, або загальний принцип, який має висвітлити взаємозв’язок між вашими 

ствердженнями та доводом. 

Прагнучі в дитинстві копіювати у своїй поведінці ті дії та вчинки, які з їх точки 

зору вважаються значними, з дорослішанням наслідувальність стає більш усвідомленою, 

морально-оцінювальною і у підлітковому віці виступає як один із найважливіших факторів 

самовиховання, тобто підліток виховується на засвоєних цінностях. Наводиться 

висловлювання, яке охоплює більшу сферу, ніж комп’ютерні ігри, побудовані на 

насильстві, воно вказує на механізми набуття дітьми ціннісних орієнтацій, які впливають 

на поведінку. Як правило, подібні висловлювання в структурі аргументації називають 

підґрунтям чи основою. Часто підґрунтя використовують у висновках для того, щоб 

останні зробити більш ґрунтовними і переконливими. Особливо вони незамінні тоді, 

коли ваші опоненти не бачать, яким чином наведений довід відповідає вашому  

ствердженню. Саме у цьому випадку виникає необхідність об’єднати ствердження та 

довід на якомусь підґрунті. Основа аргументації – це принцип (закономірність, 

аксіома, постулат), який дозволяє об’єднати ствердження і довід в одне ціле. Наприклад, 

для наведеного ствердження і доказу підґрунтям може стати наступне висловлювання. 

Діти, які тривалий час приділили увагу комп’ютерним іграм, пов’язаним із 

насильством, подорослішавши сприймають насильство як прийнятну поведінку в 

повсякденному житті, (ствердження) тому що ігрова форма має здатність навіть 

насильство сприймати як позитивну цінність (довід). Психологи стверджують, що у 

дітей, які перебувають під постійним впливом певних цінностей поданих у яскравій і 

привабливій формі, формується відповідний ціннісний стереотип, на підставі якого 

вибудовуються розуміння і взаємодія із зовнішнім середовищем (підґрунтя). Співробітники 

МВС повідомляють, що за останні роки суттєво збільшилася кількість тяжких тілесних 

пошкоджень, зґвалтувань, вбивств, скоєних підлітками під враженнями отриманими 

у процесі тривалим захопленням комп’ютерними іграми, які мали яскраво виражений 

насильницький характер (факти). 

Тепер, спираючись на ствердження, докази, факти та підґрунтя, ми маємо основу 

для формування висновку. Якщо наведену побудову аргументації ми спробуємо подати 

схематично, то отримаємо наступну структуру: 

ствердження → доводи → факти дозволяють зробити ВИСНОВОК 

основа аргументації 

За рівнем аргументованості оцінюється якість вашої наукової роботи, тобто від 

того, наскільки якісно будуть підібрані структурні елементи аргументації, настільки 

якісно вийде наукова робота. 

 

8.1.2. Ствердження 

 

Розпочинаючи розробляти проблему, науковець вже передбачає, до якого 

попередньокінцевого результату він має рухатися. У процесі розробки проблеми, цей 

попередньокінцевий результат може бути змінений, але він необхідний для того, щоб 

науковець зрозумів, що слід шукати і що із знайденого залишати. Цей попередньокінцевий 

результат, чи попереднє ствердження, потрібні вам для того, щоб допомогти собі зібрати 

такий вид аргументації, який допоможе дати відповідь на поставлену проблему. Отже, 

на що слід акцентувати увагу при підготовці вашого ствердження: 
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1. Ствердження має бути конкретним і докладним, це дасть змогу вашим 
читачам (експертам, опонентам) вважати його змістовним. А змістовне ствердження 
дозволяє побудувати змістовну аргументацію. Порівняйте ці два ствердження: 

– офіційні дані занижують рівень безпритульних дітей у місті; 
– прагнучи відвернути увагу громадськості від проблем дитячої безпритульності, 

чиновники занижують її рівень на 200 %, що призводить до недооцінки мешканцями 
міста небезпеки подальшого зростання кількості безпритульних дітей. 

Перше ствердження використовує лише загальні поняття, друге – більш широке, 
але дає чіткіші уявлення читачеві про проблему, що піднімається. Друге ствердження 
містить у собі більше понять, ніж ви будете використовувати у дослідженні, воно не є 
еталоном і у подальшому потребуватиме доопрацювання. Але на початковому етапі таке 
ствердження допоможе вам підбирати елементи для створення потрібної аргументації, тому 
на початковому етапі роботи, таке ствердження є прийнятним. У подальшому, працюючи 
над розробкою проблеми, ви зможете виправити, конкретизувати первинне ствердження. 

2. Вагомість вашого ствердження залежить від його якості, тобто коли воно 
пропонує нове знання, або використовує це нове знання, щоб з’ясувати невідоме. 

Але найбільше цінується таке дослідження, яке спростовує те, що здавалося сталим 
та непорушним, наприклад. 

Протягом тривалого часу вважалося, що зіткнення на великій швидкості часток 
матерії призводить до вибуху та розвитку матерії, але після отримання  
експериментальних даних на великому колайдері з’явилася думка, що це може бути не 
так. Ствердження подібні цьому, безумовно, викличуть жваву дискусію між фахівцями, 
адже якщо подібне ствердження виявиться вірним, то науковці вимушені будуть 
змінити власні погляди на багато речей. Безумовно, на початковому етапі дослідницької 
роботи, важко очікувати, що студент знає тонкощі вдосконалення того чи іншого 
процесу в роботі соціального працівника, але покращити певні напрямки роботи, 
оцінити вагомість вашого ствердження, підготувати себе до подальшого творчого 
зростання – цілком можливо. 

3. Слід визначити кордони вашого ствердження. Адже якщо це ствердження 
широке, воно не викличе довіри у читачів та опонентів. Обмежуючи власне ствердження, 
ви нібито визнаєте альтернативні погляди і тим самим посилюєте довіру читачів. 
Отже, ви маєте обмежити будь-яке ствердження, в якому є частка невпевненості. 

Ми вважаємо, що рівень соціального захисту в Україні досягне рівня 1990 року 
до 2010 року, якщо політичне протистояння не завадить стабільному розвитку 
виробництва. 

Ми можемо зробити висновок, що зростання агресивності в підлітковому віці 
пов’язане з впливом телевізійних програм насичених сценами насилля, за умов, що 
абстрагуємося від впливу соціального середовища в цілому (рівня духовних цінностей у 
суспільстві, родинні взаємовідносини, прорахунки шкільного виховання тощо). 

Будь-яке ствердження можна конкретизувати безліччю обмежень, але, як правило, 
називати слід не ті з обмежень, про які можуть подумати ваші читачі. Бажано не 
згадувати більше однієї-двох умов та ігнорувати ті, які є очевидними. 

 
8.1.3. Доводи і факти 

 
«По-перше, читачі шукають ядро аргументації – її ствердження і два види підтримки: 

доводи і факти. У ланцюжку доводів вони бачать план логічної структури підтримки 
аргументації. Якщо вони не бачать цієї структури, вони, скоріш за все, сприймуть вашу 
аргументацію безформною і навіть неузгодженою»

1
. 

                                                 
1 Бут У.К. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 

360 с. – С. 156. 
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Доводи і факти – це два основних стовпа, на яких має триматися ваша аргументація, 

тому після того як ви сформували ствердження, основна увага спрямовується на добір 

доводів, які його підтримують і фактів, на які можуть спиратися наведені доводи. 

Якщо доводи вказують на те, чому наші опоненти мають сприйняти наші 

ствердження: вони є результатом теоретичної дослідницької роботи науковця, то 

факти – це те, що здобувається, що ми можемо спостерігати, доторкнутись, перевірити 

тощо. Факти – це фундамент вашої аргументації. Якщо опоненти не сприймуть 

надані вами факти, вони, скоріш за все, відкинуть ваші доводи, а з ними і запропоноване 

ствердження. Тому, добираючи елементи вашої аргументації, слід акцентувати увагу 

як на добір одного чи декількох доводів, так і на підбір фактичного матеріалу, на який 

має опиратися кожен довід. У.К. Бут, Г.Дж. Коломб та Дж.М. Уїльямс дають наступну 

практичну пораду щодо знаходження найкращого співвідношення доводів та фактів 

при побудові аргументації: «Запишіть вашу головну ідею і всі доводи (також і проміжні) 

на окремій картці (або сторінці). Потім запишіть всі факти, які підтримують доводи 

(також і проміжні) на окремій картці (або сторінці). Нарешті, розташуйте ці картки на 

столі чи стінці таким чином, щоб зробити наочними їх логічні зв’язки, як зображено 

на рис. 8.1. 

 
Рис. 8.1. Знаходження взаємозв’язків між доводами та фактами 

Спробуйте різну послідовність і різну організацію карток, поки не знайдете ту 

послідовність, яка найкращим чином відображає ваше сучасне розуміння
1
. 

У процесі просування наукового дослідження, накопичення доводів та фактів, ви 

можете по новому розташувати картки, підкреслюючи нові зв’язки. На цьому етапі 

роботи не слід турбуватися про деталі, адже йдеться про роботу з блоками інформації 

середнього обсягу, місце знаходження яких можна варіювати. Основне завдання на 

цьому етапі роботи – знайти кращий варіант схеми вашої аргументації. 

Підбираючи доводи і факти до аргументації, ви маєте бути готові до того, що 

підготовлений факт ваші опоненти не сприймуть або сприймуть як ще один довід 

(адже на захисті визначають довід це чи факт екзаменатори і опоненти), тому ви маєте 

бути готові до того, щоб попередньо запропонований факт підтримати більш  

аргументованим фактом. Наприклад, розглянемо таку невеличку аргументацію: 

Система соціального захисту України має переглянути політику «невтручання» 

відносно вживання спиртних напоїв громадянами (ствердження), тому що це пов’язане 

з суттєвим погіршенням здоров’я нації та народженням психічно неповноцінних дітей 

(довід). Випадки травматизму на виробництві та передчасної смерті внаслідок  

насильства почастішали і набули більш тяжких форм, зросла кількість новонароджених 

з різними ступенями психічних розладів (факт). 

Студент, який захищає наукову роботу, вважає, що останнє речення, то факт 

достатньо переконливий аби його сприйняли опоненти. Але дехто може запитати: «На 

                                                 
1 Бут У.К. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 

360 с. – С. 157. 
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чому ґрунтується Ваша впевненість?» Отже, ця людина сприйняла ваш факт як довід, 

тому виникає потреба у новому фактичному підкріпленні вашого доводу. Автор 

дослідження може розвинути підтвердження фактами: 

Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров’я, споживання алкоголю 
понад 8 літрів на душу населення в рік, веде до зміни генофонду нації, тому що дітей 
із психічними та фізичними відхиленнями від норми народжується більше. Якщо у 
1960 році у Вологодській області було два, а у Донецькій області – 6 інтернатів для 
дітей з фізичними і психічними вадами, то у 1980 році, коли в СРСР на душу 
населення вже припадало по 11 л спирту – у Вологодській області вже було 18таких 
інтернатів, а у Донецькій – 38. 

Уважний і зацікавлений читач може знову задати запитання: «А звідки у Вас ці 
факти?» Якщо дослідник виконував власне дослідження, він може надати тести, анкети, 
фотоматеріали та показати методику обробки й отримання фактичного матеріалу. 
Якщо ви знайшли ці факти у якомусь літературному джерелі, то потрібно вказати 
посилання на нього. Але при цьому слід використовувати надійні наукові джерела, 
щоб у експертів та опонентів не виникло сумнівів стосовно їх надійності. 

 

8.1.4. Визнання альтернатив та відповідь на них 
 
У процесі роботи над науковою проблемою та захисту наукової роботи ми 

обговорюємо нашу проблему з багатьма людьми, погляди яких на наші доводи і факти 
можуть бути діаметрально протилежні. Такі люди можуть наводити власні доводи і 
факти, а також інтерпретувати ваші факти по своєму і робити з них інші висновки. 
Вони можуть відкидати наші доводи, або сприймати їх, але вважати, що вони не 
відповідають нашому ствердженню, а отже, не можуть підтримувати його. Вони 
можуть висунути альтернативне твердження. Іншими словами, у ваших експертів, 
читачів, опонентів можуть виникнути запитання до будь-якої частини вашої аргументації. 
Тому готуючись до захисту наукової роботи, ви маєте передбачити, можливі запитання і 
підготуватися, щоб відповісти на них. 

Для того, щоб передбачити можливі альтернативи. До яких ви маєте заздалегідь 
підготуватись, ми радимо зробити наступне: 

– бути присутнім на захисті дисертаційних досліджень і звертати увагу на ті 
запитання, які задають члени комісії до того, хто виступає, а потім означені питання 
інтерпретувати до власного дослідження викладачів; 

– на лекціях викладачів фахових дисциплін звертати увагу на альтернативні ідеї і 
на те, як викладачі відповідають на них; 

– звернути увагу в наукових журналах на статті дискусійного характеру і зокрема, 
на альтернативні підходи до вирішення проблеми. 

Після побудови аргументації, постає необхідність перевірки її якості, а для цього 
потрібно нібито подивитися на неї зі сторони, і «обстріляти» запитаннями кожний її 
елемент. Іншими словами, ви маєте продивитися власну аргументацію так, як це зробила 
би людина, яка зацікавлена у кожному рішенні проблеми. Які у цьому разі, ми маємо 
очікувати запитання від наших експертів: 

– Чому Ви вважаєте, що тут існує проблема? 
– Чому саме зараз назріла необхідність вирішення означеної проблеми? 
– Якого виду Ваша проблема – концептуальна чи практична? 
– Чому Ваше рішення проблеми концептуальне, тоді як саме проблема є практичною? 
– Подайте нам чіткі факти, тобто конкретні цифри, а не життєві ситуації. 
– Ви використали у своїй роботі застарілу інформацію, існують більш свіжі 

дослідження з цього питання. 
– Ви у своєму дослідженні спираєтесь на думку ..., який не є фахівцем в цій галузі. 
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– Чому не розглянуті погляди таких авторитетних вчених ... ? 

– На нашу думку, Ваше дослідження потребує добору більш ґрунтованого фактичного 

матеріалу. 

Вибудовуючи аргументацію, ми маємо бути готові до альтернативних поглядів 

на проблему. «Якщо Ваша аргументація торкається причин і наслідків, пам’ятайте що 

ні один наслідок не має одної – єдиної причини, і ні одна причина не має одного – 

єдиного наслідку»
1
. Отже, готуючись до захисту, буде доцільніше визнати існування 

інших причин, але пояснити, чому ви віддали перевагу саме цій причині. Наприклад: 

Масове вживання алкоголю є причиною зростання кількості народження дітей з 

особливими потребами. Але ваші опоненти можуть назвати причиною зростання 

кількості народження дітей з особливими потребами і такі, як погана екологія, низький 

рівень медичного обслуговування, неякісне харчування матерів під час вагітності та ін. 

Щоб наведені альтернативні погляди не зруйнували вашу аргументацію, слід заздалегідь 

продумати, які з них потрібно визнати, а потім пояснити, чому ви надали перевагу 

саме вашій причині. 

Одним із ключових моментів у процесі написання наукової роботи є обрання 

необхідної термінології. Адже часто буває, що науковець надає власне визначення 

явищу, яке не збігається із традиційним. Зрозуміло, що його визначення працює на 

його рішення, тому щоб відстояти це рішення науковець має побудувати аргументацію, 

яка надавала б серйозну підтримку вашому визначенню. Адже для того, щоб погодитись з 

вашим рішенням проблеми, експерти, перш за все, мають сприйняти ваше визначення. 

Наприклад, якщо ви досліджуєте алкогольну залежність, то ваших експертів буде 

цікавити питання – що ви розумієте під терміном «залежність»: 

а) бажання вживати алкоголь, якому ніхто не може протистояти; 

б) бажання вживати алкоголь, якому дехто не може протистояти. 

У довідниках та енциклопедіях із соціальної роботи, соціальної педагогіки, медицини, 

психології ви знайдете багато визначень. Але незалежно від цього, ваші опоненти 

будуть прагнути довести таке визначення, яке співпадає з їх інтересами і поглядами. 

Виробники спиртних напоїв будуть доводити, що алкоголь не призводить до тотальної 

залежності, а навпаки, покращує кровообіг, апетит та інше. 

У той же час представники медицини та соціальної роботи будуть дотримуватися 

протилежної точки зору. Як бачимо, одним із ключових моментів у науковій роботі є 

визначення. 

Відповідаючи на альтернативні ідеї, ви можете як відхилити їх (але при цьому 

обґрунтувавши чому вами не сприймається нова пропозиція), так і розглянути її. 

Відхиляючи альтернативну думку, слід використовувати слова: не зважаючи на ..., 

всупереч, не зважаючи на, поки, тоді як: 

– Незважаючи на те, що за останні п’ять років пенсії зросли, (визнання 

альтернативи) тим не менш більшість пенсіонерів знаходяться за межею бідності. 

Альтернативну думку можна визнати і за допомогою слів: здається, може, мабуть. 

– Ваша пропозиція здається нам цікавою (визнання). Але ми вважаємо ... (відповідь) 

Ви можете визнати альтернативу за допомогою прислівників таких як дійсно, 

безумовно, можливо. 

– Дійсно (безумовно, можливо) існує точка зору, що соціальних сиріт краще 

виховувати в інтернатних установах (визнання альтернативи) Але ... (відповідь). 

Якщо Ви вирішили розглянути альтернативну ідею, то Ваша відповідь має бути 

альтернативною. Адже, вступаючи у дискусію з опонентом, Ви висуваєте власне 

ствердження, яке потребує підтримки, тобто доводів і фактів. Культура ведення 

                                                 
1 Бут, с. 175. 
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дискусії передбачає коректне ставлення до опонентів, тому, на нашу думку, при 

відповіді на альтернативні ідеї, слід застосовувати такі підходи: 
– Ви можете висловити жаль, що дійсно залишаються не вирішенні питання, але 

межі Вашої роботи не дозволять їх вирішити. Тим не менш, ці питання будуть 
розглянуті у подальшій розробці проблеми. 

При відповіді на альтернативні погляди, можливо акцентувати увагу на якість 
аргументації, фактів чи якість поставленої проблеми: 

– ця аргументація слабка, вона не враховує такі (фактори, доводи, факти); 
– ці факти не надійні, тому що... 
– поставлене запитання важливе, але воно (ігнорує, не пов’язане, не відповідає) 

проблемі, яку ми розглядаємо. 
 

8.1.5. Основа аргументації 
 

Розглянемо, яке місце основи в аргументації і як воно «працює». 
Уявімо, що людина, яка захищається, висловлює наступну аргументацію: 
– Не дивлячись на те, що в Україні збільшили витрати на боротьбу зі СНІДом, 

кількість людей, які захворіли за останні два роки збільшилася (довід). Це вказує, що 
ми не ефективно витрачаємо наші кошти (ствердження). 

Ви відповідаєте: 
– Чому той факт, що кількість людей, які захворіли на СНІД зросла не дивлячись 

на збільшення коштів, виділених на вирішення цієї проблеми, має означати, що ми не 
ефективно витрачаємо надані ресурси? 

Для того, щоб переконати Вас прийняти наведене твердження, той, хто захищається, 
міг би навести загальний економічний принцип: 

– Коли вкладаються ресурси, щоб побороти якесь явище, а явище продовжує 
розвиватися – це означає, що ресурси витрачаються неефективно. 

Якщо Ви вказуєте цей загальний принцип, то Ви маєте визнати наслідок, який 
виходить з даного принципу. 

Основа аргументації формується тоді, коли є сумніви, що читачами будуть сприйняті 
Ваші твердження. Основа складається з двох частин за схемою: причина – наслідок. 

– Відсутність материнської любові є причиною відставання психічного розвитку 
дитини. 

– Фігура, яка має чотири сторони є чотирикутником. 
Іншими словами, основою аргументації можуть виступати закономірності або 

принципові положення певної наукової галузі. 
Непоодинокі випадки, коли опоненти не сприймають Ваших стверджень тому, 

що переконані у власній правоті. У такому випадку, необхідно розпочинати з тієї основи, 
яку вони визнають, перш ніж подавати ті ствердження, які на Вашу думку, викличуть 
з їх боку несприйняття, тобто логіка побудови доведення має бути від того, що  
сприймається через доводи і факти до спірного положення. 

 
8.2. ПОВІДОМЛЕННЯ ФАКТІВ 

 
Експерти краще сприймають надійні факти, які не потребують перевірки. Повідомляти 

факт можна за допомогою слів, цифр, таблиць, фотокарток, аудіозаписів, малюнків 
тощо. У дослідженнях із соціальної роботи значна частина наукових робіт пов’язана із 
клієнтами. Безумовно, на захисті наукової роботи, ви не зможете запросити всіх клієнтів, з 
якими проводили бесіди, анкетування, тестування тощо. Але вам потрібно серйозно 
подумати, як найкраще подати отриманні факти, щоб вони були сприйняті експертами. Це 
може бути зроблено у вигляді таблиці 8.1. 
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Таблиця 8.1 
Шлюби та розлучення на Україні

1
 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Кількість зареєстрованих 
шлюбів, тис. 

482,8 431,7 274,5 309,6 317,2 371,0 278,2 332,1 

На 1000 наявного населення 9,3 8,4 5,6 6,4 6,6 7,8 5,9 7,1 

Кількість зареєстрованих 

розлучень,  тис. 
192,8 198,3 197,3 181,3 183,5 177,2 173,2 183,5 

На 1000 наявного населення 3,7 3,8 4 3,7 3,8 3,7 3,6 3,9 

Дуже часто в наукових дослідженнях зустрічаються факти сумнівної якості. Адже 

не всі факти, якими ми підкріплюємо доводи, особисто нами зібрані. Як правило, ми 

використовуємо статті, звіти інших людей, тобто ті факти, які не є первинними. 

Наприклад, ми з вами досліджуємо проблему розлучення за тривалістю шлюбу. Якщо 

подивитися у статистичний щорічник України за 2005 рік, то ми побачимо, що у 2005 

році це явище у відсотках має такий вигляд. 

Таблиця 8.2 

Розлучення за тривалістю шлюбу за 2005 рік
2
 

Рік 

Всього 

зареєстровано 

розлучень 

У тому числі за тривалістю шлюбу, років 

До 1 1-4 5-9 10-14 15-19 
20 і 

більше 

2005 100 % 2,6 24,4 24,8 18,9 12,6 16,7 

Ви можете зробити запити, щоб отримати більш точні дані у відповідні служби 

обласних центрів, тобто звернутись безпосередньо до людей, які займаються цією 

звітністю. Але, якщо ви берете факт із загальнодержавного щорічника, то ви знаходитесь 

за декілька звітів від наведених фактів. А ми розуміємо, що кожна людина, яка готувала 

звіт вносила якісь корективи – відбирала факти згідно з прийнятими нею критеріями, 

систематизувала відповідно до власного бачення, готувала базу для власних висновків 

тощо. Тому експертами найбільш цінуються первинні факти, зібрані самим дослідником, 

і звертають особливу увагу на те, які при цьому використовувалися методи. Експерти 

прагнуть побачити первинні факти, а якщо були використанні джерела, то їх цікавлять 

ті з джерел, які найбільш близькі до наведених фактів. 

Існує багато форм для того, щоб повідомити факти у соціальній роботі, найбільш 

часто використовують наступні: 

– за допомогою цитування звітної документації соціальних служб, щоденників, 

журналів тощо; 

– за допомогою опису подій та явищ у житті клієнта за допомогою слів, фотокарток, 

відеозаписів, аудіозаписів, малюнків, які доповнюють опис; 

– за допомогою таблиць, діаграм, малюнків та роз’яснювальних описів, які 

відображають кількісні дані. 

Експерти звертають увагу на те, щоб ваші факти були репрезентативними, тобто 

достатньо представницькими. Хоча слід відзначити, що різні напрями наукового 

дослідження, коли мова йде про репрезентативність, вкладають у це поняття різне 

кількісне розуміння учасників, що була задіяна в експерименті (від кількох десятків 

осіб у психологів до кількох сотень у педагогів і декількох тисяч у соціологів). Так як 

соціальна робота увібрала в себе широкий спектр проблем від соціологічних до 

психологічних, то репрезентативність наукового дослідження із соціальної роботи 

залежить від того, якій проблемі воно присвячено. 

                                                 
1 Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 575 с. – С. 360. 
2 Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 575 с. 
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Якщо у своїй науковій роботі ви спираєтесь на факти, які було зібрано безпосередньо 
у процесі роботи з клієнтами, то основне ваше завдання полягає у тому, щоб точно, 
без помилок записати (чи описати) отриману інформацію. Важливим моментом на 
цьому етапі роботи з фактичним матеріалом є максимальна точність його викладу та 
ґрунтовний аналіз, який може підвести вас до цікавих висновків. Непоодинокі випадки, 
коли молоді науковці таким чином використовують доводи та факти, що сприяє 
виникненню сумнівів щодо наведеного ствердження. 

Міністерство у справах сім’ї та молоді витратило великі кошти на забезпечення 
людей з особливими потребами, візками та слуховими апаратами, але все-таки залишився 
високий рівень означеної категорії громадян без допоміжних технічних засобів. 

Великі кошти – це скільки? Який відсоток людей з особливими потребами було 
забезпечено? Який відсоток ще потребує технічних засобів? Як бачимо, з наведеного 
прикладу, такі словосполучення, як великі кошти та великий рівень суттєво обмежили 
довіру до поданої інформації. Отже, ми маємо звернути увагу на такі слова (деякий, 
більшість, часто, як правило, взагалі, багаторазово та ін.), які зменшують надійність 
наших фактів та встановлюють певні обмеження нашим ствердженням. 

 

8.2.1. Візуальне повідомлення фактів 

 
Науковець має потурбуватися про те, щоб читачі могли легко зрозуміти факти, 

які він надає на підтримку власного ствердження. Не завжди, словесна форма подачі 
фактів здатна сприяти максимальному сприйняттю і розумінню інформації. Особливо 
це відчувається, коли факти подаються у цифровому варіанті, тому, якщо ви у своєму 
експерименті спирається на значний обсяг кількісних даних, слід приділити увагу 
чіткому і зрозумілому поданню фактів у вигляді таблиць та малюнків. 

Деякі повідомлення кількісних даних добре сприймаються як вербально, так і 
візуально. 

Таблиця 8.3 
Економічна активність населення за статтю у 2005 році 

Економічно активне населення Усього у віці 15-70 років, тис. 

Жінки 
Чоловіки 

Зайняті: 
Жінки 
Чоловіки 

Безробітні: 
Жінки 
Чоловіки 

10813,8 
11467,0 

 
10075,5 
10604,5 

 
738,3 
862,5 

У 2005 року на Україні проживало 10813,8 жінок і 11467,0 чоловіків у віці від 15 
до 70 років. Зайнятими на виробництві були 10075,5 жінок та 10604,5 чоловіків. Таким 
чином, безробітними вважалися 738,3 тис. жінок і 862,5 тис. чоловіків. 

Але в дослідженнях, як правило, використовують більш складну кількісну 
інформацію, яка потребує більш систематизованого і наочного подання. Для того, щоб 
проаналізувати і зрозуміти подібну інформацію наведемо приклад, як одна й та ж 
кількісна інформація подається і сприймається у вербальному і візуальному вигляді. 

Органи внутрішніх справ у Миколаївській області повідомляють про тенденції 
розвитку кількості зареєстрованих злочинів за окремими видами за період з 1990 до 
2005 року, зокрема: 

– навмисних вбивств та замахів на вбивства було скоєно у 1990 році – 102, у 
1995 році – 161, у 2000 році – 164, у 2005 році – 101; 

– умисних тяжких тілесних ушкоджень було скоєно у 1990 році – 320, у 1995 році – 
329, у 2000 році – 266, у 2005 році – 182; 
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– згвалтувань і спроб згвалтування було скоєно у 1990 – 93, у 1995 році – 60, у 
2000 році – 49, у 2005 році – 24; 

– грабежів було скоєно у 1990 році – 747, у 1995 році – 1002, у 2000 році – 1019, у 
2005 році – 1309 (Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 
2006. – 575 с.) 

На нашу думку, ця інформація буде набагато краще сприйнята у вигляді таблиці 8.4. 
Таблиця 8.4 

Кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами скоєних 

в Миколаївській області
1
 

Види злочинів 1990 1995 2000 2005 

- умисні вбивства і замахи на вбивства 
- умисні тяжкі тілесні ушкодження 
- зґвалтування і спроби зґвалтування 
- грабежі 

102 
320 
93 
747 

161 
329 
60 

1002 

164 
266 
49 

1019 

101 
182 
24 

1309 

А такий вигляд надана інформація набуде, якщо її подати за допомогою діаграми 
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Рис.8.2. Кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами скоєних 

в Миколаївській області 

Таким чином, ця інформація сприйматиметься у вигляді графіка (рис. 8.3). 
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Рис. 8.3. Кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами скоєних 

в Миколаївській області 
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Як бачимо, у таблиці, діаграмі та графіку подано одні й ті ж дані, але вони по-

різному впливають на нас: 

– інформація у таблиці сприймається як точна і об’єктивна, вона не тисне на наше 

уявлення, що дозволяє виважено порівняти наведенні цифри і зробити власні висновки; 

– діаграма надає менш точну інформацію (хоча є можливість підвищити її точність за 

рахунок додавання цифр над стовпчиками), але ця інформація легше сприймається і 

крім того, тут простіше робити порівняння різних показників; 

– графік подає менш точну інформацію за табличний варіант (хоча знову таки, є 

можливість підвищити точність цієї інформації завдяки додаванню цифр біля позначок), 

але більш наочно показує явище у розвитку, даючи можливість побачити існуючі 

тенденції. 

Поставивши перед собою мету, найкращим чином вплинути за допомогою здобутих 

фактів на читачів, Ви маєте обрати між таблицями, діаграмами та графіками. На цьому 

шляху слід вирішити три задачі: по-перше, обрати таку форму, яка найбільш зрозуміло 

допоможе подати факти; по-друге, найменшим чином допускала викривлення фактів і, 

по-третє, давала змогу додатково описати, проаналізувати явище, що вивчається. 

Різні наукові напрями надають перевагу візуальним чи вербальним формам 

подання фактів. Наприклад, література надає перевагу вербальному повідомленню 

фактів, а соціологія, психологія, астрономія візуальній формі. Соціальна робота, як 

уже відзначалося, галузь, яка використовує форми і методи багатьох напрямів, тому, 

найчастіше тут використовують обидві форми. 

 

8.2.2. Побудова таблиць 

 

Якщо Ви вирішили подавати факти у вигляді таблиці, то формуючи її маєте 

дотримуватися наступних положень: 

– перед поданням таблиці має бути ввідне речення, в якому потрібно вказати, що 

Ви хочете, щоб побачив Ваш читач у наведеній таблиці; 

– посильте ввідне речення заголовком (дайте назву таблиці) і якщо зумієте, 

виділіть ключові дані, які підтримують Ваше ствердження. 

Якщо кількісні дані будуть подані у наведеному нижче вигляді, то важко усвідомити 

читачеві, яким чином вони мають підтримати ствердження. 

Хоча Україна протягом 1990-2000 років поступово нарощує економічну міць, яка 

збагатила деяких українців, однак у більшості людей темпи зростання доходів відставали 

від зростання цін у державі. 

Таблиця 8.5 

Доходи (гривень у рік) 
Роки 

Рівні 
1990 2000 

Нижчий 40 % 

Середній 45 % 

Високий 10 % 

Найвищий 5 % 

4200 

12000 

40000 

120000 

4000 

10000 

120000 

600000 

Нам були б ці дані більш зрозумілі і краще сприймалися, якщо ми зробили наступні 

зміни: 

а) у реченні, яке передує таблиці інтерпретували наведені дані; 

б) конкретизували назву таблиці; 

в) підрахували зміни, які відбулися за кожною позицією; 

г) виділили важливі, на нашу думку, елементи. 



 

 205 

Якщо виконати запропоноване, то ввідне речення і наведена вище таблиця 
набудуть наступного вигляду. 

Хоча Україна протягом 1990-2000 років поступово нарощувала економічну міць, 
яка збагатила деяких українців, однак у більшості людей темпи зростання доходів 
відставали від зростання цін у державі (ствердження). З 1990 до 2000 року 10 % українців, 
які мали високий дохід збільшили його у три рази, а ті 9 %, хто мав найвищий дохід 
збільшили його у п’ять разів. Однак у порівнянні з цими 15 % українців, у решти 85 % 
доходи було зменшено. 

Таблиця 8.6 
Зміни річного доходу у 1990-2000 роках (грн) 

Роки 

Рівні у % 
1990 2000 Зміни на рік 

Нижчий, 40 % 
Середній, 45 % 
Високий, 10 % 
Найвищий, 5 % 

4 200 
12 000 
40 000 

120 000 

4 000 
10 000 

12 0000 
60 0000 

– 200 
– 2 000 

+ 80 000 
+ 480 000 

– оформлюючи таблицю, слід звернути увагу на назву колонок, це сприятиме 
чіткості і полегшить сприйняття інформації; 

– у лівій частині таблиці зверху вниз мають бути розміщенні елементи (назви 
елементів), цифрові дані яких розмістяться у правій частині таблиці. 

 
8.2.3. Створення малюнків 

 

Маючи на меті створити графік чи діаграму, яка має чітко і зрозуміло передавати 
наявний фактичний матеріал, ми маємо зрозуміти перш за все, з яких обов’язкових 
елементів складаються ці малюнки, і яким чином вони «працюють». Першим обов’язковим 
елементом графіків та діаграм є горизонтальна вісь Х та вертикальна вісь Y. 

 
Рис 8.4. Горизонтальні та вертикальні осі 

На цих осях відображається набутий фактичний матеріал – це другий елемент 
графіків та діаграм, який відображається у конкретних величинах, які бувають незалежними 
та залежними. 

Незалежні змінні – це добре відомі одиниці вимірювання: маси, доходів, температури, 
швидкості тощо. 

Залежні змінні – це речі, які вимірюються: кількість людей, що брали участь у 
експерименті, гроші, заклади, інтенсивність прогресування хвороб, емоційні стани тощо. 

Y 

X 
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Наступне питання, яке слід вирішити науковцю, якій формі подання фактів 

(таблиці, графіку чи діаграмі) слід надати перевагу. Безумовно, тут багато, що залежить 

від розвиненості естетичного смаку того, хто виконує наукову роботу, від наявного 

фактичного матеріалу, але все-таки є декілька моментів, на які ми можемо орієнтуватися 

при виборі форми подання фактів: 

– перевага малюнку над таблицею надається, якщо точність цифр не на стільки 

важлива, як сприйняття тенденцій, які відбуваються з явищем. Розглянемо на прикладі, 

яка з нижче наведених форм подачі інформації краще сприймається читачами? 

Таблиця 8.7 

Виїзд докторів наук за межі України (1995-2005 рр.)
1
 

Роки 

Країни 
1995 2000 2005 

Російська Федерація 

США 

Ізраїль 

20 

19 

10 

3 

9 

2 

3 

4 

– 
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Рис. 8.5. Виїзд докторів наук за межі України (1995-2005 рр.) 

Коли постає питання вибору між графіком та діаграмою, слід зважати на наступне: 

– діаграма краще сприймається, коли потрібно подати статичну ситуацію, тобто 

коли залежні змінні дають кінцевий (проміжний) результат; 
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Рис. 8.6. Кількість осіб, які навчалися в навчальних закладах України в 2005 році

1 

                                                 
1 Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 575 с. 
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– графік обирається, коли потрібно показати явище у динаміці (рух у часі, або зв’язки 
між змінними перемінними такими як зріст і маса, швидкість та відстань та ін.). 
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Рис. 8.7. Кількість населення в Україні, млн осіб (1991-2006)

1
 

Більшість експертів зможе побачити тенденції зростання чи зменшення як у 
графіку, так і у діаграмі, але графік відтворює ці процеси більш наочно і економно. 

Слід зауважити, що будуючи графік чи діаграму Ви маєте зробити максимум для 
того, щоб покращити сприйняття читачами подальшого матеріалу: 

– щоб допомогти читачеві зрозуміти застосовані Вами виміри, потрібно на 
вертикальну вісь У нанести шкалу, підібравши зручний її поділ, який залежить від 
того одиницями, сотнями чи мільйонами Ви оперуєте; 

– графіки і діаграми простіше сприймаються, коли вони побудовані на лініях, у 
такому разі краще відчувається масштабність явища. 

Будуючи графік, дотримуйтесь наступних принципів: 
– якщо у графіку Ви вказуєте велику кількість змінних (більше чотирьох), то краще 

поділити такий складний графік на два. Адже значне нагромадження візуального матеріалу 
ускладнює його сприйняття; 

– прагніть чітко виділити лінію кожного елементу, а краще зробити підпис, що 
означає кожна лінія; 

– чітко позначте спеціальними позначками чи маркером основні точки на графіку. 
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Рис. 8.8. Міста України з населенням понад один млн осіб

2
 

                                                 
1 Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 575 с. 
2 Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 575 с. 
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Як видно з наведеного графіку, його нижня частина сприймається набагато 

складніше, ніж верхня. Безумовно, причина тут у незначному розходженні в кількості 

населення, що мешкає в цих містах. Тому, на нашу думку, щоб покращити сприйняття 

наведеного матеріалу, слід зробити наступне: 

– по-перше, розділити фактичний матеріал, поданий на графіку і зробити малюнок 1. 

Населення міст, які носили статус столиці України та малюнок 2. Міста України з 

населенням понад 1 млн осіб. 

– по-друге, так як кількість мешканців Дніпропетровська, Донецька та Одеси 

знаходяться у проміжку між 1 млн та 1200 тис., доцільно саме цей проміжок поділити 

на 10 чи 20 тис., тоді буде отримана можливість більш чіткого подання фактів, а отже, 

і кращого їх сприйняття. 

 

8.2.4. Діаграми 

 

Діаграми найбільш вдало проявили себе у тому випадку, коли потрібно порівняти 

певні результати. Але, створюючи діаграму, слід звернути увагу на наступне: 

– продумайте, яким чином, на якій основі будуть згруповані стовпці; 

– підберіть певний порядок подання стовпців (в алфавітному порядку, у порядку 

кількісного зростання та ін.); 

– по можливості уникайте ускладнення візуальних контрастів (білий, чорний, 

один-два відтінки сірого, з різним заштрихуванням та ін.); 

– якщо є необхідність збільшити точність, над стовпцями додайте значення; 

– стовпці, які несуть найважливіші дані, виділіть більш темним кольором. 

Порівняйте два малюнки (рис. 8.9 та рис. 8.10). Будемо вважати, що їх дані 

мають підтримати наступне ствердження. 

Більша кількість населення України у 2005 році було задіяно в сільському 

господарстві, промисловості та торгівлі. 
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Рис. 8.9. Кількість зайнятого населення України за видами економічної діяльності (2005 рік)

1
 

Стовпці малюнка організовані в алфавітному порядку, але така побудова діаграми 

не дає можливості читачеві отримати якісну візуальну інформацію, яка б ґрунтовно 

підтверджувала наведене ствердження. Спробуємо тепер за допомогою порад поданих 

                                                 
1 Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 575 с. 
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для створення діаграм, покращити інформативність та візуальну якість наведеного 

фактичного матеріалу. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Тор
гів

ля

П
ро

м
ис

лов
іс
ть

С
іл

ьс
ьк

е 
го

сп
од

ар
ст

во

О
св

іт
а

Тра
нс

по
рт

О
хо

ро
на

 з
дор

ов
'я

Д
ер

ж
ав

не
 у
пр

ав
лін

ня

Б
уд

ів
ни

цт
во

Ф
ін
ан

со
ва

 д
ія
льн

іс
ть

Ряд1

 
Рис. 8.10. Кількість зайнятого населення України за видами економічної діяльності 

(2005 рік)
1
 

Як бачимо, малюнок є більш збалансованим і візуально несе більше інформації, 

яка як кольорово, так і завдяки новому порядку в поданні стовпців, більш наочно 

підтримує запропоноване ствердження. 

Діаграми з накопиченням 

Діаграми з накопиченням – це різновид звичайної діаграми, але в ній стовпці 

поділяються на пропорційні частини якоїсь іншої змінної, прийнятої за 100 %. Така 

діаграма дає можливість лише відносного порівняння, тому ускладнюється аналіз 

явища. На рисунку ми покажемо розповсюдження ВІЛ-інфекційних захворювань на 

півдні України за допомогою діаграми з накопиченням. 
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Рис. 8.11. Розподіл ВІЛ-інфікованих на півдні України 

                                                 
1 Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 575 с. 
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Вплив на читачів діаграми з накопиченням можна підсилити, якщо: 
– використати числові значення; 
– застосувати об’єднувальні лінії, що дозволить показати тенденції у розвитку явища; 
– зможете розмістити найбільші елементи знизу, а найменші – зверху; 
– буде продумана організація сегментів кольорового забарвлення знизу до верху. 
Горизонтальні діаграми розділені відносно центральної осі 
Такий вид діаграм застосовують, коли на рисунку бажають акцентувати увагу на 

порівнянні якихось явищ, тому на ньому дві залежні змінні розміщують по обидва 
боки центральної осі. Наприклад, наше дослідження вимагає візуального подання 
інформації про наявність у м. Дніпропетровську та м. Львові театрів, музеїв, 
загальноосвітніх шкіл із поглибленим вивченням окремих дисциплін та дитячих садочків, 
які входять до шкільних комплексів. Причому при сприйнятті інформації увагу читача 
ми маємо спрямувати на порівняння поданих фактів. 

 
Рис. 8.12. Наявність театрів, музеїв, шкіл та дитячих садків у містах Львов та 

Дніпропетровськ 

За бажанням, ми можемо наведені дані подати і за допомогою звичайної діаграми, 
тому яку форму подачі матеріалу обирає дослідник, виходячи із власних уподобань. 

Кругові діаграми 
Кругові діаграми у наукових дослідженнях використовують досить рідко і причина 

тут полягає в тому, що їх складно сприймати, якщо там знаходиться більше п’яти-
шести секторів або деякі сектори дуже вузькі. І все-таки, в деяких випадках подання 
інформації за допомогою кругової діаграми може бути визнане доцільним. 

Соціальні допомоги

Доходи від власності

Прибуток та змішаний доход

Заробітня платня

 
Рис. 8.13. Структура доходів населення України у 2005 році

1
 

                                                 
1 Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 575 с. 
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Знову ж таки наведену інформацію можна подати за допомогою звичайної діаграми. 

Сучасна комп’ютерна техніка дозволяє робити багатомірні зображення, але, на 

нашу думку, такі малюнки можуть ускладнити сприйняття фактичного матеріалу, тому 

ми радимо дуже обережно відноситися до візуальної багатомірності в наукових роботах. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Дайте визначення поняттям «ствердження», «доводи» та «факти». 

2. Які елементи складають основу дослідницької аргументації? 

3. Чи слід визнавати альтернативні ствердження при захисті роботи? 

4. Розкрийте поняття «основа» аргументації. 

5. Яким чином зробити Ваше ствердження більш конкретним? 

6. Як перевірити значимість Вашого твердження? 

7. Чи слід обмежувати ствердження (ідею)? 

8. Розкрийте структуру доведення головної ідеї Вашого дослідження. 

9. Яким чином доцільніше повідомляти факти? Як вибрати форму повідомлення 

фактів? 

10. Які факти експерти та читачі вважають надійними? 

11. Яким чином відбувається перевірка аргументації (проблема, рішення та 

підтримці)? 

12. Які можуть бути альтернативи до Вашої аргументації? 

13. Як бути з альтернативними аргументаціями? 

14. Назвіть приклади зізнань та відповідей на альтернативні аргументації. 

15. Яким чином працює підстава? 

16. Як перевірити надійність Вашої підстави? 

17. Яким чином оспорити Вашу підставу? 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 

1. Аргументація – це ... 

2. Довід – це ... 

3. Основа аргументації – це ... 

4. Доводи вказують на те, чому ... 

5. Факти – це те, що ... 

6. Альтернатива при запиті – це ... 

7. Діаграма з накопиченням – це ... 

8. Горизонтальні діаграми розділені відносно центральної осі застосовують, 

коли бажають акцентувати увагу на ... 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Під аргументацією ми розуміємо: 

а) логіко-комунікативний процес, спрямований на обґрунтоване підтвердження 

чого-небудь; 

б) використання законів логіки при розкритті проблеми, що досліджується; 

в) обґрунтоване спростування чого-небудь; 

г) усі відповіді вірні. 

2. Що є елементами аргументації? 

а) ствердження, доводи; 

б) принципи, закономірності; 
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в) факти, аксіоми; 
г) вміння опонувати альтернативним поглядом. 
3. У наукових дослідженнях із соціальної роботи використовуються як факти: 
а) цитати класиків соціології, психології, педагогіки та фотокартки, малюнки, 

аудіозаписи, відеозаписи; 
б) статистичні дані, що отримані за допомогою соціологічних методів дослідження 

та дані отримані у результаті проведеної експериментальної роботи; 
в) документальні дані, зібрані у процесі практичної роботи в установах соціального 

захисту; 
г) усі відповіді вірні. 
4. Основою аргументації можуть слугувати: 
а) категорія, критерій; 
б) закономірність, принцип; 
в) аксіома, постулат; 
г) усі відповіді вірні. 
5. На, що слід акцентувати увагу при підготовці вашого ствердження? 
а) на конкретність, докладність, змістовність; 
б) на пропозицію та використовування нового знання; 
в) на спростування знань, які здавались сталими та непорушними; 
г) на визначення кордонів вашого ствердження. 
6. Що є ядром аргументації? 
а) ствердження; 
б) доводи; 
в) факти; 
г) усі відповіді вірні. 

7. Що є фундаментом аргументації? 
а) ствердження; 
б) доводи; 
в) факти; 
г) усі відповіді вірні. 
8. Для того, щоб передбачити можливі альтернативи при захисті доцільно: 
а) на лекціях із фахових дисциплін звертати увагу на альтернативні ідеї, і на те як 

викладач на них відповідає; 
б) бути присутнім на засіданні спеціалізованої ради із захисту дисертацій, акцентуючи 

увагу на запитання, які ставлять члени комісії, інтерпретуючі означені запитання до 
власного дослідження; 

в) звертати увагу в наукових журналах на статті дискусійного характеру і зокрема на 
альтернативні підходи до вирішення проблеми; 

г) усі відповіді вірні. 
9. Щоб альтернативні погляди не зруйнували Вашу аргументацію, слід: 
а) продумати, які причини чи наслідки слід визнати, тобто обмежити їх коло; 
б) продумати чому ви надали перевагу саме цим причинам чи наслідкам; 
в) продумати декілька варіантів аргументації; 
г) усі відповіді вірні. 
10. Обираючи необхідну термінологію при написанні наукової роботи, 

дослідник має: 

а) надати власне визначення явищу, яке працює на вирішення наукової проблеми; 
б) обрати необхідні визначення у довідниковій літературі; 
в) на підставі аналізу визначень, знайдених у довідниках та енциклопедіях, вивести 

власне визначення; 
г) усі відповіді вірні. 



 

 213 

11. Які слова доцільно використовувати у разі відхилення альтернативних ідей? 

а) не дивлячись на; 

б) всупереч, поки; 

в) не зважаючи на; 

г) тоді як, здається. 

12. При відповіді на альтернативні погляди, на, що слід акцентувати увагу? 

а) на якість доводів та фактів; 

б) на якість аргументації; 

в) на обґрунтування аргументації; 

г) на якість поставленої проблеми. 

13. Коли в аргументації формується основа? 

а) у випадку, коли не вистачає доводів; 

б) у випадку, коли відсутня експериментальна перевірка гіпотези; 

в) у випадку, коли є сумніви, що опонентами будуть сприйняті ваші ствердження; 

г) усі відповіді вірні. 

14. Що може виступати основою аргументації? 

а) категорії; 

б) закономірності; 

в) факти; 

г) принципи. 

15. З яких частин має складатися основа? 

а) з причини та наслідків; 

б) із закономірностей та принципів; 

в) з категорій та аксіом; 

г) усі відповіді вірні. 

16. Які факти є найбільш вагомими при написанні і захисті наукової роботи? 

а) взяті із загальнодержавного статистичного щорічника; 

б) взяті із статей та звітів; 

в) взяті із підручників та посібників; 

г) зібрані самим дослідником первинні факти. 

17. Які форми повідомлення фактів використовують у соціальній роботі? 

а) за допомогою цитування звітної документації соціальних служб, щоденників, 

журналів; 

б) за допомогою опису подій, фотокарток, відеозаписів, аудіозаписів, малюнків, 

які доповнюють опис; 

в) за допомогою таблиць, графіків, діаграм; 

г) усі відповіді вірні. 

18. Обираючи форму подачі фактів між таблицями, діаграмами та графіками, 

які задачі слід вирішити? 

а) обрання такої форми, яка найбільш зрозуміло зможе подати факти; 

б) обрання такої форми, яка найменшим чином допускає викривлення фактів; 

в) обрання такої форми, яка дає змогу додатково описати, проаналізувати явище, 

що вивчається; 

г) усі відповіді вірні. 

19. Яких положень слід дотримуватися, подаючи факти у вигляді таблиць? 

а) у реченні, яке передує таблиці слід інтерпретувати наведені дані; 

б) назва таблиці має бути конкретною і підтримувати ствердження; 

в) виділити важливі елементи, на які має звернути увагу опонент; 

г) усі відповіді вірні. 
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20. Щоб покращити сприйняття матеріалу на графіку чи діаграмі слід: 

а) чітко виділити кожний елемент, або зробити підпис; 

б) на вертикальній осі У нанести шкалу, підібравши зручний її поділ, який залежний 

від того одиницями, сотнями чи мільйонами ви оперуєте; 

в) будувати графік чи діаграму на лініях; 

г) усі відповіді вірні. 

21. Якому виду діаграми надають увагу, якщо бажають спрямувати увагу 

читача на порівняння фактів? 

а) діаграми (звичайні); 

б) діаграми з накопиченням; 

в) кругові діаграми; 

г) горизонтальні діаграми, розділені відносно центральної осі. 

 

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ 

 

 

№ 1 – а, в; 

№ 2 – а, б, в, г; 

№ 3 – г; 

№ 4 – б, в; 

№ 5 – а, б, в, г; 

№ 6 – г; 

№ 7 – в; 

№ 8 – г; 

№ 9 – а, б; 

№ 10 – б, в; 

№ 11 – а, б, в, г; 

№ 12 – а, б, г; 

№ 13 – в; 

№ 14 – б, г; 

№ 15 – а; 

№ 16 – г; 

№ 17 – г; 

№ 18 – г; 

№ 19 – г; 

№ 20 – г; 

№ 21 – г. 

 

ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Підберіть наукову статтю у журналі, де простежується ґрунтовна аргументація. 

2. Підберіть наукову статтю, де присутні елементи аргументації (ствердження, 

довід, підстави, факти). 

3. Підготуйте план побудови аргументації вашого дослідження. 

4. Подайте матеріал будь-якої частини вашого дослідження у вигляді таблиці, 

графіка чи діаграми. 

5. Підготуйте альтернативи до Вашої аргументації. 

6. Підготуйте відповіді на альтернативні аргументації. 

7. Наведіть прийоми перевірки надійності Вашої підстави. 

8. Підготуйте основу Вашої дослідницької аргументації. 

9. Підберіть альтернативи до Вашої аргументації. 
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РОЗДІЛ 9 

ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

9.1. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Кваліфікаційна робота виконується студентом особисто і має бути подана до 

захисту у вигляді спеціально підготовленого рукопису не пізніше за термін, встановлений 

графіком підготовки випускних кваліфікаційних робіт. Текстовий варіант кваліфікаційної 

роботи повинен бути надрукованим та поданим на випускову кафедру переплетеним, 

у двох примірниках, один з яких – електронний, не пізніше ніж за 14 днів до захисту. 

Разом із науковою роботою подаються додаткові матеріали, які характеризують їхню 

наукову і практичну цінність: друковані статті, методичні розробки, програми тощо. 

Тут слід зазначити, що для захисту такого виду кваліфікаційної роботи, як магістерська 

дисертація, додатково подається ще й автореферат. 

Але є й інша форма підготовки і подання магістерської роботи до захисту, а саме 

у вигляді «серії опублікованих одноосібно, або в співпраці з науковим керівником 

теоретичних або експериментальних матеріалів (у тому числі у фахових наукових 

виданнях України та інших країн), яка характеризується єдністю змісту і свідчить про 

можливість вирішення магістрантом конкретних наукових завдань»
1
. Але у разі захисту 

таких комплексних робіт, автори повинні навести особисті результати, тобто показати 

власний внесок у загальну роботу. 

Керівник кваліфікаційної роботи готує письмовий відгук, у якому коротко  

характеризує основні етапи проведеного дослідження, зазначаючи його актуальність, 

оригінальність результатів, наукове та практичне значення, рівень фаховості та  

самостійності студента. Керівник пропонує оцінити роботу «задовільно» чи «незадовільно». 

Чому ми рекомендуємо саме ці оцінки з боку керівника? Вважаємо некоректним, коли 

керівник кваліфікаційної роботи оцінює за чотирьохбальною шкалою дослідження 

свого вихованця. Це нав’язування своєї оцінки членам державної комісії – «подивіться, 

який я гарний керівник». Вважаємо, що оцінювання – справа державної комісії, а 

справа керівника підготувати якісну роботу і гарний захист. 

У випадку позитивного відгуку науковий керівник підписує титульний аркуш 

роботи і допускає студента до кафедрального захисту. У випадку негативного відгуку 

керівника, кафедра має створити комісію, яка повинна розглянути роботу і дати свій 

висновок. До складу комісії керівник не залучається, щоб не впливати на об’єктивність 

рішення. Якщо комісія надає негативний відгук випускової роботи, то така робота не 

посилається на рецензію, а студент не допускається до захисту. 

Попередній захист. 3авершена випускна робота надається на випускову кафедру 

для попереднього захисту, на якому визначається ступінь готовності роботи та студента 

до офіційного захисту. Основним завданням кафедрального захисту є виявлення 

недоліків як у роботі, так і у підготовці студента, які потрібно усунути до офіційного 

захисту. Керівник представляє на кафедру письмовий відгук. 

Кваліфікаційна робота допущена до захисту, направляється завідуючим кафедрою 

на рецензію. До рецензування студентських робіт можуть бути залученні не лише 

викладачі випускової кафедри, а й викладачі інших вузів та наукових організацій. Після 

кафедрального захисту, якщо робота отримала позитивну оцінку, вона доопрацьовується і 

                                                 
1 Ковальчук В.В., Моісєєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: Професіонал, 2007. – 239 с. – С. 198. 
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подається на кафедру. Співробітник випускової кафедри розписується в отриманні 

роботи і фіксує термін її здачі в спеціальному журналі. Даний варіант роботи вважається 

остаточним, він не підлягає доопрацюванню або заміні. Наукові роботи, які не 

надійшли в установленні терміни, і з якими не мали можливість ознайомитися члени 

екзаменаційної комісії, не можуть бути прийняті до захисту. 

На підставі якості кваліфікаційної роботи та відгуку керівника, на засіданні 

кафедри приймається рішення про допущення роботи до захисту та передачі її на 

рецензування. Прийняте рішення фіксується у протоколі засідання кафедри та запису 

на титульному аркуші роботи. До рецензування та захисту допускають лише тих 

студентів, які виконали всі вимоги навчального плану та освітньо-професійної програми з 

напряму підготовки «соціальна робота». Список студентів-випускників, допущених до 

захисту, затверджується наказом ректора університету за поданням завідуючого випускової 

кафедри. 

Склад рецензентів затверджується на засіданні випускової кафедри. До рецензування 

кваліфікаційних робіт залучають лише зовнішніх рецензентів, які мають вчені ступіні 

та вчені звання або є провідними фахівцями у галузях соціальної роботи, яким присвячена 

магістерська робота. Рецензія повинна містити рекомендацію про конкретну оцінку за 

чотирибальною шкалою. Незадовільна оцінка рецензента не є підставою для відхилення 

роботи від захисту. Студент має бути ознайомлений із відгуком керівника та рецензією не 

пізніше, ніж за три дні до захисту. 

У рецензії повинен бути наданий аналіз вмісту і основних положень роботи, що 

рецензується, оцінка актуальності вибраної теми, самостійності підходу до її розкриття 

(наявність власної точки зору автора), уміння користуватися сучасними методами  і 

обробки інформації, ступеня обґрунтованості висновків і рекомендацій, достовірності 

отриманих результатів, їх новизни і практичної значущості. Разом із позитивними 

сторонами роботи наголошуються недоліки роботи. На закінчення рецензент дає 

характеристику загального рівня випускної кваліфікаційної роботи і оцінює її, після 

чого підписує титульний аркуш роботи. Обсяг рецензії повинен складати від однієї до 

трьох сторінок друкованого тексту. 

До захисту допускаються лише ті кваліфікаційні роботи, які оформленні за всіма 

вимогами, мають відзив керівника, рецензію та пройшли кафедральний захист.  

Незадовільно виконанні роботи до захисту не допускаються й повертаються студенту 

на доопрацювання. Доопрацьовані роботи подаються повторно на кафедру разом із 

першим (незадовільним) варіантом роботи і рецензією на неї. Якщо кафедра, на 

своєму засіданні, приймає рішення не допускати студента до захисту випускної роботи, 

то протокол засідання кафедри із цим рішенням має бути представлений через декана 

факультету, на затвердження ректору університету. 

Не пізніше, ніж за п’ять днів до захисту до державної комісії надходять: 

– випускна робота з висновком кафедри про допуск студента до захисту; 

– письмовий відгук наукового керівника; 

– письмова рецензія на роботу; 

– додаткові матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність роботи: 

друковані статті, документи про практичне застосування роботи, програмні продукти тощо. 

Захист випускної кваліфікаційної роботи проводиться у заздалегідь встановлений 

час на засіданні державної екзаменаційної комісії з відповідного напряму підготовки, 

але за умов участі в засіданні не менше двох третин складу ДЕК. Порядок і процедура 

захисту випускної кваліфікаційної роботи визначена Положенням про підсумкову 

державну атестацію. Крім членів екзаменаційної комісії, на захисті бажана присутність 

наукового керівника, рецензента випускної кваліфікаційної роботи, а також викладачів і 

студентів. Крім того, на захист можуть бути запрошені керівники підприємств, установ, 
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організацій соціальної сфери, на замовлення яких було здійснено дослідження, рецензенти 

кваліфікованих робіт. 

Процедура захисту є відкритою, публічною і включає: 

– доповідь студента про зміст роботи; 

– запитання до автора як збоку членів ДЕК, так і осіб, присутніх на захисті; 

– оголошення відгуку наукового керівника або його виступ; 

– оголошення рецензії або виступ рецензента; 

– відповіді автора кваліфікованої роботи на запитання, що надійшли; 

– заключне слово студента (в разі необхідності); 

– оголошення рішення комісії про оцінку роботи. 

Такий порядок публічного захисту передбачає попередню підготовку до нього 

студента. Насамперед, дослідник готує заздалегідь вступне слово, яке за часом не 

повинно перевищувати 10 хвилин. Може мати довільну форму, але має містити обов’язкові 

елементи: обґрунтування актуальності теми дослідження, мета, завдання, об’єкт, 

предмет дослідження, практична значущість проведеного дослідження, методи, які 

використовувались для досягнення результатів роботи, отримані результати, висновки, 

те, що вдалося встановити, довести, якщо є підстава –говорити про елементи наукової 

новизни у теоретичних положеннях та практичних рекомендаціях. Слід також відмітити, 

з якими труднощами довелося зіткнутися у процесі розв’язання завдань та досягнення 

мети кваліфікованої роботи. 

За умови необхідності, наприклад, кращого сприймання присутніми змісту доповіді, 

можна використовувати заздалегідь підготовлені наочні засоби – плакати з таблицями, 

графіками, алгоритмами і т. ін. 

Рішення про оцінку кваліфікованої роботи приймається на закритому засіданні 

ДЕК, яке проводиться одразу після виступу останнього студента і оголошується у той 

же день у присутності членів комісії. 

Студент, який не захистив кваліфіковану роботу, допускається до захисту 

протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу. 

Якщо кваліфікована робота не була вчасно захищена з поважної причини, що 

документально підтверджено, студенту може бути продовжений строк навчання у 

ВНЗ до наступного терміну дії ДЕК, але не більше одного року. 

За умов одержання незадовільної оцінки, студента відраховують з університету, 

надаючи академічну довідку встановленого зразка. Але він має право на повторний 

захист магістерської роботи через рік, за визначеною процедурою. Студент, який з 

поважних причин не з’явився на засідання державної атестаційної комісії, вважається 

неатестованим і має право на повторний захист протягом трьох років після закінчення 

університету. 

Для доповіді за результатами магістерської роботи студентові надають 10 хвилин, 

загальна тривалість захисту не повинна перевищувати 30-ти хвилин. У доповіді необхідно 

відзначити актуальність теми та новизну результатів роботи, їхню наукову та 

практичну цінність, розкрити особливості організації та проведення експериментального 

дослідження. У процесі захисту роботи, дозволено використовувати додаткові ілюстративні 

матеріали на плакатах, слайдах, плівках і комп’ютерних носіях. 

Для доповіді за результатами кваліфікаційної роботи студентові надають 10 хвилин, 

загальна тривалість захисту не повинна перевищувати 30-ти хвилин. У доповіді необхідно 

відзначити актуальність теми та новизну результатів роботи, їхню наукову та практичну 

цінність, розкрити особливості організації та проведення експериментального дослідження. 

У процесі захисту роботи, дозволено використовувати додаткові ілюстративні матеріали 

на плакатах, слайдах, плівках і комп’ютерних носіях. 
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Кваліфікаційна робота має бути написана державною мовою, але захищати її 
студент може на іноземній мові. Захист дипломної (магістерської) роботи іноземною 
мовою дозволяється студентам, які поглиблено вивчали іноземну мову і склали іспит 
не нижче 91 бала (оцінка «відмінно»), успішно пройшли тестування і співбесіду іноземною 
мовою на кафедрі іноземних мов. Допущені до захисту іноземною мовою, додатково 
подають: 

– список літератури; 
– анотацію випускної роботи (10 сторінок друкованого тексту); 
– глосарій (200-400 термінів). 
Доповідь, за погодженням з головою ДЕК, може бути виголошена українською 

та іноземною мовами, або лише іноземною мовою. Відповіді на запитання членів комісії 
здійснюють мовою, якою надійшло запитання. Студенти, які успішно захистили 
дипломну (магістерську) роботу іноземною мовою отримують сертифікат володіння 
іноземною мовою встановленого зразка. 

Після доповіді студента і його відповідей на запитання, оголошуються рецензія 
на роботу та відгук наукового керівника. Студент має дати пояснення щодо зауважень 
і відповісти на запитання членів державної екзаменаційної комісії. Відповіді на поставлені 
запитання мають бути чіткими, конкретними впевненими. Рішення про оцінку захисту 
бакалаврської, дипломної, магістерської роботи приймається на закритому засіданні 
державної екзаменаційної комісії, результат оголошується після затвердження протоколу 
головою ДЕК. 

Випускники-дипломники та магістранти, дисертаційні дослідження яких визнано 
державною екзаменаційною комісією, такими що є перспективними, можуть 
рекомендуватися державною екзаменаційною комісією для вступу до аспірантури. 
Магістерські та дипломні роботи, що мають вагоме науково-практичне значення, можуть 
бути, за пропозицією державної екзаменаційної комісії, рекомендовані для опублікування 
у вигляді окремих навчальних посібників. За магістерськими роботами зберігається 
статус авторського права. 

Секретар державної екзаменаційної комісії, після захисту здає магістерські роботи 
до бібліотеки (архіву), де вони реєструються і зберігаються у фонді магістерських 
робіт протягом 5 років. 

Аналіз помилок, які було зроблено при підготовці кваліфікаційних робіт до захисту 
дає підстави акцентувати увагу магістрів на ті помилки, що попадають найчастіше у 
поле зору членів державної комісії, зокрема: 

– кваліфікаційна робота не відповідає поданому змісту, або зміст не розкриває у 
повному обсязі тему чи її основних частин; 

– сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реального вирішення проблемної 
ситуації, стану об’єкта; 

– мета дослідження не пов’язана з проголошеною проблематикою, сформульована 
абстрактно і не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження; 

– не розкрито у дослідженні поставлених завдань; 
– робота являє собою компіляцію або плагіат, автор не виявив самостійності; 
– не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних 

документів, спеціальної літератури (останні 5-10 років) з теми дослідження; 
– аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій із теми кваліфікаційної 

роботи не відбиває рівня досліджуваності проблеми (має форму анотованого списку); 
– поверхово висвітлено стан науково-педагогічної практики, не розкрито зміст та 

організацію особистого експериментального дослідження (його суть, тривалість, місце 
проведення, кількість обстежуваних, їхні характеристики тощо); 

– висновки не відповідають поставленим завданням, тобто кінцевий результат не 
відповідає меті дослідження; 
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– відсутні посилання на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал; 

– бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, 

без дотримання вимог державного стандарту; 

– ілюстраційний матеріал (таблиці, діаграми, схеми), запозичені не з першоджерел, 

а з підручників, навчальних посібників, монографій або наукових статей; 

– обсяг роботи не відповідають вимогам до кваліфікаційних робіт, оформлення 

виконано неохайно, з помилками. 

Готуючи кваліфікаційну роботу до захисту, молодим науковцям та їх керівникам, 

слід уважно слідкувати, щоб наведених помилок та неточностей позбутися. 

 

9.2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Приєднання України до Болонського процесу вимагає не лише більш серйозного 

ставлення до проблеми якості освіти, але й врахування підходів, прийнятих у 

європейському освітньому просторі щодо цього питання. Як відомо, ENQA (Європейська 

мережа з гарантування якості у вищій освіті) запропонувала взяти за основу оцінки 

якості вищої освіти три групи стандартів: 

– стандарти для внутрішнього гарантування якості вищого навчального закладу; 

– стандарти для зовнішнього гарантування якості вищого навчального закладу; 

– європейські стандарти для зовнішніх агентств із гарантування якості [14]. 

У контексті проблеми, що розглядається, ми акцентуємо увагу на першій групі 

стандартів, спрямованій на відпрацювання навчальним закладом чіткої внутрішньої 

політики та відповідних методик щодо досягнення задекларованих якісних показників. 

Формування національної системи контролю якості кваліфікаційних студентських 

робіт не може не враховувати критеріїв та методів оцінювання відповідно до вимог 

ENQA. На нашу думку, для досягнення цієї мети слід не лише розробити прозорі, 

зрозумілі студентам і викладачам критерії та норми оцінювання, але й впровадити 

таку стратегію, яка б стимулювала безперервне покращання якості кваліфікаційних робіт. 

Оскільки кваліфікаційна робота являє собою, насамперед, навчально-наукове 

дослідження, що в концентрованому вигляді відображає результативність багаторічного 

процесу навчальної та наукової праці студента, її результати є підставою для встановлення 

відповідності між означеними вимогами та наявним рівнем знань, умінь та навичок 

фахівця в галузі майбутньої професійної діяльності. Отже, можна стверджувати, що 

вона є важливим етапом перевірки та оцінки якості підготовки майбутнього соціального 

працівника. Відповідно до вимог освітнього стандарту зі спеціальності 7.040202 «Соціальна 

робота», кваліфікаційна робота являє собою закінчену розробку, в якій аналізуються 

актуальні проблеми соціальної сфери та розкриваються зміст і технології їх розв’язання 

не лише у теоретичному, але і в практичному плані, на місцевому, регіональному та 

державному рівнях [10]. Саме тому вимоги до кваліфікаційної роботи є високими і 

збігаються з вимогами, визначеними освітньо-кваліфікаційними характеристиками 

бакалавра, спеціаліста та магістра соціальної роботи. Така робота повинна засвідчувати 

готовність майбутнього спеціаліста до розв’язання теоретичних та практичних завдань 

фаху. Своєю кваліфікаційною роботою на кожному освітньому рівні студент має засвідчити: 

– ґрунтовні теоретичні знання з обраної тематики та проблемне викладення 

теоретичного матеріалу; 

– вміння вивчати та узагальнювати літературні джерела, матеріали установ та 

організацій соціальної сфери; 

– спроможність вирішувати практичні завдання, робити висновки, надавати пропозиції; 

– навички підготовки, організації та проведення соціологічного дослідження; 

– уміння використовувати методи оцінки соціальної інформації. 
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Метою підготовки кваліфікаційної роботи є систематизація та поглиблення набутих 

знань з обраної спеціальності, їх застосування під час вирішення конкретних завдань, 

набуття навичок самостійної дослідницької діяльності, а також оволодіння методикою 

дослідження, узагальнення та логічного викладення матеріалу. Загальні вимоги до 

кваліфікаційної роботи полягають у наявності цільової спрямованості, чіткості побудови, 

логічної послідовності викладу матеріалу, глибини дослідження, повноти висвітлення 

питання, переконливості аргументацій, стислості та точності формулювань, конкретності 

викладення результатів роботи, доведеності висновків та обґрунтованості рекомендацій, 

грамотного оформлення тощо. 

Кваліфікаційна робота зі спеціальності 7.040202 «Соціальна робота» носить 

емпірично-дослідний характер, тобто передбачає вивчення практичного досвіду роботи 

конкретних установ, організацій, думок фахівців, науковців, оцінки якості соціальних 

послуг клієнтами соціальних служб, які потрапляють у поле дослідження. Результатом 

її виконання має бути засвоєння знань, придбання вмінь та формування навичок, що 

дозволяють майбутньому соціальному працівникові здійснювати аналітико-дослідницьку 

діяльність: аналіз та прогнозування, розробку соціальних проектів, програм, технологій 

тощо. 

Оскільки бакалаврська, дипломна, магістерська роботи носять комплексний науково-

навчальний характер, підхід до їх оцінки є багатоаспектним. Оцінюванню підлягають 

як сам зміст роботи, так і її оформлення та представлення під час захисту, що розкриває 

вміння ерудовано репрезентувати опрацьований матеріал та аргументовано доводити 

кожне положення. Враховується також виявлена самостійність суджень автора, вміння 

здійснювати широкомасштабний пошук джерел, що висвітлюють тему роботи, працювати 

з навчальною та науковою літературою тощо. Як основні критерії для оцінювання 

кваліфікаційної роботи виступають вимоги до фахівця, що визначаються його освітньо-

кваліфікаційною характеристикою, а саме здатність студента: 

– визначати проблему в умовах, що склалися; 

– вміння переводити соціальну проблему на рівень завдань; 

– визначати найбільш ефективні засоби вирішення соціальної проблеми; 

– здійснювати вибір і реалізацію продуктивних технологій; 

– встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; 

– використовувати діагностичний інструментарій, адекватний задачам дослідження 

і особливостям об’єкта дослідження; 

– впливати на об’єкт з метою досягнення бажаного результату, виявляти можливості 

продуктивної діяльності; 

– організовувати соціальну роботу і особисто брати участь у проведенні  

запропонованих заходів; 

– методично правильно проводити анкетування, соціальні опитування; 

– поєднувати теоретичний аналіз соціальних проблем із рекомендаціями щодо 

оптимальних шляхів їх розв’язання. 

Запропонована нами система оцінювання ґрунтується на 100-бальній шкалі, яка, 

на нашу думку, надає досить широкі можливості для визначення рівня підготовки 

кваліфікаційної роботи. За цією шкалою визначено такі рівні: «високий» (91-100 балів), 

«середній» (76-90 балів), «достатній» (61-75 балів), «низький» (менш ніж 61 бал). 

Виходячи з наведеної шкали, а також з того факту, що на захисті студент може набрати 

максимально 40 балів, ми бачимо, що до захисту можуть бути допущені лише ті роботи, 

які на кафедральному допуску набрали не менше 21 бала. 

На нашу думку, весь процес оцінювання має охоплювати п’ять основних позицій, 

які відображають процес підготовки і захисту кваліфікаційної роботи: вступ та висновки, 

теоретична та емпірична частини, оформлення роботи та безпосередньо процедура 
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захисту. Причому за кожною позицією була встановлена максимальна кількість балів, яку 

студент може набрати в процесі підготовки та безпосереднього захисту роботи (табл. 9.1). 

Таблиця 9.1 

Сумарне оцінювання кваліфікаційної роботи 

№ 

з/п 

Складові, що 

підлягають оцінюванню 

Сума у балах 

Попереднє оцінювання 

членами ДЕК 

Під час 

захисту 
 

1 Вступ. Висновки 20   

2 Теоретична частина 10   

3 Емпірична частина 20   

4 Оформлення роботи 10   

5 Захист роботи  40  

6 Разом 60 40 100 

7 Загальна максимальна оцінка   100 

У процесі написання кваліфікаційної роботи викладач здійснює функцію управління 

пізнавальною діяльністю студента через контроль і оцінювання. Таким чином, контроль – 

це спосіб виявлення й оцінювання спільної діяльності студента і викладача. Психолог 

С.Л. Рубінштейн, досліджуючи діяльність людини, писав: «Психологічно значною мірою 

саме за допомогою оцінки здійснюється соціальний вплив на діяльність особистості. 

Тому особливо важливо правильно організувати її на практиці та розкрити її тонкий і 

лабільний механізм в теорії» [12, с. 43]. 

Для того, щоб контроль написання кваліфікаційної роботи був об’єктивним і 

дійовим, необхідно чітко визначити норми, які вказуватимуть умови успішного написання 

та захисту наукової роботи. «Операційною формою контролю є перевірка – порівняння, 

співвідношення досягнутих результатів із заданими нормами» [9, с. 416]. Саме порівняння 

відношення досягнутого до заданих норм називається процесом оцінювання. Результатом 

цього процесу є оцінка, яка фіксується у певній системі вимірювання. 

Норма оцінювання – це ключовий момент контролю кваліфікаційної роботи. 

«Норми – це опис умов, на які має спиратися педагог, виставляючи студентові оцінку» 

[7, с. 241]. Виходячи з цього, ми основний аспект спрямовували на опрацювання саме 

норм оцінювання кваліфікаційної роботи. 

Ми вважаємо, що важливою умовою ефективного контролю є об’єктивність і 

коректність норм оцінювання. Відпрацювання таких норм є непростою і довготривалою 

справою. Адже норма оцінювання не може бути ні заниженою, ні завищеною. Занижена 

норма породжує серед студентів несерйозне ставлення до написання кваліфікаційної 

роботи (навіщо вивчати матеріали, проводити досліди, коли можна за тиждень щось 

назбирати і захиститися). Завищена норма також негативно впливає на працездатність 

студентів, виникає невпевненість у своїх силах, з’являється байдужість, що в кінцевому 

рахунку призводить до негативного результату. Отже, створюючи систему оцінювання, 

ми маємо знайти збалансовану норму оцінювання кваліфікаційної роботи. Крім того, 

ця норма не може обмежувати творчі можливості студента. Що мається на увазі? 

Часто можна почути: у кваліфікованих роботах не можна впроваджувати формувальний 

експеримент, бо за той час, коли пишеться кваліфікаційна робота, не можна провести 

повноцінний формувальний експеримент. Дійсно, якщо студент працює над темою рік 

чи півроку, то складно говорити про забезпечення будь-якої якості (особливо в 

психолого-педагогічному сенсі), але є студенти, які починають розробляти наукову 

тему з моменту обрання теми курсової роботи, продовжуючи її на рівні бакалаврської 

та магістерської робіт. Безумовно, в таких роботах можливий формувальний експеримент. 

Практика написання кваліфікаційних робіт багатьох університетів свідчить, що на тих 

кафедрах, де наукова робота організована на достатньому рівні, формувальний 

експеримент не лише можливий, а й необхідний. Саме його наявність вказує на 
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зростання наукового потенціалу студента. До того ж обов’язковою умовою участі у 

переважній більшості всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт є наявність 

у представленій роботі експериментальної частини. Як бачимо, норми оцінювання – 

це важливий елемент, який має дати відповідь на основне питання: як не обмежити 

розвиток творчих можливостей майбутніх науковців і разом з тим знайти ту межу, за 

якою починається несерйозне ставлення до поставлених норм та неробство. 

Відповідальність за об’єктивність і посильність норм несе випускова кафедра. 

Викладачі кафедри мають відстежувати й корегувати відповідність між вимогами норм 

написання кваліфікаційної роботи і умовами та можливостями їх досягнення. Якщо 

змінюються умови, то необхідно вносити зміни і в норми. Наприклад, кафедра була 

обмежена висококваліфікованими викладачами, що не давало можливості якісно  

організувати поступове систематичне написання роботи, надавати сучасні консультування 

випускникам – отже, така ситуація вимагає відповідної корекції норм оцінювання. З 

часом на кафедрі з’явилися висококваліфіковані науковці, здатні організувати наукову 

роботу студентів на високому рівні, це, безумовно, має відобразитися на нормах 

оцінювання у плані підвищення їх якісних показників. 

Незважаючи на постійне вдосконалення нормативно-правової, науково-методичної 

бази діяльності ВНЗ України, відображення її у численних наукових та навчальних 

виданнях, розробку освітніх галузевих стандартів, у педагогічній роботі з оцінювання 

якості засвоєних студентом знань, набутих умінь та сформованих навичок часто 

спостерігаються елементи суб’єктивізму. Загальновідомо, що оцінювання рівня знань 

студентів значною мірою залежить від психологічних особливостей викладача. Одна й 

та ж кваліфікаційна робота студента різними викладачами оцінюється по-різному. 

Причиною цього явища та обґрунтування висловлених оцінок є надання пріоритету 

різним об’єктам контролю: одні акцентують увагу на теоретичному обґрунтуванні 

проблеми; другі – на досконалості проведення експерименту, треті – на оформленні, 

четверті – на якості виступу під час захисту та відповіді на запитання та ін. Про 

наявність необ’єктивного підходу до оцінки якості знань студентів із боку окремих 

викладачів свідчать і результати досліджень, проведених на рівні як Міністерства 

освіти і науки України, так і окремих вузів. Вони вказують на те, що відхилення в 

оцінці результатів пізнавальної діяльності студентів іноді досягають великих значень. 

Так, 276 викладачів різних вузів одну й ту саму студентську роботу оцінили таким 

чином: 31 % – поставили оцінку «незадовільно», 65 % – «задовільно», 4 % – «добре» 

[6, 8]. Цей приклад свідчить, наскільки великий діапазон суб’єктивності може мати 

місце при оцінці знань студентів, якщо ці оцінки ставляться лише на основі індивідуальних 

«нефіксованих» критеріїв, якими користуються викладачі вузів. На жаль, останнім часом 

подібні явища зустрічаються у практиці роботи вузів доволі часто, що і спонукало нас 

звернути увагу на розробку норм оцінювання студентських кваліфікаційних робіт. На 

нашу думку, об’єктом оцінювання мають бути як захист роботи, так і її структурні 

компоненти та оформлення. 

Ефективний контроль успішності навчання студентів передбачає не лише виявлення 

їх знань, вмінь та навичок, але й об’єктивне оцінювання, тобто вираження якості 

результатів навчально-пізнавальної діяльності у кількісних показниках. Оцінка передбачає 

співставлення того, що студент засвоїв, із тим, що він повинен засвоїти, відповідно до 

вимог навчальної програми. Отже, основними складовими оцінки мають бути не лише 

встановлення фактичного рівня знань студента, але й співвідношення виявленого 

знання із задекларованими еталонами, тобто нормами. За допомогою оцінювання є 

можливість з’ясувати причини, які заважають студентові у написанні роботи та дозволяють 

знайти засоби усунення цих перешкод. Тому оцінка за кваліфіковану роботу має 

охоплювати працю студента за певний період і включати оцінювання кількох видів 
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праці: робота з літературою, першоджерелами, проведення спостережень, експериментальної 

роботи, оформлення кваліфікаційної роботи, доповідь, відповідь на запитання та ін. 

Виходячи з вищевикладеного розуміння процесу аналізу наукової діяльності випускників, 

наводимо у вигляді таблиці, за якою, на нашу думку, доцільно проводити оцінювання 

студентських наукових робіт. 

З метою досягнення якомога вищого рівня об’єктивності в межах кожної з 

наведених у табл. 1 основних показників, що ідентифікують вимоги до кваліфікаційної 

роботи та підлягають безпосередньому оцінюванню, нами було розроблено норми 

оцінювання кваліфікаційної роботи за кожною з наведених вище позицій, тобто кожна 

з п’яти позицій конкретизується, нормується і забезпечується певною кількістю балів. 

Крім того, в межах кожної складової частини системи оцінювання (табл. 1), бали 

розподілялися відповідно до кількості елементів (позицій) оцінювання (табл. 2). Наприклад, 

якість підготовки теоретичної частини наукової роботи оцінюється максимальною 

оцінкою у 10 балів. Оскільки кількість елементів, що підлягають оцінюванню у цій 

частини, складає 5, кожен із них може бути максимально оцінений у 2 бали. З метою 

більшого усвідомлення взаємодії норм оцінювання та етапності безпосереднього 

оцінювання кваліфікаційної роботи наводимо таблицю оцінювання кваліфікаційних 

робіт (табл. 9.2). 

Таблиця 9.2 

Оцінювання кваліфікаційних робіт 
№ 

з/п 

Елементи, що 

оцінюються 
Норми оцінювання 

Оцінка 

в балах 

1. Вступ. Висновки 

1.1 Актуальність проблеми Обґрунтування важливості дослідження для розвитку 

відповідного напряму соціальної сфери, соціальної роботи, 

зв’язок роботи із завданнями в галузі соціальної політики 

та соціальної роботи. Розуміння проблемної ситуації, 

тобто протиріч, що являє собою сутність досліджуваної 

проблеми, співвідношення між відомим та невідомим, 

наявним та необхідним, того, що потребує розв’язання та 

спрямовує науковий пошук на отримання нових знань 

про предмет дослідження 

0-2 

1.2 Мета дослідження Бачення автором кінцевого результату дослідження та 

вміння формулювати його лаконічним виразом, містка 

відповідь на запитання: «Навіщо проводиться дослідження?» 

0-2 

1.3 Завдання дослідження Уміння переводити соціальну проблему, що досліджується, 

на рівень завдань. Повнота та достатність сформульованих 

завдань для досягнення мети дослідження 

0-2 

1.4 Об’єкт та предмет 

дослідження 

Уміння вирізняти у соціальному явищі ціль (об’єкт) та 

його частину (предмет), що створюють проблемну ситуацію, 

встановлювати зв’язок між ними. Об’єкт є носієм проблемної 

ситуації, а предмет являє собою ті характеристики об’єкта, 

які потрібно дослідити, щоб реалізувати завдання дослідження 

0-2 

1.5 Гіпотеза дослідження Уміння формулювати наукові припущення щодо власти-

востей, структури об’єкта, характеру зв’язків між явищами, 

що вивчаються, чинників, що детермінують ці зв’язки, 

передбачення автором кваліфікаційної роботи причинно-

наслідкових зв’язків між елементами проблемної ситуації 

0-2 

1.6 Теоретична та практична 

значимість дослідження 

Розуміння автором роботи відмінності отриманих результатів 

від відомих раніше, усвідомлення ним ступеня можливості 

практичного використання результатів дослідження 

0-2 

1.7 Апробація результатів 

дослідження 

Перелік конференцій, засідань круглих столів, студій, на 

яких оприлюднено результати дослідження, а також 

публікацій із теми дослідження 
0-2 
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1.8 Висновки дослідження Уміння підбивати підсумки проведеної роботи. Обґрунто-

ваність висновків, усвідомлення автором ступеня розв’язання 

поставлених завдань. Логічність побудови та чіткість 

викладу тексту висновків 

0-2 

1.9 Наявність власних 

пропозицій і рекомендацій 

Бачення та обґрунтування студентом основних шляхів, умов, 

засобів розв’язання досліджуваної проблеми, самостійність 

рекомендацій, уміння усвідомлено приймати позиції відомих 

науковців та практиків 

0-2 

1.10 Самостійність суджень 

автора роботи 

Уміння формулювати та обґрунтовувати власну позицію 

щодо оцінки стану об’єкта і перспектив його розвитку 
0-2 

 Разом  20 

2. Теоретична частина 

2.1 Структура роботи Правильність та логічність структури роботи, що забезпечує 

повноту розкриття теми та ступінь реалізації завдань 

дослідження 

0-2 

2.2 Ступінь наукової 

розробленості проблеми 

(для дипломної роботи); 

джерельна база та 

методологічні засади 

дослідження (для 

магістерської роботи) 

Уміння здійснювати критичний аналіз основних джерел, 

що розкривають тему дослідження, їх систематизацію, 

визначення їх місця у колі наявних джерел, виявлення 

аспектів проблеми, що не знайшли достатнього і необхідного 

висвітлення в науковій та навчальній літературі, акцент на 

дискусійних, невирішених, недосліджених аспектах проблеми. 

Уміння окреслювати основні етапи розвитку наукової 

думки з проблеми дослідження, визначати ті питання, що 

потребують подальшого висвітлення, визначати власний 

вклад у розв’язання означеної проблеми, обґрунтовувати 

доцільність і необхідність проведення подальших досліджень 

у даному напрямі 

0-2 

2.3 Історико-теоретичний 

аналіз явища  

Уміння здійснювати історико-теоретичний, теоретико-

правовий аналіз досліджуваного явища, представляти  

результати такого аналізу, як бази для подальшого наукового 

пошуку 

0-2 

2.4 Висвітлення 

інноваційного 

практичного досвіду 

Уміння здійснювати аналіз якості практичного розв’язання 

проблем, схожих із досліджуваною проблемою, оцінювати 

рівень реалізації окреслених у них завдань та узагальнювати 

інноваційний досвід, накопичений у практичній соціальній 

роботі 

0-2 

2.5 Характер викладу 

матеріалу 

Наявність у роботі послідовності розвитку думки, смислової 

закінченості, змістовної цілісності, логічності, об’єктивності, 

лаконічності викладу тексту. 

Уміння аргументовано викладати зміст і результати до-

слідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, 

тавтології 

0-2 

 Разом  10 

3. Емпірична частина 

3.1 Методи та методика 

дослідження 

Уміння обирати методи дослідження, адекватні поставленим 

завданням та предмету дослідження, розробляти методику 

дослідження 

0-5 

3.2 Організація емпіричного 

дослідження 

Уміння застосовувати технологію збору даних про предмет 

дослідження, розробляти інструментарій для вирішення 

завдань дослідження, розробляти систему емпіричних 

індикаторів, будувати вибіркову сукупність, обробляти 

отриману інформацію, в тому числі за допомогою методів 

математичної статистики, інтерпретувати та узагальнювати 

результати дослідження 

0-5 

3.3 Технологія емпіричного 

дослідження 

Уміння розробляти інструментарій дослідження (анкети, 

схеми інтерв’ю, бесіди, бланки спостереження, бланки 

аналізу документів і т. д.), здійснювати його апробацію та 

грамотно використовувати у процесі дослідження 

0-5 
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3.4 Проведення 

експерименту 

Розробляти програму експерименту відповідно до його 

виду (соціологічний, психолого-педагогічний, соціально-

психологічний, соціально-педагогічний, соціальний), реалі-

зовувати основні завдання експерименту та перевіряти 

висунуті гіпотези, проводити діагностуючий та формувальний 

експерименти 

0-5 

 Разом  20 

4. Оформлення роботи 

4.1  Обсяг роботи Загальний обсяг кваліфікаційних робіт: бакалаврської – 

до 60 с., дипломної – до 80 с., магістерської – до 100 с. 

основного тексту (зі списком літератури). Додатки не 

входять до загального обсягу роботи 

0-1 

4.2 Композиційна будова 

роботи 

Наявність усіх структурно-композиційних складових: ти-

тульного аркуша; змісту; списку скорочень (за 

необхідністю); вступу; основної частини, представленої 

розділами та підрозділами; висновків; списку 

використаних джерел; додатків (за необхідністю) 

0-1 

4.3 Рубрикація тексту Оптимальність розподілу тексту на розділи, підрозділи, 

пункти, абзаци 
0-1 

4.4 Бібліографічний опис 

видань 

Дотримання вимог ГОСТ 7.1-84 СИБИД. Бібліогра-

фічний опис документа. Загальні вимоги та правила 

складення 

0-1 

4.5 Ступінь літературної 

грамотності 

Відсутність орфографічних, стилістичних та інших 

помилок у тексті роботи 
0-1 

4.6 Система посилань Правильність оформлення посилань: використання  

квадратних дужок, позначення порядкового номера 

видання у списку використаних джерел та відповідних 

сторінок або перелік ряду порядкових номерів джерел, 

на які посилається автор роботи. Місце крапки в 

реченнях, що містять посилання 

0-1 

4.7 Нумерація сторінок, 

розділів, підрозділів 

Правильність нумерації сторінок, розділів, підрозділів, 

пунктів відповідно до ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення 
0-1 

4.8 Додатки Доцільність матеріалів, що містяться у додатках, їх 

змістовність, правильність оформлення (позначення  

великими літерами абетки, окрім Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь) 
0-1 

4.9 Технічне оформлення Папір формату А4, береги: верхнє, нижнє, ліве – не < 20 

мм, праве – не < 10 мм, кегль – 14, гарнітура – Times New 

Roman, полуторний міжрядковий інтервал, не > двох 

виправлень на сторінці, заголовки структурних частин: 

зміст, перелік умовних скорочень, вступ, розділ, висновки, 

додатки, список використаних джерел друкують великими 

літерами симетрично до набору, кожна структурна частина 

починається з нової сторінки, правильність оформлення 

ілюстрацій, таблиць, формул. 

Наявність електронного варіанта тексту роботи на 1 гнучкому 

магнітному диску розміром 3,5 дюйма 

0-1 

4.10 Загальний естетичний 

вигляд роботи та 

наявність анотації 

Рукопис дипломної роботи має мати тверде переплетення, 

титульний аркуш – усі необхідні відомості, підчищення 

та виправлення не мають псувати загального естетичного 

вигляду сторінки. 

Уміння стисло і повно викласти основний зміст  

дипломної роботи (обсяг – 0,5 сторінки друк. арк. 

формату А4) 

0-1 

 Разом  10 
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5. Захист дипломної роботи 

5.1 Готовність роботи до 

захисту 

Наявність відзиву наукового керівника, в якому зазначені 

рівень підготовки спеціаліста до виконання професійних 

обов’язків, ступінь самостійності у виконанні кваліфікаційної 

роботи, новизна поставлених завдань та оригінальність їх 

вирішення, логічність структури роботи, вміння вико-

ристовувати літературу, ступінь оволодіння методами 

дослідження, повнота та якість розробки теми, логічність, 

послідовність, аргументованість викладу основного тексту, 

висновок про те, якою мірою робота відповідає вимогам, 

що ставляться до кваліфікаційних робіт у вузі 

Наявність зовнішньої рецензії, в якій оцінюються 

актуальність проблеми, що досліджується, вміння засто-

совувати теоретичні знання для вирішення конкретних 

практичних завдань, можливість практичного застосування 

роботи або окремих її частин у діяльності установ 

соціальної сфери, наявність власних пропозицій і реко-

мендацій автора, їх новизна, практична цінність, достовірність 

результатів і обґрунтованість висновків, недоліки роботи 

Наявність резолюції завідувача випускової кафедри про 

допуск роботи до захисту. 

За умови відсутності одного з перелічених документів 

(відзиву наукового керівника, зовнішньої рецензії, резолюції 

завідувача випускової кафедри про допуск до захисту), 

робота не допускається до захисту 

0-5 

5.2 Побудова вступної 

доповіді («захисного 

слова») щодо змісту та 

основних результатів 

дипломної роботи 

Уміння логічно й аргументовано представляти результати 

дипломної роботи у Державній екзаменаційній комісії. 

Вступне слово має містити такі обов’язкові елементи: 

обґрунтування актуальності теми дослідження, мета, 

завдання, об’єкт, предмет дослідження, практична значущість 

проведеного дослідження, методи, які використовувались 

для досягнення результатів роботи, отримані результати, 

висновки, те, що вдалося встановити, довести, якщо є 

підстава – говорити про елементи наукової новизни у 

теоретичних положеннях та практичних рекомендаціях. 

Слід також відмітити, з якими труднощами довелося 

зіткнутися у процесі розв’язання завдань та досягнення 

мети кваліфікаційної роботи. В разі необхідності вико-

ристовувати комп’ютерну техніку, заздалегідь підготовлені 

наочні засоби – плакати з таблицями, графіками, алго-

ритмами і та ін. 

0-5 

5.3 Володіння науковим 

апаратом та матеріалом 

дослідження 

Розуміння сутності та змісту основних наукових категорій, 

уміння коректного їх застосування. 

Вільне володіння матеріалом, відсутність прив’язаності 

до тексту 

0-15 

5.4 Відповіді на запитання 

членів ДЕК, присутніх на 

захисті осіб, уміння вести 

наукову дискусію 

Компетентні та вичерпні відповіді на запитання. Студент 

зобов’язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження, 

що мають місце у відзиві та рецензії, а також у виступах 

присутніх на захисті. 

Здатність обґрунтовувати власну наукову позицію, логічно 

й аргументовано будувати відповіді з дискусійних питань 

0-15 

 Разом  40 

На нашу думку, використання наведеної системи оцінювання кваліфікаційних 

робіт може бути надійним інструментом вимірювання їх якості членами Державної 

екзаменаційної комісії, слугувати знаряддям самоконтролю для їх авторів під час 

підготовки та бути орієнтиром у визначенні рівня кондиційності для наукового керівника 

на предмет можливості їх представлення до захисту у ДЕК. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 
1. У чому полягають відмінності в захисті кандидатської та магістерської 

дисертацій? 
2. В який термін готова кваліфікаційна робота має бути подана на випускову 

кафедру? 
3. Які існують альтернативні форми підготовки й подання магістерської роботи 

до захисту? 
4. За якою шкалою оцінюється випускова робота науковим керівником? 
5. За якою шкалою оцінюється випускова робота державною екзаменаційною 

комісією? 
6. Якою є процедура захисту випускової кваліфікаційної роботи? 
7. Які додаткові матеріали, що подаються разом із науковою роботою до 

державної комісії, здатні характеризували їх наукову і практичну цінність? 
8. Які основні критерії оцінювання кваліфікаційної роботи? 
9. На якій шкалі оцінювання ґрунтується подана система оцінювання? Які за 

цією шкалою існують рівні оцінювання? 
10. Які позиції має охоплювати процес оцінювання кваліфікаційної роботи? 
11. Розкрийте місце і значення норм оцінювання у процесі контролю написання 

кваліфікаційної роботи. 
12. Як Ви розумієте збалансована норма оцінювання кваліфікаційної роботи? 
13. Доведіть доцільність створення системи оцінювання кваліфікаційної роботи. 
14. Розкрийте особливості оцінювання рубрик «Вступ» і «Висновки». 
15. Розкрийте особливості оцінювання рубрик «Теоретична частина». 
16. Розкрийте особливості оцінювання рубрик «Емпірична частина». 
17. Розкрийте особливості оцінювання рубрик «Оформлення роботи». 
 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 
1. Текстовий варіант кваліфікаційної роботи повинен бути надрукованим та 

поданим на випускову кафедру не пізніше ніж за ... днів до захисту. 
2. Письмовий відгук на кваліфікаційну роботу готує ... 
3. Після захисту, магістерські роботи зберігаються в бібліотеці протягом ... 
4. Допущені до захисту іноземною мовою студенти, додатково подають: ... 
5. Для захисту такого виду кваліфікаційної роботи, як магістерська дисертація 

додатково подається ... 
6. Студент, який не захистив кваліфіковану роботу, допускається до захисту 

протягом ... років після закінчення вищого навчального закладу. 
7. Контроль – це ... 
8. Оцінювання – це ... 
9. Норми – це ... 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Надрукований та переплетений текстовий варіант кваліфікаційної роботи 

повинен бути поданим на випускову кафедру, для захисту перед державною 

комісією, у термін не пізніше ніж: 
а) за 5 днів до захисту; 
б) за 10 днів до захисту; 
в) за 14 днів до захисту; 
г) за 3 дні до захисту. 
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2. Список студентів-випускників, допущених до захисту, затверджується 

наказом: 

а) ректора; 

б) проректора з навчальної роботи; 

в) завідуючого випускової кафедри; 

г) усі відповіді вірні. 

3. Рішення про допущення роботи до захисту та передачі її на рецензування 

приймається: 

а) засіданням випускової кафедри; 

б) засіданням факультету; 

в) засіданням методичної ради факультету; 

г) усі відповіді вірні. 

4. Якщо кваліфікована робота не була вчасно захищена з поважної причини: 

а) студент допускається до захисту протягом одного року після закінчення вищого 

навчального закладу; 

б) студент допускається до захисту протягом трьох років після закінчення вищого 

навчального закладу; 

в) студент допускається до захисту протягом п’яти років після закінчення вищого 

навчального закладу; 

г) студенту може бути продовжений строк навчання у ВНЗ до наступного терміну 

дії ДЕК, але не більше одного року. 

5. Кваліфікаційні роботи зберігаються у фонді бібліотеки протягом: 

а) 3 років; 

б) 5 років; 

в) 7 років; 

г) термін залежить від виду роботи (бакалаврська, дипломна, магістерська). 

6. Загальна тривалість захисту не повинна перевищувати: 

а) 10 хвилин; 

б) 20 хвилин; 

в) 30 хвилин; 

г) 40 хвилин. 

7. Список студентів-випускників, допущених до захисту подає на затвердження: 

а) проректор з навчальної роботи; 

б) декан факультету; 

в) завідуючий випускової кафедри; 

г) усі відповіді вірні. 

8. Склад рецензентів випускової роботи затверджується: 

а) засіданням випускової кафедри; 

б) засіданням ради факультету; 

в) засіданням вченої ради; 

г) усі відповіді вірні. 

9. Доповідь студента на захисті має тривати не більше ніж: 

а) 5 хвилин; 

б) 10 хвилин; 

в) 15 хвилин; 

г)) 20 хвилин. 

10. Студент, який не захистив кваліфіковану роботу, допускається до захисту 

після закінчення вищого навчального закладу протягом: 

а) трьох років; 

б) двох років; 
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в) одного року; 

г) усі відповіді вірні. 

11. Що підлягає оцінюванню під час захисту кваліфікаційної роботи? 

а) зміст кваліфікаційної роботи; 

б) оформлення кваліфікаційної роботи; 

в) представлення під час захисту кваліфікаційної роботи; 

г) аргументоване доведення кожного положення кваліфікаційної роботи. 

12. Що має оцінюватися в кваліфікаційній роботі під час її захисту? 

а) вступ та висновки; 

б) теоретична та емпірична частина; 

в) оформлення роботи; 

г) відповіді на запитання членів ДЕК та захист основних положень. 

13. Які складові входять до контролю написання кваліфікаційної роботи? 

а) аналіз якості застосованих емпіричних методів; 

б) перевірка виконання поставлених завдань; 

в) порівняння співвідношення досягнутих результатів із заданими нормами; 

г) оцінка в певній системі вимірювання досягнутих результатів. 

14. Які стандарти запропоновано ENQA взяти за основу якості вищої освіти? 

а) стандарти для внутрішнього гарантування якості вищого навчального закладу; 

б) стандарти для зовнішнього гарантування якості вищого навчального закладу; 

в) європейські стандарти для зовнішніх агентств з гарантування якості; 

г) усі відповіді вірні. 

 

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТЕСТУ 

 

№ 1 – а; 

№ 2 – а; 

№ 3 – а; 

№ 4 – г; 

№ 5 – б; 

№ 6 – в; 

№ 7 – в; 

№ 8 – а; 

№ 9 – б; 

№ 10 – а; 

№ 11 – а, б, в, г; 

№ 12 – а, б, в, г; 

№ 13 – а, б, в, г; 

№ 14 – г. 
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ДОДАТКИ 
 

ДОДАТОК А 

 

ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ, 

ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»: 

 

Теми курсових робіт: 

 

1. Адаптація дітей з ДЦП до колективу в умовах дитячого реабілітаційного центру. 

2. Вплив комп’ютерних ігор на психологічний розвиток дитини молодшого 

шкільного віку. 

3. Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями дошкільного віку 

засобами анімалотерапії. 

4. Соціально-психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей у центрах дитячого 

перебування. 

5. Особливості телефонного консультування ВІЛ-інфікованих осіб. 

6. Особливості Я-концепції підліткового віку. 

7. Психологічні особливості юнацького віку. 

8. Соціально-рольова позиція в неформальній структурі студентської групи. 

9. Соціально-психологічна адаптація студентів-першокурсників до умов ВНЗ. 

10. Соціометрія міжособистісних стосунків у студентській групі. 

11. Соціальне проектування у волонтерській діяльності. 

12. Вплив музикотерапії на емоційну сферу дітей дошкільного віку. 

13. Використання методів музикотерапії у роботі соціального працівника з розумово 

відсталими дітьми. 

14. Соціальний захист молоді у сфері зайнятості. 

15. Соціальна адаптація дітей у ДБСТ. 

16. Конфлікти в студентських колективах та шлях їх подолання. 

17. Дозвілля дітей підліткового віку в сучасному суспільстві. 

18. Особливості волонтерської діяльності з онкохворими дітьми. 

19. Самоменеджмент як метод запобігання «емоційного вигорання» майбутніх 

соціальних працівників. 

20. Вплив трудової міграції батьків на психоемоційний розвиток дітьми молодшого 

шкільного віку. 

21. Профілактика вагітності серед дівчат підліткового віку. 

22. Оцінка потреб дитини як умова планування соціального супроводу  

прийомної сім’ї. 

23. Механізм здійснення соціального супроводу випускників інтернатних закладів. 

24. Соціальна робота з молоддю на селі. 

25. Специфіка копінг-стратегій у молоді, яка має почуття самотності. 

26. Соціально-психологічний клімат студентської групи як фактор формування 

соціального капіталу. 

27. Особливості адаптації першокурсників із сільської місцевості до умов ВНЗ. 

28. Розвиток пенсійного страхування в Україні. 

29. Становлення багаторівневої системи пенсійного забезпечення в Україні. 

30. Соціальна підтримка молодих спеціалістів на ринку праці в Україні. 

31. Соціальна робота з бездомними людьми. 
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Теми бакалаврських робіт: 

 

1. Профілактика «професійного вигорання» соціальних працівників у державних 

установах системи соціального захисту. 

2. Особливості організації тренінгової роботи з дітьми ВІЛ-інфікованих батьків. 

3. Групи взаємодопомоги як засіб адаптації до статусу ЛЖВ. 

4. Роль соціальної реклами у підвищенні доступності соціальних послуг для 

ВІЛ-інфікованих осіб. 

5. Особливості формування міжособистісних стосунків дитини дошкільного 

віку у прийомній сім’ї. 

6. Ігрові технології як засіб мовленнєвого розвитку дитини із затримкою 

психічного розвитку в умовах будинку дитини. 

7. Професійна підготовка молодих чоловіків в умовах пенітенціарного закладу. 

8. Профілактика штучного переривання вагітності серед молодих жінок. 

9. Подолання життєвої кризи людьми похилого віку в умовах геронтологічного 

центру. 

10. Відновлення соціально-корисних зв’язків чоловіків звільнених з пенітенціарних 

установ як умова суспільної адаптації. 

 

Теми дипломних робіт: 

 

1. Вплив ігрових технологій на мовленнєвий розвиток дітей із затримкою 

психічного розвитку в умовах будинку дитини. 

2. Соціалізація дітей підліткового віку в повній та неповній сім’ї 

(порівняльний аналіз). 

3. Професійна підготовка молодих чоловіків в умовах пенітенціарного закладу. 

4. Гендерні стереотипи як чинники впливу на свідомість старшокласників у 

процесі вибору професії. 

5. Становлення професійного самовизначення старшокласників загально-

освітньої школи. 

6. Вплив ідентичності на формування гендерних уявлень у дітей старшого 

дошкільного віку. 

7. Соціально-психологічна підтримка жінок секс-бізнесу недержавними 

організаціями. 

8. Профілактика співзалежності сімейного оточення ін’єкційних наркоманів. 

9. Волонтерська діяльність як засіб підтримки солідарності серед молоді. 

10. Соціально-психологічна робота з жінками, постраждалими від сімейного 

насильства. 

11. Соціальний супровід сімей, які мають прийомних дітей. 

12. Реінтеграція випускників шкіл-інтернатів у самостійне життя. 

13. Формування емпатії в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників 

14. Взаємодія школи і сім’ї у подоланні негативного впливу засобів масової 

інформації на формування особистості молодших школярів. 

15. Специфіка роботи соціального працівника з тривожними підлітками в умовах 

реабілітаційного центру. 

16. Корекція агресивних реакцій підлітків із девіантною поведінкою. 

17. Система професійного навчання як фактор ефективної зайнятості. 

18. Молодіжне безробіття в Україні: особливості та засоби розв’язання в контексті 

діяльності Державної служби зайнятості. 
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19. Ресоціалізація чоловіків, звільнених із місць позбавлення волі. 

20. Організація корекційно-профілактичної роботи з суїциїдально-схильними 

підлітками. 

 

Теми магістерських робіт: 

 

1. Соціальна адаптація обдарованих дітей молодшого шкільного віку до умов 

класного колективу. 

2. Вплив толерантності на адаптацію першокурсників в умовах студентського 

колективу. 

3. Артотерапія як засіб корекції емоційних станів онкохворих дітей 

дошкільного віку. 

4. Суспільні стереотипи різних вікових груп щодо неформального шлюбу. 

5. Профілактика штучного переривання вагітності у молодих жінок. 

6. Місце традиційних установок у процесі розподілу соціальних ролей між 

молодим подружжям. 

7. Інтегрована арт-терапія як засіб корекції тривожності у молодших школярів 

в умовах дитячого притулку. 

8. Відновлення соціально корисних зв’язків чоловіків, звільнених з пенітенціарних 

установ, як умова їх реінтеграції. 

9. Організація рекрутування прийомних батьків як умова зростання інституту 

прийомних сімей. 

10. Соціальні уявлення старшокласників про батьківську роль і стиль  

виховання у сім’ї. 

11. Жінка як жертва насильства у подружніх стосунках. 

12. Соціальні уявлення про цінності шкільних учителів. 

13. Профілактика «професійного вигорання» соціальних працівників у державних 

установах системи соціального захисту. 
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ДОДАТОК Б 

 

СПИСОК ОСНОВНИХ ВИДІВ ВИДАНЬ 

НА ДОПОМОГУ СИСТЕМАТИЗОВАНОМУ ПОШУКУ ДЖЕРЕЛ 

ІНФОРМАЦІЇ
1
 

 

І. Опубліковані документи: 

 

1. Нормативно-правові акти та методичні документи (Закони України; Укази 

Президента України, рішення Верховної Ради, постанови Кабінету Міністрів України, 

накази та розпорядження міністерств, державних комітетів, інших центральних органів 

виконавчої влади; нормативно-правові акти, інструктивні та методичні видання органів 

державної влади та місцевого самоврядування; національні/державні/стандарти). 

2. Монографії (наукові, інженерно-виробничі тощо). 

3. Статті (із збірника наукових /чи інших/ статей; журнальні; газетні). 

4. Матеріали конференцій. 

5. Автореферати дисертацій. 

6. Методичні рекомендації, поради, консультації. 

7. Довідкові видання (довідники, енциклопедії, словники, прейскуранти тощо). 

8. Навчальні видання (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій тощо). 

9. Інформаційні видання (бібліографічні; реферативні; аналітично-оглядові; добірки 

матеріалів /дайджести, тематичні/). 

10. Рекламні видання. 

 

ІІ. Неопубліковані джерела: 

 

1. Дисертації (кандидатські та докторські). 

2. Звіти про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. 

3. Депоновані рукописи. 

4. Управлінська та інша документація (зберігається в документаційному фонді 

установи, в службі діловодства, інших підрозділах). 

5. Архівні документи (зберігаються в державних архівах, архівних підрозділах 

установ). 

 

 

ІІІ. Електронні джерела: 

 

1. Документальні, фактографічні та бібліографічні бази та банки даних, а також 

інформаційні масиви Інтернет, інших світових електронних інформаційних мереж. 

2. Інформаційні портали, веб-сайти. 

 

                                                 
1 Цей поділ є умовним, оскільки, наприклад, окремі електронні джерела за своїми ознаками можна 

віднести до опублікованих чи неопублікованих і т. ін. 



 

 235 

ДОДАТОК В 

 

ПОВНОТЕКСТОВІ БАЗИ ДАНИХ НА ДОПОМОГУ 

СИСТЕМАТИЗОВАНОМУ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

http://www.ru.wikipedia.org/ – вільна енциклопедична база даних «ВІКІПЕДІЯ» 
http://www.rubricon.com/ – інформаційно-енциклопедична база даних «РУБРИКОН» 
http://biblio.uran.ua/ – Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних 

наукових публікацій 
http://search.ebscohost.com/ – бази даних EBSCO 
http://www.gumer.info/ – Библиотека Гумер – электронная библиотека текстов 

гуманитарных наук для студентов и преподавателей 
http://www.doaj.org/ – Directory of Open Access Journals 
http://eprints.rclis.org/ – E-prints in Library and Information Science 
http://www.openarchives.org/ – Open Archives Initiative 
http://www.rarelib.undp.org.ua/ukr/index.php3 – Old Printed Books. Digital repository 

of european rarities 
http://www.springer.com/ – Springer – колекція журналів 
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/ – Springer ODB – база даних Zentralblatt 

MATH – ZMATH Online Database 
http://journals.cambridge.org/ – Cambridge University Press – колекція журналів 

STM + HSS 
http://www.book-ua.org/ – Бібліотека електронних підручників 20 тис. книг 
http://n-t.ru/ – Електронна бібліотека «Наука и Техника» 
http://intuit.ru – Інтернет-університет інформаційних технологій 
http://lib.misto.kiev.ua/ – Київська міська бібліотека 
http//www.nbuv.gov.ua/portal/ – Загально академічний портал наукової періодики 

 

Бази даних наукових періодичних видань 

 
Blackwell – Колекція електронних наукових журналів. БД вміщує понад 750 назв 

журналів по бізнесу, комп’ютерним наукам, інженерії, сільському господарству, 
медицині, мистецтву і т.п. 

Доступ до колекції STM (Наука, Техніка, Медицина) – біля 330 журналів. База 
здебільшого англомовна. 

Electronic Journals Library – Брама до електронних журналів в Інтернет. 
Доступ до повних текстів статей з 11068 назв безкоштовних електронних 

журналів. Проект створений Університетською Бібліотекою Регенсбургу у співпраці з 
Університетською Бібліотекою Технічного Університету в Мюнхені, і пропонує 
загалом 29879 назв журналів, серед яких 3116 оригінальні (online-only) журнали. 

Directory of Open Access Journals – Довідник журналів відкритого доступу, 
створений бібліотеками університету м. Лунд і підтримується Інформаційною Програмою 
Інституту Відкритого Суспільства. 

БД вміщує 2114 назв наукових та академічних журналів з усіх галузей знань та 
різними мовами. Станом на 30 січня 2006 р. – 2009 назв журналів. Приблизно 501 з 
постатейним пошуком (82602 статей). 

Open J-Gate – Портал електронних журналів – понад 3000 назв журналів, 50 % – 
рецензовані академічні журнали. 

HighWire Press – Доступ до репозитарію HighWire Press – підрозділу бібліотеки 
Стенфордського університету. 957 журналів, 1,375,613 повнотекстових рецензованих 
статей у вільному Інтернет доступі. 
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ДОДАТОК Д 

 

ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 

 

Бібліотеки загальнодержавного рівня 

 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

Заснована 1918 р. як Національна бібліотека Української держави в м. Києві. Сучасна 

назва з 1996 р. Фонд універсальний (14 млн примірників). 

03039 Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3 

Тел.: (380 44) 265-81-04 

Факс: (380 44) 264-33-98 

E-mail: library@nbuv.org.ua 

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

Національна парламентська бібліотека України 

Заснована 1866 р. як Київська публічна бібліотека. Сучасна назва з 1994 р. Фонд 

універсальний (4 млн примірників). 

01001 Київ, Грушевського, 1 

Тел.: (380 44) 228-85-12 

Факс: (380 44) 228-42-16 

E-mail: nplu@nplu.kiev.ua 

http://www.nplu.kiev.ua/ 

Національна бібліотека України для дітей 

Заснована 1967 р. на базі міської бібліотеки для дітей ім. М. Коцюбинського. Фонд 

універсальний (423 тис. примірників). 

Київ, Баумана, 60 

Тел.: (380 44) 400-65-87 

Факс: (380 44) 400-70-91 

E-mail: lib@chl.kiev.ua 

http://www.chl.kiev.ua/ 

Державна бібліотека України для юнацтва 

Заснована 1975 р. Фонд універсальний (230 тис. примірників). 

Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 122 

Тел.: (380 44) 257-53-34 

Факс: (380 44) 257-53-34 

http://www.4uth.gov.ua/ 

Державна історична бібліотека України 

Заснована 1939 р. на базі книжкового фонду Київського історичного і Антирелігійного 

музеїв. Фонд галузевий (750 тис. примірників). 

Київ, Січневого повстання, 21, Лавра, корп. 24 

Тел.: (380 44) 280-46-17 

Факс: (380 44) 280-28-74 

E-mail: shlu@shlu.freenet.kiev.ua 

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека Держкоммістобудування 

України 

Заснована 1944 р. як наукова бібліотека Президії Академії архітектури і 

будівництва УРСР. Сучасна назва з 1993 р. Фонд багатогалузевий (400 тис. примірників). 

Київ, Гостинний ряд, 4 

Тел.: (380 44) 416-03-10 
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Державна наукова медична бібліотека України 

Заснована 1930 р. на базі бібліотек Київського медичного інституту та Інституту 
вдосконалення лікарів як Київська крайова медична бібліотека. Сучасна назва з 1934 р. 
Фонд галузевий (1,3 млн примірників). 

Київ, Толстого, 7 
Тел.: (380 44) 224-51-97 
E-mail: Raisa@medline.freenet.kiev.ua 
http://www.library.gov.ua/ 
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії  

аграрних наук 
Заснована 1921 р. як бібліотека Наркомзему УРСР у м. Харкові. Сучасна назва з 

2003 р. Фонд багатогалузевий (1 млн примірників). 
Київ, Героїв оборони, 10 
Тел.: (380 44) 267-80-75 
Факс: (380 44) 266-05-09 
E-mail: cnsgb@faust.kiev.ua 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського 

Створена 1999 р. на базі Наукової бібліотеки Інституту педагогіки Академії 
педагогічних наук України та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти 
України, заснованих у 1891 і 1923 роках. Сучасна назва з 2003 р. Фонд галузевий 
(понад 650 тис. примірників). 

04060 Київ, Берлінського, 9 
Тел.: (380 44) 467-22-14 
http://www.library.edu-ua.net/ 
Філія: 
Київ, Володимирська, 57 
Тел.: (380 44) 228-71-19 
Державна науково-технічна бібліотека України 

Заснована 1935 р. як філія Харківської науково-технічної бібліотеки, у 1958 
реорганізована в Науково-технічну бібліотеку м. Києва. Сучасна назва з 1960 р. Фонд 
багатогалузевий (20,3 млн примірників). 

252171, Київ, Горького, 180 
Тел.: (380 44) 529-43-92 
E-mail: gntb@n-t.org 
http://www.gntb.n-t.org/ 
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
Заснована 1834 р. на основі бібліотеки Кременецького ліцею. Сучасна назва з 

1940 р. Фонд універсальний (3,5 млн примірників). 
01601 Київ, Володимирська, 58 
Тел.: (380 44) 235-70-98 
E-mail: info@libcc.univ.kiev.ua 
http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 

Центральна бібліотека ім. М. Островського Українського товариства сліпих 
Заснована 1936 р. Сучасна назва з 1970 р. Фонд універсальний (166 тис. примірників). 
Київ, Печерський узвіз, 5 
Тел.: (380 44) 225-00-63 
Центральна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу 

України 
Заснована 1954 р. Довідково-інформаційний фонд (1,5 млн примірників). 
Дніпропетровськ, Дзержинського, 23 
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Тел.: (0562) 46-12-91 

http://www.cgntb.h1.ru/ 

 

Обласні універсальні наукові бібліотеки 

 

Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І.Я. Франка 

Заснована 1834 р. як громадська бібліотека. Фонд універсальний (841 тис. примірників). 

Сімферополь, Горького, 10 

Тел.: (380 652) 27-63-19 

Факс: (380 652) 27-63-19 

E-mail: drozdova.l@mail.franko.crimea.ua 

http://www.franko.crimea.ua/ 

Республіканська кримсько-татарська бібліотека ім. І. Гаспринського 

95011 Сімферополь, Самокшина, 8 

Тел.: (380 652) 24-95-60 

Факс: (380 652) 24-95-60 

E-mail: gaspra@ismail.crimea.ua 

http://www.library.crimea.ua/ 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 

Заснована 1907 р. як міська бібліотека. Сучасна назва з 1983 р. Фонд універсальний 

(824 тис. примірників). 

21100 Вінниця, Соборна, 73 

Тел.: (380 432) 32-20-34 

Факс: (380 432) 52-03-75 

E-mail: admin@library.vinnitsa.com 

http://www.library.vinnitsa.com/ 

Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки 

Заснована 1940 р. Сучасна назва з 1991 р. Фонд універсальний (628 тис. примірників). 

Луцьк, Шопена, 11 

Тел.: (380 3322) 2-42-37 

E-mail: libr@fk.lutsk.ua 

http://libr.fk.lutsk.ua/ 

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека 

Заснована 1834 р. як Катеринославська публічна бібліотека. Сучасна назва з 1993 р. 

Фонд універсальний (2,7 млн примірників). 

Дніпропетровськ, Ю.Савченка, 10 

Тел.: (380 562) 42-31-19 

Факс: (380 562) 42-31-19 

E-mail: libdnepr@library.dp.ua 

http://www.libr.dp.ua/ 

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської 

Заснована 1926 р. як публічна бібліотека. Сучасна назва з 1983 р. Фонд універсальний 

(1,6 млн примірників). 

Донецьк, Артема, 84 

Тел.: (380 622) 93-01-66 

E-mail: postmaster@library.donetsk.ua 

http://www.library.donetsk.ua/ 

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека 

Заснована 1866 р. як публічна платна бібліотека. Сучасна назва з 1937 р. Фонд 

універсальний (611 тис. примірників). 
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Житомир, Новий бульвар, 4 
Тел.: (380 412) 37-84-32 
Факс: (380 412) 37-84-32 
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека 
Заснована 1946 р. на базі міської публічної бібліотеки. Сучасна назва з 1980 р. 

Фонд універсальний (533 тис. примірників). 
Ужгород, проспект Свободи, 16 
Тел.: (380 3122) 2-39-98 
Факс.: (380 3122) 2-97-11 
E-mail: root@libr.uzhorod.ua 
http://www.biblioteka.uz.ua/ 
Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького 

Заснована 1905 р. на базі бібліотеки Державної думи. Сучасна назва з 1938 р. 
Фонд універсальний (1,3 млн примірників). 

Запоріжжя, проспект Леніна, 142 
Тел.: (380 612) 62-45-91 
Факс (380 612) 62-42-01 
E-mail: root@big.zp.ua 
Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Івана Франка 
Заснована 1940 р. як Станіславська обласна бібліотека для дорослих. Сучасна 

назва з 1984 р. Фонд універсальний (416 тис. примірників). 
Івано-Франківськ, Пушкіна, 22 
Тел.: (380 3422) 2-42-32 
Факс: (380 3422) 3-21-89 
http://www.iflib.iatp.org.ua/ 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського 
Заснована 1888 р. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1993 р. Фонд 

універсальний (820 тис. примірників). 
25006 Кіровоград, К. Маркса, 24 
Тел.: (380 522) 22-65-79 
Факс: (380 522) 22-65-79 
E-mail: omh@library.kr.ua 
http://www.library.kr.ua/ 

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького 
Заснована 1898 р. як міська публічна бібліотека. Сучасна назва з 1938 р. Фонд 

універсальний (1,03 млн примірників). 
Луганськ, Радянська, 78 
Тел.: (380 642) 53-25-70 
Факс: (380 642) 53-25-70 
E-mail: chief@library.lg.ua 
http://www.library.lg.ua/ 
Львівська обласна універсальна наукова бібліотека 
Заснована 1940 р. Фонд універсальний (800 тис. примірників). 
Львів, площа Галицька, 10 
Тел.: (380 322) 72-46-09 
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова 

Заснована 1881 р. Сучасна назва з 1968 р. Фонд універсальний (2,14 млн примірників). 
Миколаїв, Московська, 9 
Тел.: (380 512) 35-25-78 
E-mail: reglib@nik.net 
http://www.library.mksat.net/ 



 

 240 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека 

Заснована 1920 р. як центральна робітнича бібліотека. Сучасна назва з 1966 р. 

Фонд універсальний (1,19 млн примірників). 

Одеса, Троїцька, 49/51 

Тел.: (380 482) 22-50-69 

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.П. Котляревського 

Заснована 1894 р. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1949 р. Фонд 

універсальний (637 тис. примірників). 

Полтава, Леніна, 17 

Тел.: (380 5322) 7-05-74 

E-mail: admin@library.poltava.ua 

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки (Київ) 

Заснована 1943 р. Фонд універсальний (230 тис. примірників). 

04050 Київ, Тургенівська, 83/85 

Тел.: (380 44) 216-50-93 

Факс: (380 44) 216-50-93 

E-mail: root@lucl.freenet.kiev.ua 

http://lucl.lucl.kiev.ua/ 

Рівненська державна обласна бібліотека 

Заснована 1940 р. Фонд універсальний (541 тис. примірників). 

Рівне, пл. Короленка, 6 

Тел.: (380 362) 22-10-63 

Факс: (380 362) 26-34-26 

yaroshuk@libr.rv.ua 

http://libr.rv.ua/ 

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека 

Заснована 1939 р. Фонд універсальний (485 тис. примірників). 

Суми, Героїв Сталінграда, 10 

Тел.: (380 542) 22-24-73 

Факс: (380 542) 22-24-73 

E-mail: otych@sdoumb.sumy.ua 

http://sumylib.iatp.org.ua/ 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Заснована 1939 р. Фонд універсальний. 

Тернопіль, б. Шевченка, 15 

Тел.: (380 352) 22-52-64 

Факс: (380 352) 22-52-64 

E-mail: admin@library.te.ua 

http://www.library.te.ua/ 

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 

Заснована 1951 р. Фонд універсальний (166 тис. примірників). 

Харків, Кооперативна, 13 

Тел.: (380 572) 12-64-35 

Факс: (380 572) 12-64-35, 12-70-51 

E-mail: root@libr.kharkov.ua 

http://www.library.kharkov.ua/ 

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара 

Заснована 1872 р. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1944 р. Фонд 

універсальний (814 тис. примірників). 

Херсон, Дніпропетровська, 2 
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Тел.: (380 552) 22-65-50 

Факс: (380 552) 22-64-48 

E-mail: library@infocom.ks.ua 

http://www.lib.kherson.ua/ 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського 

Заснована 1901 р. як народна читальня ім. О.С.Пушкіна. Сучасна назва з 1948 р. 

Фонд універсальний (682 тис. примірників). 

Хмельницький, Театральна, 28 

Тел.: (380 3822) 6-47-31 

Library_km@svitonline.com 

http://www.ounb.km.ua/ 

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека 

Заснована 1954 р. Фонд універсальний (1,89 млн примірників). 

Черкаси, Байди Вишневецького, 8 

Тел.: (380 472) 47-32-42 

E-mail: library@onb.nensi.ck.ua 

http://library.ck.ua/ 

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека 

Заснована 1940 р. як бібліотека обласного відділу народної освіти. Фонд  

універсальний (675 тис. примірників). 

Чернівці, О.Кобилянської, 47 

Тел.: (380 3722) 2-27-33 

E-mail: library@sacura.net 

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка 

Заснована 1877 р. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1934 р. Фонд 

універсальний (704 тис. примірників). 

Чернігів, Леніна, 41 

Тел.: (380 4622) 7-45-63 

E-mail: victoria@ib.ch.ua 

http://libkor.cg.ukrtel.net/ 

 

Багатогалузеві бібліотеки з фондом понад 1 млн. примірників 

(книгозбірні впорядковано за обсягом фондів) 

 

Науково-технічна бібліотека Харківського центру науково-технічної та 

економічної інформації 

Заснована 1897. Фонд багатогалузевий (16 млн примірників). 

Харків, проспект Гагаріна, 4 

Тел.: (380 572) 20-13-89, (380 572) 20-13-04 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка 

Заснована 1834 р. на основі бібліотеки Кременецького ліцею. Сучасна назва з 

1940 р. Фонд універсальний (3,5 млн примірників). 

01601Київ, Володимирська, 58 

Тел.: (380 44) 225-70-98, (380 44) 221-03-40 

E-mail: info@libcc.univ.kiev.ua 

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 

Заснована 1817 р. як бібліотека ліцею. Фонд універсальний (3,418 млн примірників). 

Одеса, Преображенська, 24 
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Тел.: (380 482) 20-67-53, (380 482) 26-04-01 
E-mail: libonu@ukr.net 
http://libonu.od.ua/ 
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна 

Заснована 1805 р. за ініціативою В.Н. Каразіна – українського вченого, винахідника, 
освітнього і громадського діяча. Фонд універсальний (3,4 млн примірників). 

61077 Харків, Майдан Свободи, 4 
Тел.: (380 572) 45-74-20, (380 572) 45-73-49 
E-mail: cnb@univer.kharkov.ua 
http://www-library.univer.kharkov.ua/ 
Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка 

Заснована 1608 р. на основі фондів Львівського єзуїтського колегіуму, реорганізованого 
згодом в університет. Фонд багатогалузевий (2,836 млн примірників). 

79601Львів, Драгоманова, 5 
Тел.: (380 322) 72-90-89, (380 322) 72-39-72 
E-mail: libf@libr.franko.lviv.ua 
http://www.franko.lviv.ua/library/ 
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» 
Заснована 1898 р. на базі літератури, подарованої викладачами інституту. Фонд 

багатогалузевий (2,2 млн примірників). 
Київ, проспект Перемоги, 37 
Тел.: (380 44) 274-30-72 
E-mail: drig@ntu-kpi.kiev.ua 
http://library.ntu-kpi.kiev.ua/ 
Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» 
Заснована 1844 р. як бібліотека Технічної академії. Фонд багатогалузевий  

(2,1 млн примірників). 
Львів, МСП, Професорська, 1 
Тел.: (380 322) 72-19-48 
E-mail: ryk@lpi.lviv.ua, rudansky@polynet.lviv.ua 
Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету 

Заснована 1847 р. як бібліотека Інституту інженерів цивільної авіації. Фонд 
багатогалузевий (2 млн примірників). 

Київ, проспект Комарова, 1 
Тел.: (380 44) 483-41-65, (380 44) 484-98-50 
E-mail: postmaster@kmuga.freenet.kiev.ua 

Науково-технічна бібліотека Національного технічного унвіерситету 

«Харківський політехнічний університет» 
Заснована 1885 р. на базі особистих зібрань книг академіка Б.С. Якобі. Фонд 

багатогалузевий (2 млн примірників). 
Харків, Червонопрапорна, 16 
Тел.: (380 572) 40-03-61, (380 572) 40-08-88 
E-mail: bibl@kpi.kharkov.ua 
http://www.kpi.kharkov.ua/library/ 

Наукова бібліотека Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича 
Заснована 1852 р. на базі крайової бібліотеки, першої бібліотеки на Буковині. 

Сучасна назва з 1940 р. Фонд багатогалузевий (1,88 млн примірників). 
Чернівці, Лесі Українки, 23 
Тел.: (380 3722) 9-84-01 
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Наукова бібліотека Дніпропетровського державного університету 

Заснована 1918 р. Фонд універсальний (1,843 млн примірників). 
Дніпропетровськ, Казакова, 8 
Тел.: (380 562) 46-92-13 
Бібліотека Київського педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

Заснована 1920 р. як бібліотека інституту народної освіти. Сучасна назва з 1994 р. 
Фонд багатогалузевий (1,5 млн примірників). 

Київ, Пирогова, 9 
Тел.: (380 44) 221-99-39 
Наукова бібліотека Ужгородського національного університету 
Заснована 1945 р. на базі фондів бібліотек вузів Ленінграду, Москви, Харкова, 

Саратова, Мукачівського жіночого монастиря, учительської семінарії, Ужгородського 
єпіскопства. Фонд багатогалузевий (1,5 млн примірників). 

Ужгород, Капітульна, 9 
Тел.: (380 3122) 3-63-95, (380 3122) 3-72-29 
Центральна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу 

України 

Заснована 1954 р. Довідково-інформаційний фонд (1,5 млн примірників). 
Дніпропетровськ, Дзержинського, 23 
Тел.: (0562) 46-12-91 
http://www.cgntb.h1.ru/ 
Науково-технічна бібліотека Одеського національного політехнічного  

університету 
Заснована 1918 р. як бібліотека політехнічного інституту. Сучасна назва з 1994 р. 

Фонд багатогалузевий (1,41 млн примірників). 
Одеса, проспект Шевченка, 1 
Тел.: (380 482) 28-82-41, (380 482) 28-82-41 
E-mail: root@ospu.odessa.ua 

Центральна науково-технічна бібліотека Одеського центру науково-технічної 

інформації 
Заснована 1962 р. на базі центральної бібліотеки технічної інформації Одеського 

раднаргоспу. Сучасна назва з 1968 р. Фонд багатогалузевий (1,3 млн примірників). 
Одеса, Рішельєвська, 28 
Тел.: (380 482) 24-71-61 
Бібліотека Української інженерно-педагогічної академії 
Заснована 1858 р. як бібліотека Українського заочного політехнічного інституту. 

Сучасна назва з 1994 р. Фонд багатогалузевий (1,2 млн примірників). 
Харків, Університетська, 16 
Тел.: (380 572) 20-64-15 
Харківська державна наукова медична бібліотека 
Заснована 1861 р. на базі бібліотеки медичного товариства. Сучасна назва з 1948 р. 

Фонд галузевий (1,14 млн примірників). 
Харків, МСП, майдан Поезії, 5 
Тел.: (380 572) 22-49-87 
Науково-технічна бібліотека Київського національного університету технологій 

і дизайну 

Заснована 1930 р. на базі книг, переданих з бібліотеки Київського політехнічного 
інституту для відокремленої шкіряно-взуттєвої галузі. Сучасна назва з 1994 р. Фонд 
багатогалузевий (1 млн примірників). 

Київ, Немировича-Данченка, 2 
Тел.: (380 44) 291-29-02 
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Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури 

Заснована 1930 р. як бібліотека інженерно-будівельного інституту. Фонд 

багатогалузевий (1 млн примірників). 

Київ-37, проспект Повітрофлотський, 31 

Тел.: (380 44) 272-95-88 

E-mail: duke@cstuca.niit.ua 

Бібліотека Криворізького технічного університету 

Заснована 1922 р. на базі бібліотеки залізорудного технікуму. Фонд багатогалузевий 

(1 млн примірників). 

Кривий Ріг, Пушкіна, 37 

Тел.: (380 566) 29-48-11 

Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. 

М.Є. Жуковського «ХАІ» 

Заснована 1930 р. Фонд багатогалузевий (1 млн примірників). 

Харків, Чкалова, 17 

Тел.: (380 572) 44-25-05 

E-mail: khai@ai.kharkov.ua 

 

Бібліотеки, що мають 150-літню історію 

(книгозбірні впорядковано за хронологічною ознакою) 

 

Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Заснована 1701 р., діяла до закриття Академії в 1817 р. Відновила роботу 1992 р. 

Фонд багатогалузевий (82 тис. примірників). 

04070 Київ, Сковороди, 2 

Тел.: (380 44) 416-60-55 

Факс: (380 44) 417-84-61 

E-mail: library@ukma.kiev.ua 

http://www.library.ukma.kiev.ua/ 

Центральна бібліотека Глухівскої районної ЦБС 

Заснована 1790 р. Сучасна назва з 1976 р. Фонд універсальний (88 тис. примірників). 

Сумська обл., Глухів, Радянська, 47 

Тел.: (380 5444) 2-25-22 

Центральна бібліотека Староконстянтинівської районної ЦБС 

Заснована на початку 19 ст. як громадська бібліотека. Сучасна назва з 1975 р. 

Фонд універсальний (88 тис. примірників). 

Хмельницька обл., Староконстянтинів, Леніна, 14 

Тел.: (380 3854) 2-21-08 

Наукова бібліотека Державного Нікітського ботанічного саду 

Заснована у першій половині XIX ст. як Фундаментальна бібліотека Імператорського 

Нікітського саду. Сучасна назва з 1920. Фонд багатогалузевий (210 тис. примірників). 

Республика Крим, Ялта, п/в Ботанічне 

Тел.: (380 629) 33-55-35 

Бібліотека Львівського медичного училища 

Заснована 1803 р. як бібліотека фельшерської школи. Фонд багатогалузевий 

(40 тис. примірників). 

Львів, Дорошенка, 70 

Тел.: (380 322) 74-41-47 
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Бібліотека Харківського державного медичного університету 

Заснована 1805 р. при медичному факультеті університету. Сучасна назва з 1994 р. 

Фонд багатогалузевий (770 тис. примірників). 

Харків, проспект Леніна, 4, корп.Б 

Тел.: (380 572) 45-30-17 

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна 

Заснована 1805 р. з ініціативи В.Н. Каразіна – українського вченого, винахідника, 

освітнього і громадського діяча. Фонд універсальний (3,4 млн примірників). 

61077 Харків, Майдан Свободи, 4 

Тел.: (380 572) 45-74-20, (380 572) 45-73-49 

E-mail: cnb@univer.kharkov.ua 

http://www-library.univer.kharkov.ua/ 

Бібліотека Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 

Заснована 1811 р. як бібліотека педагогічного інституту. Сучасна назва з 1994 р. 

Фонд багатогалузевий (610 тис. примірників). 

Харків, Артема, 29 

Тел.: (380 572) 47-05-10 

Наукова бібліотека Феодосійського краєзнавчого музею 

Заснована 1811 р. на базі музею старожитностей. Фонд багатогалузевий (17 тис. 

примірників). 

Республіка Крим, Феодосія, 11 

Тел.: (380 6562) 3-09-06, (380 6562) 3-02-07 

Фундаментальна бібліотека Харківського державного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва 

Заснована 1816 р. як бібліотека сільськогосподарського інституту. Сучасна назва 

з 1990 р. Фонд багатогалузевий (600 тис. примірників). 

Харківська обл., Рогань 

Тел.: (380 572) 99-71-23 

Наукова бібліотека Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова 

Заснована 1817 р. як бібліотека ліцею. Фонд універсальний (3,418 млн примірників). 

Одеса, Преображенська, 24 

Тел.: (380 482) 20-67-53, (380 482) 21-26-66 

E-mail: libonu@ukr.net 

http://libonu.od.ua/ 

Бібліотека Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя 

Заснована 1820 р. як бібліотека при Гімназії вищих наук князя Безбородька. 

Сучасна назва з 1918 р. Фонд багатогалузевий (753 тис. примірників). 

Чернігівська обл., Ніжин, Кропив’янського, 2 

Тел.: (380 4631) 2-24-57 

Севастопольська центральна міська бібліотека імені Л. Толстого 

Заснована 1901 р. як публічна бібліотека. Фонд універсальний (264 тис. примірників). 

Севастополь, Леніна, 51 

Тел.: (380 692) 52-47-33 

Севастопольська Морська бібліотека Будинку офіцерів флоту 

Заснована 1822 р. Фонд універсальний (284 тис. примірників). 

Севастополь, проспект Нахімова, 7 

Тел.: (380 069) 52-35-16 
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Наукова бібліотека Миколаївського відділення Головної астрономічної  

обсерваторії 

Заснована 1824 р. при морській обсерваторії. Сучасна назва з 1954 р. Фонд 

галузевий (69 тис. примірників). 

Миколаїв, Обсерваторна, 1 

Тел.: (380 512) 37-52-06 

Наукова бібліотека Керченського державного історико-культурного заповідника 

Заснована 1826 р. на базі книжкових зібрань директорів музеїв старожитностей. 

Сучасна назва з 1985 р. Фонд галузевий (25 тис. примірників). 

Автономна Республіка Крим, Керч, Свердлова, 22 

Бібліотека радгоспу-технікуму Кримської дослідної станції інституту 

садівництва 

Заснована 1828 р. Фонд багатогалузевий (85 тис. примірників). 

Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Маленьке, Шкільна 

Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького 

Заснована 1829 р. як міська публічна бібліотека. Сучасна назва з 1941 р. Фонд 

універсальний (4,39 млн примірників). 

65026 Одеса, Пастера, 13 

Тел.: (380 482) 23-02-52 

E-mail: ognb@ognb.odessa.ua 

http://www.ognb.odessa.ua/ 

Бібліотека Херсонського мореходного училища ім. лейтенанта Шмідта 

Заснована 1834 р. Фонд універсальний (119 тис. примірників). 

Херсон, 40-річчя Жовтня, 26 

Тел.: (380 5522) 4-94-06 

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека 

Заснована 1834 р. як Катеринославська публічна бібліотека. Сучасна назва з 1993 р. 

Фонд універсальний (2,7 млн примірників). 

Дніпропетровськ, Ю. Савченка, 10 

Тел.: (380 562) 42-31-19 

Факс: (380 562) 42-31-19 

E-mail: libdnepr@library.dp.ua 

http://www.libr.dp.ua/ 

Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І.Я. Франка 

Заснована 1834 р. як громадська бібліотека. Фонд універсальний (841 тис. 

примірників). 

Сімферополь, Горького, 10 

Тел.: (380 652) 27-63-19 

Факс: (380 652) 27-63-19 

E-mail: franko@home.cris.net 

http://www.franko.crimea.ua/ 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Заснована 1834 р. на основі бібліотеки Кременецького ліцею. Сучасна назва з 

1940 р. Фонд універсальний (3,5 млн примірників). 

01601Київ, Володимирська, 58 

Тел.: (380 44) 225-70-98, (380 44) 221-03-40 

E-mail: info@libcc.univ.kiev.ua 

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 



 

 247 

Бібліотека археологічного музею НАН України 

Заснована 1839 р. як бібліотека міського музею старовини. Сучасна назва з 1971 р. 

Фонд галузевий (27 тис. примірників). 

Одеса, Ланжеронівська, 4 

Тел.: (380 482) 25-63-22 

Бібліотека Українського державного медичного університету ім. О.О. Богомольця 

Заснована 1841 р. на базі медичного факультету Київського університету 

св. Володимира як бібліотека медичного інституту. Сучасна назва з 1992 р. Фонд 

багатогалузевий (633 тис. примірників). 

Київ, Зоологічна, 1 

Тел.: (380 44) 213-95-56 

Бібліотека Київського медичного училища № 1 

Заснована 1842 р. за ініціативою Київського духовенства як бібліотека фельшерської 

школи при Кирилівській церкві. Фонд багатогалузевий (103 тис. примірників). 

Київ, Блюхера, 6 

Тел.: (380 44) 449-45-58 

 

Наведено за джерелами інформації: 

 

1. Бібліотечна Україна: Довідник / Уклад.: О.Ф. Артемюк, Т.М. Слєпцова; 

редкол.: А.П. Корнієнко (відп. ред.), О.К. Александрова, В.С. Бабич, В.Д. Навроцька, 

С.О. Басенко. – К.: Абрис, 1996. – 384 с. 

2. Бібліотеки вищих навчальних закладів (інформаційний каталог-довідник) / 

Уклад.: І.М. Федорова, Л.Г. Дружиніна, Т.М. Сукало; ред. В.Г. Нестеренко. – К., 

1998. – 198 с. 

3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ. – www.nbuv.gov.ua. 
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ДОДАТОК Е 

 

ПЕРЕЛІК ПОШУКОВИХ СЕРВЕРІВ ІНТЕРНЕТ 

 

http://www.altavista.com/ 

http://www.excite.com/ 

http://www.hotbot.com/ 

http://www.infoseek.com/ 

http://www.euroseek.net/ 

http://www.softseek.com/Internet/ 

http://windex.daci.net/ 

http://www.lycos.com/ 

http://www.metacrawler.com/ 

http://search.interrussia.com/ 

http://www.rambler.ru/ 

http://www.aport.ru/ 

http://www.yandex.ru/ 

http://www.openweb.ru/ 

http://www.medialingua.ru/ 

http://www.comptek.ru/alta.html 

http://news.corvis.ru/ 

http://el.visti.net/ 

http://www.uazone.net/sesna/ 

http://holms.ukrnet.net/ 

http://www.qp.dp.ua/ 

http://www.meta.kharkiv.net/ 
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ДОДАТОК Ж 

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

http://www.rusunisw.ru – Общероссийская общественная организация «Союз 

социальных педагогов и социальных работников». 

http://www.mintrud.ru – Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации. 

http://www.mlsp.gov.ua – Міністерство праці та соціальної політики України. 

http://www.fse.gov.ua – Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

http://www.social.org.ua/ – Фонд соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань України. 

http://www.ispf.gov.ua – Фонд соціального захисту інвалідів. 

http://www.dcz.gov.ua – Державна служба зайнятості України. 

http://civic.kmu.gov.ua – Громадянське суспільство і влада в Україні. 

http://www.moz.gov.ua – Міністерство здоров’я України. 

http://www.ditu.gov.ua – Державний департамент з усиновлення та захисту прав 

дитини. 

http://www.children-ukraine.org – Всеукраїнська громадська організація «Служба 

захисту дітей». 

http://www.dipsm.org.ua – Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. 

http://detipoisk.com – Служба розшуку дітей. 

http://www.dcssm.gov.ua – Державана соціальна служба для сімї, дітей та молоді. 

http://www.unicef.org – UNICEF- Міжнародний дитячий фонд. 

http://basw.unibel.by – Белорусская ассоциация социальных работников. 

http://salvationarmy.ru – Армия Спасения. Командование Восточной Европы. 

http://db.socionet.nw.ru – «Соционет» – Информационное пространство по общест-

венным наукам. База данных по социальной работе: http://socionet.ru/search/runsearch.cgi. 

http://www.nature.ru – «Научная сеть» – База данных по различным отраслям науки. 

http://home.novoch.ru – Независимый информационно-образовательный сервер 

социальной работы и общественных наук. 

http://www.ngosnews.ru – Северо-западный Центр Общественного Развития. 

http://www.narkotiki.ru – НАРКоТИКИ.РУ «Социальная работа с героиновыми 

наркоманами: профилактический аспект». 

http://www.owl.ru – Информационный портал «Женщина и общество». 

http://www.a-z.ru – Российские женщины в XX веке. Опыт эпохи. 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи». 

http://www.ngo.org.ru – Библиотека Центра поддержки некоммерческих организаций. 

http://www.russ.ru – Теодор Шанин «Социальная работа как культурный 

феномен современности». 

http://www.rooivivk.ru – Российская общественная организация инвалидов войн 

и военных конфликтов. 

http://www.synergia.itn.ru – База данных по социальной работе Центра духовного 

развития молодѐжи Данилова монастыря Московского патриархата. 

http://www.rondtb.msk.ru – Информационные материалы Отдела внешних 

церковных сношений Московского Патриархата. 

http://www.kuzbassnet.ru – База данных по социальной работе Социально-

реабилитационного Центра (с приютом) для несовершеннолетних г. Кемерово. 
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http://www.5plus.ru – Сайт активного поколения NEXT «Пять» с плюсом». 

http://clubscao.narod.ru – Сайт детских, подростковых и молодѐжных клубов 

Центрального округа г. Москвы (статьи педагогов-организаторов). 

http://www.dobroedelo.ru – Региональный общественный фонд помощи престарелым 

«Доброе дело». 

http://www.pfu.gov.ua – Пенсійний фонд України. 

http://www.civicua.org – Інформаційний портал «Громадський простір». 
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ДОДАТОК К 

 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ 

(опубліковані в журналі «Бюлетень ВАК України». – 2007. – № 6. – С. 9-17) 
 

1. Загальні положення 

 

1.1. Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника» дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата та доктора наук необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту 
України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і 
техніки. Структура і правила оформлення». 

З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно  
дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул 
та ілюстрацій, а також правил оформлення автореферату. 

 
1.2. Назва дисертації повинна бути, по можливості, короткою, відповідати 

обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету 
дисертаційного дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до 
назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. 

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового 
характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання...», 
«Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення..., «До 
питання...» тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми. 

 
1.3. При написанні дисертації здобувач повинен обов’язково посилатися на 

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. 
Використовуючи в дисертації ідеї або розробки, що належать також і співавторам, 

разом з якими були написані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у 
дисертації. 

У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело 
дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її 
повторного захисту. 

 
1.4. У дисертації необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і 

результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. 
 
1.5. Дисертацію на здобуття наукового ступеня подають у вигляді спеціально 

підготовленого рукопису в твердому переплетенні. 
 

2. Структура дисертації 

 
Дисертація повинна містити: 
– титульний аркуш; 
– зміст; 
– перелік умовних позначень (за необхідності); 
– вступ; 
– основну частину; 
– висновки; 
– додатки (за необхідності); 
– список використаних джерел. 
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3. Вимоги до змісту дисертації 

 

3.1. Титульний аркуш дисертації (форма 5) 

Титульний аркуш дисертації містить найменування наукової організації або 

вищого навчального закладу, де виконана дисертація; 

прізвище, ім’я, по батькові автора; індекс УДК; назву дисертації; 

шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, на який претендує здобувач; 

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника 

і (або) консультанта; місто і рік. 

На титульному аркуші дисертації обов’язково зазначається «На правах рукопису» 

та гриф обмеження розповсюдження відомостей (за необхідності). 

 

3.2. Зміст 

Зміст подають на початку дисертації. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), 

зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної 

літератури. 

 

3.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за 

необхідності). 

Якщо в дисертації вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі 

скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в 

дисертації у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. 

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, 

наприклад, скорочення, справа – їх детальне розшифрування. 

Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке 

інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування 

наводять у тексті при першому згадуванні. 

 

3.4. Вступ 

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і 

вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. 

Далі подають загальну характеристику дисертації в рекомендованій нижче 

послідовності. 

Актуальність теми 

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми 

(наукової задачі) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку 

відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. 

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома 

реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Коротко викладають зв’язок обраного напряму досліджень з планами організації, 

де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами. 

Обов’язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, 

базових для підготовки та подання дисертаційної роботи, а також роль автора у 

виконанні цих науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження 

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення 

поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому 

що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. 
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Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й 
обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. 
Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться 

між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом 
дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, оскільки предмет 
дослідження визначає тему дисертаційної праці, яка визначається на титульному 
аркуші як її назва. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для 
досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту 
роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. 
Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. 

Наукова новизна одержаних результатів 
Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих 

здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від 
відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало 
подальший розвиток). 

Кожне наукове положення чітко формулюють, виокремлюючи його основну 
сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. 
Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно 
(без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та 
уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у 
вигляді анотації, коли просто констатують, що в дисертації зроблено те й те, а сутності 
і новизни із написаного виявити неможливо. Подання наукових положень у вигляді 
анотацій є найбільш поширеною помилкою здобувачів при викладенні загальної 
характеристики роботи. 

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) 
результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і т. п. 
Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, 
що випливають з теоретичного доробку дисертанта. 

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є 
теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в дисертації наукової задачі або 
наукової проблеми. Насамперед, за це здобувачеві присуджується науковий ступінь. 

Практичне значення одержаних результатів 
У дисертації, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове 

використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в 
дисертації, що має прикладне значення – відомості про практичне застосування одержаних 
результатів або рекомендації, як їх використати. Відзначаючи практичну цінність здобутих 
результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання 
або масштабів використання. 

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із 
зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів 
відповідних документів. 

Особистий внесок здобувача 
У випадку використання в дисертації ідей або розробок, що належать співавторам, 

разом з якими були опубліковані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт 
у дисертації та в авторефераті з обов’язковим зазначенням конкретного особистого 
внеску в ці праці або розробки. 

Апробація результатів дисертації 
Вказується, на яких наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах 

оприлюднено результати досліджень, викладені у дисертації. 
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Публікації 

Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках 

наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані 

результати дисертації. 

 

3.5. Основна частина 

Основна частина дисертації складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. 

Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може 

передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням 

застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки із 

стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає 

змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. 

У розділах основної частини подають: 

– огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

– виклад загальної методики й основних методів досліджень; 

– експериментальну частину і методику досліджень; 

– відомості про проведені теоретичні й (або) експериментальні дослідження; 

– аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки 

за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач 

повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє 

місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно 

необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду літератури 

не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини дисертації. 

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять 

методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику 

проведення дисертаційних досліджень. У теоретичних роботах розкривають методи 

розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних – принципи дії і 

характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювання. 

У наступних розділах із вичерпною повнотою викладають результати власних 

досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми. 

Здобувач повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку 

достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з 

аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби 

додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення 

подальших досліджень. 

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором. 

 

3.6. Висновки 

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в дисертації, 

які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення 

для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та 

практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко 

оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої 

в дисертації наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими 

розв’язаннями. 

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих 

результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх 

використання. 
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3.7. Додатки 

До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал: 

– проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; 

– таблиці допоміжних цифрових даних; 

– протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту; 

– інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, 

розроблених у дисертаційній роботі; допоміжні ілюстрації. 

 

3.8. Список використаних джерел 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку 

появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при 

написанні дисертацій), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, 

у хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з 

бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із 

таких міждержавних і державних стандартів: ГОСТ 7.1 -84 «СИБИД. Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 

«Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 

описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11-78 

«СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 

библиографическом описаний». 

 

4. Правила оформлення дисертації 

 

4.1. Загальні вимоги 

Дисертацію друкують машинописним способом або за допомогою принтера на 

одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через два міжрядкових 

інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна 

також використати папір форматів у межах від 203x288 до 210x297 мм і подати 

таблиці та ілюстрації на аркушах формату АЗ. 

Усі примірники дисертації повинні бути ідентичними. В разі використання 

здобувачем копіювальної техніки ідентичність усіх примірників дисертації повинна 

бути засвідчена спеціалізованою вченою радою. 

Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 

має становити 11-13 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук 15-17 

авторських аркушів). Обсяг основного тексту дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук має становити 4,5- 7 авторських аркушів (для суспільних і 

гуманітарних наук – 6,5-9 авторських аркушів). Зазначений вище обсяг дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора чи кандидата наук розрахований на використання 

при їх оформленні звичайних (не портативних) друкарських машин при друкуванні 

через 2 інтервали на папері формату А4 або комп’ютерів з використанням шрифтів 

текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. 

Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не 

менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. 

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка друкарської машини чорного 

кольору середньої жирності. Щільність тексту дисертації повинна бути однаковою. 

Вписувати в текст дисертації окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки 

можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного 

тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту. 
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Друкарські помилки, описки і орфографічні неточності, які виявилися під час 

написання дисертації, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і 

нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту 

малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень 

на одній сторінці. 

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 

(мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок дисертації І 

розміщують, як правило, в додатках. 

Текст основної частини дисертації поділяють на розділи, підрозділи, пункти та 

підпункти. 

Заголовки структурних частин дисертації «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими літерами симетрично до набору. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається 

з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір 

до тексту, В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна 

дорівнювати 3-4 інтервалам. 

Кожну структурну частину дисертації треба починати з нової сторінки. 

До загального обсягу дисертації, визначеного Порядком, не входять додатки, 

список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. 

Але всі сторінки зазначених елементів дисертації підлягають суцільній нумерації. 

 

4.2. Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № . 

Першою сторінкою дисертації є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок дисертації. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки 

в кінці. 

Такі структурні частини дисертації, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, 

висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу 

на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини дисертації, нумерують 

звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: 

«1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», 

після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається а 

номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці 

номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого 

розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з 

порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці 

номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу 

першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не 

мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно 

подавати в дисертації безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 
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наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках дисертації, 

включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри 

якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних 

місцях після згадування у тексті або в додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.», «Мал.» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під 

ілюстрацією. Якщо в розділі дисертації подано одну ілюстрацію, то її нумерують за 

загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у 

межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують 

напис «Таблиця» із зазначеннями номера. Номер таблиці повинен складатися з номера 

розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: 

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). 

Якщо в розділі дисертації одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і 

номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть слова «Продовж, табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: 

«Продовж, табл. 1.2». 

Формули в дисертації (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер 

формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між 

якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні 

відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

Примітки до тексту І таблиць, в яких наводять довідкові і пояснювальні дані, 

нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші 

кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад: 

Примітки: 

1. ... 

2. ... 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку. 

 

4.3. Ілюстрації 

Ілюструють дисертації, виходячи із певного загального задуму, за ретельно 

продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, 

пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам 

ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – 

ілюстрації. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації 

доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи: 

– найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.» 

(«Мал.»); 

–  порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими 

цифрами; 

– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного; 
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– експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які 
виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не 
замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його. Приклад: 

Рис. 1.24. Схема розміщення елементів касети: 
1 – розмотувач плівки; 
2 – сталеві ролики; 
3 – привідний валик; 
4 – опорні стояки. 
Основними видами ілюстративного матеріалу в дисертаціях є: креслення, технічний 

рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. 
Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких 

лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, 
пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у 
вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» 
або «... як це показано на рис. 3.1». 

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне 
копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою 
чорного кольору на білому непрозорому папері. У дисертації слід застосовувати лише 
штрихові ілюстрації й оригінали фотознімків. Фотознімки розміром, меншим за формат А4, 
наклеюють на стандартні аркуші білого паперу формату А4. 

 
4.4. Таблиці 
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць. 
Приклад побудови таблиці 

Таблиця (номер) 
Назва таблиці 

Головка Заголовки граф 

 Підзаголовки граф 

Рядки  

Боковик (заголовки рядків) Графи (колонки) 

 
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують 

симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву 
наводять жирним шрифтом. 

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих 
предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи в них 
обох, а не у прографці; логічний предикат або присудок таблиці (тобто дані, якими 
характеризується підмет) – у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок 
над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх 
даних цього рядка. 

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. 
Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру 
зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що 
повторюються. 

Боковик, як і головка, потребує лаконічності. Повторювані слова тут також виносять 
у об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у 
заголовку над ним. 

У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять 
у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують 
так, щоб їх класи збігалися; неоднорідні – посередині графи; папки використовують 
тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним. 
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Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, 
якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. 
Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків 
до таблиці включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна 
було читати без повороту переплетеного блоку дисертації або з поворотом за стрілкою 
годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. 
При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою 
частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати 
одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять 
за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її 
головку, в другому – боковик. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його 
можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні 
його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, 
знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові 
або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

 
4.5. Формули 
При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил. 
Найбільші, а також довгі й громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, 

добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується 
також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних 
формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. 
Невеликі й нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині 
рядків тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо 
під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного 
символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення 
починають зі слова «де» без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче 
кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння 
не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=), або після 
знаків плюс (+), мінус (–), множення. 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті, інші 
нумерувати не рекомендується. 

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого 
поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у 
рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її 
перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формулу взято в рамку, то 
номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка 
формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули. 

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною 
дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині 
групи формул і спрямовано в сторону номера. 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до 
речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними 
розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. 

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами 
пунктуації, а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає 
побудова тексту, що передує формулі. 
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Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не відокремлені 

текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера. 

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після 

таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові 

знаки не ставити. 

 

4.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 

При написанні дисертації здобувач повинен посилатися на джерела, матеріали 

або окремі результати з яких наводяться в дисертації, або на ідеях і висновках яких 

розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена дисертація. Такі 

посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей 

про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають 

з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На 

більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них 

матеріал, не включений до останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших 

джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери 

сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в дисертації. 

Посилання в тексті дисертації на джерела слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях 

[1-7]...». 

Коли в тексті дисертації необхідно зробити посилання на складову частину чи 

конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при 

цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком 

посилань. 

Приклад: 

Цитата в тексті: «... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв’язку 

між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали 

передачі інформації /6/1)». 

Відповідний опис у переліку посилань: 

6. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навч. посіб. – К.: КМ 

Асааетіа, 1998. – 192 с. 

Відповідне подання виноски: 

/6/ 1) розд. 1. Ділове спілкування, с. 29. 

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати 

посилання на особисті наукові праці здобувача (принаймні ті, перелік яких наведено в 

авторефераті). 

Посилання на ілюстрації дисертації вказують порядковим номером ілюстрації, 

наприклад, «рис.1.2». 

Посилання на формули дисертації вказують порядковим номером формули в 

дужках, наприклад «... у формулі (2.1)». 

На всі таблиці дисертації повинні бути посилання в тексті, при цьому слово 

«таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл.1.2». 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено 

слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3». 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або 

для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. 

Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше 

скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. 
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Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується папками і наводиться в тій граматичній 

формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського 

написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за 

винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується 

вираз «так званий»; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні 

допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. 

Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо 

перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), 

що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, 

коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело; 

д) якщо необхідно виявити ставлення автора дисертаційної праці до окремих слів 

або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику 

або знак питання; 

є) коли автор дисертаційної праці, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, то 

робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, 

ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора дисертації, а весь текст 

застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив 

наш. – М.Х.), (підкреслено мною. – М.Х.), (розбивка моя. – М.Х.). 

 

4.7. Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить 

бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують 

з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, 

скорочення назв та ін. (при цьому враховують відповідність бібліографічного опису 

вимогам чинного міжнародного стандарту ГОСТ 7.1-84, за винятком вимог Изм. № 8 4 

(ІПС № 2 2001)). Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок 

пропущених відомостей. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань 

у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні дисертацій), 

в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до 

вимог міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. 

Зокрема потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: 

ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления», ДСТУ3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 

«СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила». 

 

4.8. Додатки 

Додатки оформлюють як продовження дисертації на наступних її сторінках або у 

вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті 

дисертації. 
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Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дисертації, кожний такий 

додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 

надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту 

сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується 

слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток 

позначається як додаток А. 

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під 

назвою дисертації друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ». 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 

номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ 

додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д); 

формула (А.1) – перша формула додатка А. 
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ДОДАТОК Л 

 

СЛОВНИК 

 

Автореферат – це короткий виклад наукової праці самим автором. Найчастіше 

зустрічаються автореферати магістерської, кандидатської та докторської дисертацій. 

Автореферат дисертації – це наукове видання у вигляді брошури авторського тексту 

щодо проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня разом із 

дисертацією. 

Академія – первісна назва філософської школи, заснованої Платоном (4 ст. до н. е.), 

вищий науковий заклад. 

Аксіоми – положення, які приймаються без логічного доведення. 

Актуальність теми – важливість, суттєве значення, відповідність теми дослідження 

сучасним потребам певної галузі науки та перспективам її розвитку, практичним завданням 

відповідної сфери діяльності. 

Алфавітний каталог – каталог, який будується у чіткій послідовності букв алфавіту. 

Аналіз (грец. аnalysis – розкладення) – метод дослідження, сутність якого полягає у 

тому, що предмет дослідження розчленовується на складові частини і кожна із цих 

частин досліджується окремо. 

Аналіз документів – сукупність методологічних принципів, які застосовуються 

для одержання з документальних джерел соціологічної інформації, необхідної для 

вирішення дослідних завдань (вивчення проблемної ситуації, всебічного аналізу об’єкта, 

максимально повної і глибокої інтерпретації одержаних результатів). 

Аналіз іконографічних документів – метод збору інформації шляхом 

безпосереднього аналізу змісту кіно- і фотодокументів, творів образотворчого мистецтва, 

а також аналізу сприйняття цього змісту глядачем шляхом вивчення думок респондентів і 

експертів. 

Аналітична записка, аналітична довідка, аналітичний науковий звіт – інформація 

про підсумок науково-дослідної роботи з обраної проблематики. Однією із зазначених 

форм є науковий звіт із виконання дипломної чи магістерської робіт. Залежно від 

особливостей наукової діяльності звіт подається у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць 

або їх сполучень. 

Аналітичні документи – найдосконаліший вид вторинних (інформаційних) 

документів, що повно і всебічно висвітлюють не окремі першоджерела, а конкретну 

тему у згорнутому й узагальненому вигляді. 

Аналогія (грец. analodgia – відповідність) – це метод наукового пізнання, за 

допомогою якого досягаються знання про одні предмети чи явища на підставі їх 

схожості з іншими. 

Анкета соціологічна – основний інструментарій збору вихідного матеріалу у 

масових широкомасштабних соціологічних опитуваннях. 

Анкетер – особа, яка здійснює збір соціологічної інформації методом анкетного 

опитування респондентів. 

Анотація – стислий коментар чи пояснення щодо документа чи його змісту, а 

іноді навіть його короткий опис, що додається, як правило, у вигляді примітки після 

бібліографічного опису документа. 

Апеляція – оскарження рішення дисертаційної ради при відмові у присудженні 

(позбавленні) вченого ступеня. Апеляція може бути подана претендентом, іншими 

особами, організаціями, установами в дисертаційну раду за місцем захисту і у ВАК. 

Апробація наукового дослідження – колективне обговорення виконаного 

дослідження на науково-технічних радах, його рецензування й експертиза, оприлюднення 
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кінцевих результатів у спеціальних журналах, реферативних збірниках, а також у 

виступах дослідників із повідомленням і повідомленнями на науково-практичних 

конференціях, симпозіумах, семінарах. 

Аргумент – положення, яке використовується для доведення тези. 

Аргументація – це обґрунтоване підтвердження або спростування чого-небудь. 

За допомогою доказів і фактів. 

Архівні довідники – видання, що розкривають склад, зміст і місцезнаходження 

документальних матеріалів. 

Аспірант – особа, що навчається в аспірантурі за очною або заочною формою 

навчання. 

Аспірантура – це передостанній ступінь єдиної системи безперервної освіти, що 

створюється при вищих навчальних закладах і наукових установах які мають необхідну 

наукову і матеріальну базу, для підготовки професорсько-викладацьких та наукових кадрів. 

Атестат професора, доцента, старшого наукового працівника – документ, що 

засвідчує присудження відповідного вченого звання. 

Атестаційна справа про присудження вченого ступеня (атестаційна справа 

претендента) – об’єднаний в єдину справу комплект документів про претендента, 

дисертацію, захист дисертації. Перший примірник атестаційної справи направляється 

дисертаційною радою після захисту дисертації у ВАК, а другий примірник зберігається в 

дисертаційній раді. 

Багатомірний аналіз – аналіз даних, зібраних за декількома змінними (напр., у 

вивченні напрямів використання вільного часу – стать, вік, освіта, прибутки, сімейний 

стан тощо). 

Бази даних (БД) – впорядкований набір логічно взаємопов’язаних даних, що 

зберігаються та використовується спільно, та призначений для задоволення інформаційних 

потреб користувачів. Традиційно бази даних поділяються на документальні: (бібліографічні 

й повнотекстові); фактографічні; інтегровані. Але в сучасному інформаційному середовищі 

цей розподіл умовний і частіше БД являють собою змішання різних типів. 

Бакалавр – це найнижчий університетський ступень, який відповідає статусу 

молодого недосвідченого фахівця, без практичного досвіду роботи за спеціальністю. 

Безперервність – принцип наукової організації науково-дослідного процесу, 

який передбачений законодавчими актами і зумовлює потребу організації дослідного 

процесу в часі і просторі при дослідженні фінансово-господарської діяльності. 

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей про цитований, 

розглядуваний або згадуваний у тексті документа інший документ, необхідних і 

достатніх для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку. 

Бібліографічний опис – це записана за певними правилами множина 

бібліографічних даних, що ідентифікують документ. Він дає уявлення про зміст, вид, 

читацьке призначення, актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати – 

зіставити з іншими, відрізнити від них. 

Бібліографічний покажчик – упорядкована сукупність бібліографічних описів 

видань, що присвячені окремій галузі знань, окремому напряму чи темі. На відміну від 

бібліографічного списку, покажчик має складну структуру, тобто складається з 

декількох розділів, зміст яких присвячено тому чи іншому аспекту теми. 

Бібліографія – галузь знання про методи і способи складання покажчиків, списків, 

оглядів друкованих творів. 

Брошури – твори друку обсягом від 5 до 48 сторінок. 

Верифікація – перевірка, емпіричне підтвердження теоретичних положень шляхом 

співставлення їх з об’єктом, що спостерігається. 
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Вибірка – процес формування вибіркової сукупності. З практичних причин і з 

міркувань економії затрат збір інформації про сукупність людей чи об’єктів, які 

цікавлять дослідника, часто неможливий. У таких випадках з метою дослідження 

здійснюється вибірка частини населення. Головними критеріями при цьому є забезпечення 

репрезентації всієї сукупності, яку вона відображає, і впевненість у високій надійності 

даного способу відбору. 

Вибірка випадкова – кожний елемент структури населення і будь-яке поєднання 

елементів може бути включений у неї з однаковою ймовірністю. 

Вибірка серійна (гніздова) – вибірка, при якій одиниці відбору являють собою 

статистичні серії, тобто сукупності статистично помітних одиниць (напр., сім’я, бригада, 

шкільний клас, академічна група, невеликі виробничі колективи в установах). 

Вибірка систематична – спосіб, за яким співвідношення між розміром вибірки і 

чисельністю населення в генеральній сукупності використовується для визначення 

інтервалу (кроку пропуску даних). 

Вибірка стихійна – відбір одиниць спостереження здійснюється за принципом 

«добровільності» входження у вибіркову сукупність; репрезентативність відбору в 

цьому випадку не гарантується. 

Вибірка стратифікована – спосіб вибірки, який передбачає розподіл населення 

на частини або «страти» (верстви), а потім здійснення систематичного відбору елементів 

усередині кожної верстви. 

Визначення – логічний прийом, що дає змогу передати відмінність ознак і 

результатів дослідження за допомогою мовних засобів. 

Вища атестаційна комісія України (ВАК) – головний міжвідомчий орган країни, 

що займається атестацією наукових кадрів, контролем за присудженням наукового 

ступеня кандидата і доктора наук, а також приймає відомчі акти, що стосуються 

атестації наукових працівників, та організацією захисту дисертацій. 

Вторинний документ – це результат аналітико-синтетичної та логічної обробки 

одного чи кількох первинних документів із метою пристосування інформації до 

інформаційних потреб споживача. Вторинні (інформаційні) документи містять 

систематизовані відомості про первинні документи (опубліковані чи неопубліковані) 

або результат аналізу і синтезу даних, що містяться у першоджерелах. У вторинних 

документах інформацію, що мала місце в одному чи кількох первинних документах, 

подають скорочено у відомостях про них. 

Вчене звання – офіційно присуджене науковим і науково-педагогічним працівникам 

звання на підставі їх творчої участі в наукових дослідженнях та у викладацькій діяльності, 

за наявності наукових публікацій, участі в підготовці наукових кадрів, результатів у 

розвитку науки й освіти. Підтверджується видачею атестатів: старшого наукового 

працівника, доцента, професора. 

Вчений – фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без 

громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) 

прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати. 

Вчений ступінь – наукова кваліфікація наукового ступеня кандидата і доктора 

наук у певній галузі знань, підтверджена захистом дисертації і закріплена отриманням 

диплома. 

Генезис – процес утворення та становлення будь-якого природного або 

соціального явища. 

Гіпотеза – наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого 

явища і потребує перевірки на досліді та теоретичного обґрунтування, для того щоб 

стати достовірною науковою теорією. 
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Гіпотеза прикладного соціологічного дослідження (припущення, уявлення) – 
науково-обґрунтоване уявлення про структуру соціальних об’єктів, характер елементів і 
зв’язків, які утворюють ці об’єкти, про механізм їх функціонування і розвитку. Для 
підвищення підтверджуваності гіпотези рекомендується висувати кілька взаємопов’язаних 
гіпотез. Таким шляхом не вирішується проблема істинності гіпотези, проте підвищується 
ймовірність її обґрунтування. 

Графік виконання роботи – план роботи з точними показниками терміну 
завершення робіт з кожного етапу, впровадження результатів і осіб, що відповідають 
за дотримання цих термінів. 

Дедукція (лат. deductio – виведення) – це метод пізнання, за допомогою якого 
приватні положення виводяться із загальних, тобто це метод переходу від загальних 
уявлень до приватних. 

Депоновані твори – наукові роботи, виконані індивідуально або у співавторстві 
і розраховані на обмежене коло користувачів. 

Діагностуючий експеримент спрямований на вивчення стану й можливостей 
розвитку тих процесів, що досліджуються 

Диплом кандидата, доктор наук – документ, що засвідчує присудження 
відповідного вченого ступеня. 

Дипломна робота – кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, 
яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі. 

Дисертант – особа, що виконує і представляє до захисту дисертацію. 
Дисертація (дисертаційна робота) – виконана особисто претендентом письмово 

науково кваліфікаційна робота, на основі захисту якої йому присуджується вчений 
ступінь кандидата або доктора наук за певною спеціальністю. 

Доведення гіпотези – приведення зібраної інформації у систему, яка підтверджує 
наукове передбачення, поставлене на дослідження, або спростовує його, у зв’язку з 
чим виникають нові робочі гіпотези, яким дослідник повинен дати оцінку. 

Довідка про впровадження (використання) результатів дисертаційного  

дослідження – письмове підтвердження організації, підприємства, що надається 
спеціалізованій раді про застосування одержаних претендентом і відображених у 
дисертаційній роботі положень, рекомендацій, висновків із зазначенням, де і яким 
чином вони використовуються (у навчальному процесі, наукових дослідженнях, 
методичних матеріалах, проектно-конструкторській, дослідницькій роботі, виробничій 
діяльності, управлінні). 

Доводи вказують на те, чому опоненти мають сприйняти наші ствердження: 
вони є результатом теоретичної дослідницької роботи науковця. 

Докази – процедури, за допомогою яких установлюється істинність будь-якого 
твердження. 

Документальний метод у соціології – спосіб розгляду і пояснення документа в 
його соціологічному контексті, який служить цілям здобування і аналізу соціологічної 
інформації. 

Доктор наук – другий науковий ступінь, який присуджується спеціалізованою 
вченою радою вищих навчальних закладів в установленому порядку за результатами 
захисту дисертацій. 

Докторантура – виший ступінь єдиної системи безперервної освіти, що створюється 
при вищих навчальних закладах, наукових установах і організаціях, які мають необхідну 
наукову і матеріальну базу. 

Докторська дисертація – робота, в якій сформульовано і обґрунтовано наукові 
положення, що характеризуються як новий напрям у відповідній галузі науки, або 
здійснено теоретичне узагальнення та вирішення великої наукової проблеми, що має 
велике народногосподарське і соціально-культурне значення. 
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Документ – матеріальний об’єкт, що містить зафіксовану інформацію для її 

збереження і використання у науці і практиці. 

Доповідь – документ, у якому викладаються певні питання, даються висновки, 

пропозиції. 

Дослідження соціологічне – різновид суспільствознавчого дослідження, його 

«ядро», яке розглядає суспільство як цілісність. Д.с. є цілісний і системний підхід до 

вивчення соціальної реальності і опори на соціальні факти і емпіричний матеріал. 

Достовірність – це достатня правильність, те, що не викликає сумнівів, доказ 

того, що названий результат є істинним, правдивим. 

Доцент – вчене звання викладачів вищих навчальних закладів. 

Друковані документи – друкована продукція, що пройшла редакційно-видавничу 

обробку (книги, журнали, брошури). 

Експериментом називають зміни або відтворення явища з метою вивчення у 

найбільш сприятливих, чітко фіксованих та контрольованих умовах. 

Експеримент соціальний – метод у соціології, який використовується для 

поглибленого аналітичного вивчення соціальної реальності шляхом збору інформації 

про чинники, які на неї впливають, про результати та наслідки такого впливу. Головне 

завдання Е.с. полягає в тому, щоб, обравши для експериментування ту чи ін. групу, 

впливати на неї за допомогою певних чинників і стежити за зміною характеристик, які 

цікавлять дослідника для вирішення основного завдання. Відрізняють реальні (натуральні), 

тобто польові, і лабораторні Е.с. Під час польового Е.с. об’єкт (група) знаходиться у 

природних (натуральних) умовах життєдіяльності. 

Експертна рада ВАК – рада з певної галузі науки у складі ВАК, що складається 

з групи фахівців вищої кваліфікації в даній галузі, забезпечує контроль за науковим 

рівнем дисертацій, їх науковою і практичною цінністю, роботою дисертаційних рад, 

здійснення єдності вимог при атестації і підготовці рекомендацій президії ВАК. 

Емпіризм в соціології – підхід до одержання і використання наукового знання 

шляхом вивчення окремих соціальних фактів, їх співставлення, перевірки. 

Емпіричне описання – фіксація засобами природної або штучної мови відомостей 

про об’єкти, дані спостереження. За допомогою опису чуттєва інформація перекладається 

мовою понять, знаків, схем, малюнків, графіків, цифр, тим самим приймаючи форму, 

що є зручною для подальшої раціональної обробки (систематизації, класифікації , 

узагальнення). 

Емпіричний рівень пізнання – спостереження і дослідження конкретних явищ, 

експеримент, а також групування, класифікація та опис результатів дослідження та 

експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей. 

Етапи соціологічного дослідження – організаційно і функціонально виділені 

стадії дослідницького процесу, які різняться між собою характером і змістом, формами і 

процедурами дослідницької діяльності. Вони не є лише механічними частинами цього 

процесу, а пов’язані логічною послідовністю і змістовною спадкоємністю. У дослідженні 

виділяють щонайменше 5 етапів: 1) складання програми дослідження; 2) здійснення 

вибірок; 3) розробка методики дослідження; 4) збирання матеріалу; 5) аналіз матеріалу 

і його узагальнення. 

Етика соціологічної діяльності – сукупність моральних принципів, якими має 

керуватися соціолог під час своєї діяльності. Головний етичний принцип, полягає в 

«інтелектуальній чесності» соціолога. Дотримання цього принципу, незалежно від 

того, які політичні погляди сповідує соціолог, – не тільки професійний, але й 

громадський, обов’язок соціолога. У 1998 р. на з’їзді соціологів України був прийнятий 

«Професійний кодекс соціолога», який встановлює соціальну відповідальність соціолога 

перед індивідами, соціальними групами та суспільством загалом. 
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Завдання дослідження – це конкретна ситуація, яка потребує свого перетворення 

для досягнення певної мети. 

Загальнонаукова методологія використовується більшістю наук, але на відміну 

від філософської методології, не на всіх етапах пізнавального процесу, а тільки на 

конкретно визначених для розкриття певних сторін чи властивостей предмета. 

Закони – необхідні стійкі відносини між явищами у природі і суспільстві, які 

повторюються. 

Закономірність (суспільна) – суттєвий, повторюваний зв’язок явищ суспільного 

життя або етапів історичного процесу. 

Захист дисертації попередній (попередня експертиза) – обговорення дисертаційної 

роботи в науковому підрозділі наукової установи, де виконувалася дисертація або до якої 

був прикріплений претендент для підготовки дисертації, перед її поданням до захисту. 

Захист дисертації публічний – офіційний розгляд, обговорення представленої 

до захисту дисертаційної роботи на засіданні дисертаційної ради за участю опонентів. 

За наслідками публічного захисту рада ухвалює позитивне або негативне рішення про 

присудження вченого ступеня 

Здобувач вченого ступеня: 1) особа, що офіційно претендує на присудження їй 

наукового ступеня і здійснює необхідні для цього дії, заходи, процедури, готує необхідні 

матеріали і документи; 2) особа, прикріплена до наукової установи для підготовки і 

захисту дисертації на здобуття наукового ступеня. 

Знання – перетворений практикою результат пізнання дійсності. 

Знищення інформації – несанкціоноване знищення інформаційних ресурсів для 

приховування фактів крадіжки цінностей. 

Індукція (лат. іnductio – наведення) – це метод пізнання, за яким із приватних 

фактів та явищ виводяться загальні принципи та закономірності, тобто при використанні 

цього методу логіка мислення розвивається від конкретного до загального. 

Інструментарій соціологічного дослідження – сукупність дослідницької документації 

(питальників, бланків, щоденників спостерігача і т. п.), що забезпечують реалізацію методу. 

Інтерв’ю – один з основних видів опитування, який використовує безпосередню 

взаємодію між дослідником і респондентом відповідно поставленої мети. Розрізняють 

такі види інтерв’ю: глибинне, вільне, фокусоване, стандартизоване. Індивідуальне, 

групове, одноразове, багаторазове (панельне). 

Інтерв’юер – той, хто проводить інтерв’ю; людина, яка перебуває в безпосередній 

взаємодії з респондентом із метою одержання від нього інформації. 

Інтерпретація – тлумачення, роз’яснення, розкриття змісту явища, яке сприяє 

його розумінню. 

Інформація (від лат. information – роз’яснення, поінформування) – повідомлення 

про щось. Поняття « інформація» має на увазі слабо структуровані дані, які не можуть 

використовуватися для ухвалення стратегічних рішень. 

Інформаційний документ (ІД) – це документ, що містить систематизовані або 

узагальнені відомості про опубліковані чи неопубліковані дані з першоджерел та 

виготовлений організаціями, які здійснюють науково-інформаційну діяльність. 

Інформаційні ресурси – це сукупність інформаційних матеріалів – документів і 

масивів інформації у формі публікацій, наукових звітів, електронних записів, баз 

даних і т. п., а також різноманітні пошукові системи, що забезпечують доступ до них. 

Інформація – термін «інформація» походить від латинського слова «informatio» 

і означає роз’яснення, виклад фактів, подій 
Кандидат наук – науковий ступінь, який присуджується після захисту кандидатської 

дисертації. 
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Категорії – найбільш загальні і фундаментальні поняття, які відображають 
суттєві зв’язки дійсності. 

Кафедра – основна навчально-наукова група, що здійснює навчальну, методичну і 
науково-дослідну роботу з однієї або кількох пов’язаних між собою наукових 
спеціальностей, а також підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. 

Кваліфікаційна робота – робота, покликана підтвердити рівень кваліфікації її 
автора та глибоке знання ним предмета дослідження, уміння висловлювати свої думки, 
інтерпретувати одержані результати. 

Кворум – мінімальна кількість членів дисертаційної ради, які повинні бути особисто 
присутніми на засіданні ради при захисті дисертації. Засідання дисертаційної ради 
вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин її складу. 

Класифікація – система підпорядкованих понять (класів, об’єктів) будь-якої 
галузі знання чи діяльності людини, яка використовується як засіб встановлення зв’язків 
між цими поняттями чи класами об’єктів. Наукова класифікація виражає систему 
законів, яка притаманна дійсності, що відображена цією класифікацією. 

Класифікація об’єктів дослідження – поділ різних явищ, предметів за певними 
ознаками з метою їх вивчення та наукового узагальнення. 

Книги – неперіодичні багатосторінкові твори друку обсягом понад 48 сторінок 
друкарського друку. 

Кодування – процес привласнення кодового позначення об’єкта обліку. 
Колективність – принцип організації праці у науковій діяльності, який полягає 

у згуртуванні сил багатьох працівників, хоч безпосередній процес творчості має 
індивідуальний характер. 

Компендіум – стислий виклад основних положень якої-небудь науки, результатів 
дослідження. 

Компіляція – писання твору на підставі чужих матеріалів без самостійного 
дослідження й опрацювання джерел: компілювання. 

Композиція наукової статті – побудова статті, яка ґрунтується на логічному 
розкритті наукової думки, мотивованому та дозованому розкритті фактів, поєднанні їх 
у певну систему. 

Конкретнонаукова методологія – розглядається як особлива галузь знань, яка є 
своєрідним джерелом постачання методів дослідження для конкретних наук та як 
система методів, які використовуються тією чи іншою наукою. 

Констатувальний експеримент – використовується для перевірки певних 
припущень. У процесі цього експерименту констатується наявність певних зв’язків між 
впливом на об’єкт дослідження і результатом, виявляється наявність певних фактів. 

Контент-аналіз – метод кількісного вивчення змісту соціологічної інформації. 
Дослідники визначають ряд категорій, що характеризують досліджувані питання, а 
потім класифікують проаналізований зміст відповідно до визначених категорій. Ця 
техніка дозволяє отримувати певні кількісні дані, які можуть підлягати комп’ютерному 
опрацюванню та статистичному аналізу. 

Концепція – система поглядів на будь-що, головна думка у процесі, що визначає 
цілі та завдання дослідження та шляхи його здійснення. 

Критерії (від грец. Засіб переконання, мірило) – це підстава і підґрунтя для 
оцінки, визначення або класифікації явища. 

Культурологічний підхід дозволяє дослідити соціальні, педагогічні, психологічні 
та інші об’єкти та явища через призму феномену культури, яка розглядається як 
багаторівнева ієрархічна система. Культурологічний підхід спонукає дослідників до 
аналізу предмета дослідження як культурного феномену. 
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Лангітюдний метод (від анг. longitude – довгота) – тривале систематичне 

вивчення одних і тих самих піддослідних, що дає можливість визначати діапазон 

вікової та індивідуальної мінливості серед життєвого циклу людини. 

Магістр – другий науковий ступінь, який присуджується випускникам інституту, 

університету, академії, інших до них прирівняних навчальних закладів за результатами 

захисту кваліфікаційної роботи. 

Мета дослідження – це обґрунтоване уявлення про кінцеві або проміжні 

результати пошуку. 

Метод (грец. – шлях дослідження чи пізнання) – спосіб організації практичного 

й теоретичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями розвитку об’єкта. 

Метод абстрагування передбачає розумове відволікання будь-якої властивості 

чи ознаки предмета від інших ознак, властивостей, зв’язків, з метою більш глибокого і 

детального вивчення предмета дослідження, через ізолювання його від впливу інших 

предметів, властивостей, ознак. 

Метод експертних оцінок – один із методів збору соціологічної інформації, за 

яким формується група добре інформованих (обізнаних) осіб з тієї чи іншої проблеми, 

що вивчається соціологом. Основний робочий інструментарій експертних опитувань 

анкети або бланк-інтерв’ю, опрацьовані за спеціальною програмою. 

Методика дослідження – методи і прийоми, які передбачають застосовувати 

при виконанні робіт із конкретної теми, висовуються гіпотези дослідження та їх доведення. 

Методика соціологічного дослідження – збірне поняття, що узагальнює всі 

використовувані в дослідженні методи, їх інструменти, процедури, техніку і технології. 

Методичні прийоми – прийоми, за якими проводяться конкретно-наукові 

дослідження (емпіричні); вони сформовані на основі загальнонаукових методів і 

відображають особливості тієї науки, завдяки якій вони створені. 

Методологія» (лат. logos – наука, знання, метод-шлях, напрямок пізнання) 

означає вчення про методи пізнання. 

Моделювання (лат. modulus – міра, взірець) – це метод наукового пізнання, який 

полягає у заміні об’єкта, що вивчається, його моделлю, за якою визначають, або 

уточнюють характеристики оригіналу. 

Монографія – наукова праця у вигляді книги, яка містить повне або поглиблене 

дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному або декільком авторам. 

Наука – динамічна система знань, яка розкриває нові явища у суспільстві і 

природі з метою використання їх у практичній діяльності людей. 

Наукова галузь – галузь науки, відповідно до назви якої присуджується 

відповідний вчений ступінь. 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і 

використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження. 

Наукова доповідь – публічно виголошене повідомлення, розгорнутий виклад 

певної наукової проблеми (теми, питання). 

Науково-дослідні інститути – це творчі установи, працівники яких не займаються 

викладацькою діяльністю, їх основне завдання – науково-дослідна робота. 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища без проміжної аргументації й 

усвідомлення всієї сукупності зв’язків. 

Наукова концепція – система поглядів, теоретичних положень, основних думок 

щодо об’єкта дослідження, які об’єднані певною головною ідеєю. 

Науковий напрям – це сфера наукових досліджень, присвячених вирішенню 

будь-яких фундаментальних теоретичних або експериментальних завдань у певній 

галузі науки. 
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Наукова несумлінність здобувача – принципове, значуще свідоме порушення 
претендентом правил про одноосібне написання дисертації, використання в дисертаційній 
роботі матеріалів інших авторів без посилань на них, явний науковий плагіат. 

Наукова обробка документів – процес аналітико-синтетичної обробки та переробки 
документів, що включає операції пошуку, добору, ідентифікації, накопичення, 
упорядкування, аналізу, синтезу, поширення відомостей, що містяться у документах. 

Наукова проблема – сукупність нових діалектично складних теоретичних або 
практичних питань, які суперечать існуючим знанням або прикладним методам у цій 
науці і потребують вирішення за допомогою наукового дослідження. 

Наукова робота – дослідження з метою одержання наукового результату. 
Наукова школа – неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь, 

об’єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які діють під 
керівництвом визнаного лідера. 

Наукове дослідження – цілеспрямований процес виробництва нових знань, які 
розкривають нові явища у суспільстві і природі для використання їх у практичній 
діяльності людей. 

Науковець – це той, хто має відношення до науки, виробляє знання, є 
спеціалістом у певній галузі науки. 

Науковий документ – носій, з якому тим або іншим способом зафіксовані 
наукові відомості й дані чи науково-технічна інформація, у якій повинно обов’язково 
вказуватися, ким, де і коли він був створений. 

Науковий експеримент – перевірка попередніх результатів дослідження способом 
їх апробації у конкретних виробничих умовах або їх моделюванням у лабораторних 
умовах. 

Науковий керівник – призначений Вченою радою вищого навчального закладу 
або наукової установи (за місцем підготовки кандидатської дисертації) при зарахуванні в 
аспірантуру або здобувачем керівник зарахованого аспіранта, претендента, як правило, з 
числа докторів наук, професорів. 

Науковий консультант – призначений Вченою радою вищого навчального 
закладу або наукової установи за місцем підготовки докторської дисертації консультант 
докторанта в ранзі доктора наук, що надає допомогу докторанту в спрямуванні його 
дисертаційного дослідження, оформленні рукопису тощо. 

Науковий напрям – це сфера наукових досліджень присвячених вирішенню 
будь-яких фундаментальних теоретичних або експериментальних завдань у певній 
галузі науки. 

Науковий працівник – вчений, який за основним місцем роботи та відповідно 
до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, 
науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну 
кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену 
результатами атестації. 

Науковий факт – подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження. 
Науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі – наукова установа) – 

юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому 
законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною 
і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт. 

Науково-педагогічний працівник – вчений, який за основним місцем роботи 
займається професійно-педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у 
вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації. 

Науково-дослідна література – монографії, узагальнюючі наукові праці, збірники 
статей, в яких висвітлюються різні проблеми економічних наук, розробляються питання 
розвитку країни. 
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Науково-дослідний процес – це сукупність організаційних, методичних і 

технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур. 

Наукознавство – вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування 

науки як системи знань, неправильність, помилковість, хибність чого-небудь, чиїхось 

тверджень, переконань. 

Непрямий доказ – вид міркування, за яким доводиться хибність відхилення тези 

і на цій підставі робиться висновок про її істинність. 

Норми – це опис умов, на які має спиратися педагог, виставляючи студентові оцінку. 

Нострифікація атестаційних документів – прирівнювання документів про 

присудження вчених ступенів, виданих науковим і науково-педагогічним працівникам – 

громадянам України в інших державах, з якими Україною укладені договори (угоди) 

про визнання і еквівалентність вчених ступенів. 

Об’єкт дослідження – процес або явище, що породжують. 

Об’єкт і предмет соціологічного дослідження – соціальна реальність та її різні 

сторони і відношення. Об’єкт.с.д. – певна соціальна реальність, яка не залежить від 

дослідника і на яку спрямована його увага. Предмет.с.д. – якості, сторони, відношення 

і процеси цієї реальності, яка виділена дослідником для цілеспрямованого дослідження. В 

одному і тому ж об’єкті може бути виділено багато предметів дослідження. 

Обробка соціологічної інформації – перетворення емпіричних даних, отриманих у 

ході соціологічного дослідження, з метою зробити їх компактними, доступними для 

аналізу, перевірки дослідницьких гіпотез, інтерпретації. Умовно О.с.і. можна поділити 

на первинну та вторинну. Під первинною розуміється обробка вихідної інформації 

(відповіді респондентів, оцінки експертів, результати спостереження та т. п.). Вторинна 

О.с.і. – перетворення даних первинної обробки (середні величини, міри розсіювання, 

зв’язки, показники значущості). 

Оглядовий документ – текст, що містить концентровану інформацію, що її 

отримано в результаті добору, аналізу, систематизування, узагальнення відомостей із 

великої кількості першоджерел із певної теми за певний проміжок часу; він є моделлю 

стану, тенденцій розвитку та шляхів вирішення проблеми. 

Одиниця спостереження – фіксує особливості й специфіку об’єкта і предмета 

дослідження. В процесі спостереження дослідник має справу з великою кількістю 

фактів. Серед них необхідно виділити лише ті О.с., які відповідають меті та завданням 

дослідження. 

Опис – основний науково-довідковий посібник до матеріалів фонду, а також 

основний обліковий документ архіву. 

Опитувальний лист – документ, упорядкований за змістом та формою наборів 

питань та висловів, що застосовується для зібрання емпіричної соціологічної інформації у 

вигляді писемних та усних відповідей обстежуваних осіб (респондентів). Основними 

видами О.л., що застосовуються в соціологічних дослідженнях, є анкета та бланк 

формалізованого інтерв’ю (питальник). О.л. складається з трьох частин: вступної 

(преамбули), основної та «паспортички» (блоку питань про соціальний статус). 

Опитування соціологічне – один із способів отримання первинної соціологічної 

інформації шляхом постановки в усній чи письмовій формі питань до окремої людини 

або більш чи менш широкої групи людей. 

Оприлюднення проміжних висновків і пропозицій – повідомлення, доповіді 

на семінарах та конференціях, публікація статей за наслідками дослідження окремих 

питань, розділів. 

Організація соціологічного дослідження – спосіб реалізації програми дослідження, 

порядок дії, що покликані забезпечити координацію роботи дослідницького колективу 

(групи), економне та якісне вирішення поставлених завдань. 
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Основою аргументації виступають закономірності або принципові положення 

певної наукової галузі. 

Основна частина статті – кульмінація твору, де викладається суть досліджуваних 

явищ, наводиться система доказів наукової гіпотези, не запозиченої з раніше 

опублікованих праць, а поставленої самостійно у процесі проведення дослідження. 

Офіційний опонент – призначений спеціалізованою вченою радою або ВАКом з 

числа компетентних у даній галузі науки учених офіційний рецензент, уповноважений 

представити письмовий відзив на дисертацію і автореферат, який повинен особисто 

брати участь у процесі захисту і виступити з викладом змісту підготовленого ним відзиву. 

Оцінювання – це вираження якості результатів навчально-пізнавальної діяльності у 

кількісних показниках. Оцінка передбачає співставлення того, що студент засвоїв, із 

тим, що він повинен засвоїти, відповідно до вимог навчальної програми. Отже, основними 

складовими оцінки мають бути не лише встановлення фактичного рівня знань студента, 

але й співвідношення виявленого знання із задекларованими еталонами, тобто нормами. 

Паралогізми – неупереджені логічні помилки, припущені у доказі, у міркуваннях, 

які виникають внаслідок порушення законів і правил логіки і звичайно призводять до 

хибних висновків. 

Первинний документ – це документ, що безпосередньо відбиває факти, події, 

явища реальної дійсності або думки автора і не призначений для інформування про 

наявність інших документів. У первинному документі розкриваються безпосередні 

результати наукових досліджень і розробок, нові наукові відомості, або нове осмислення 

відомих ідей і фактів. 

Первинні джерела – це ті матеріали, про які Ви пишете безпосередньо (звіти, 

щоденники, документи з первинними даними). 

Підсумковий документ соціологічного дослідження – вид звітності про хід і 

результати соціологічних досліджень. Використовуються такі П.д.с.д.: інформація, 

інформаційна записка, аналітична записка, звіт про науково-дослідну роботу. 

Підхід – це комплекс парадигматичних, сигматичних і прагматичних структур та 

механізмів у пізнанні та практиці, які характеризують конкуруючі між собою (або 

історично змінюючі один одного) стратегії та програми у філософії та науці. 

Пілотажне дослідження – попереднє пробне вивчення найчастіше методичної 

скерованості соціологічного дослідження з метою відпрацювання інструментарію 

збору первинної соціологічної інформації, методів організації і процедур проведення 

масового польового дослідження. П.д. – необхідний складовий етап польового 

дослідження. 

Плагіат (крадіжка) – видавання чужих творів за свої або незаконне опублікування 

чужого твору під своїм ім’ям. 

Позбавлення вченого ступеня – рішення ВАК відповідно до її компетенції, що 

приймається її президією, про позбавлення особи раніше присудженого їй вченого 

ступеня. Таке рішення ухвалюється в особливих випадках, як правило, на підставі 

клопотання, прийнятого дисертаційною радою, де відбувався захист дисертації. 

Показник – це свідчення, доказ, ознака, завдяки яким можна судити про 

досягнення у розвитку процесу чи явища, які вивчаються. 

Положення – сформульовані думки, висловлені у формі наукового твердження. 

Поняття – думки, в яких узагальнюються й відокремлюються предмети якогось 

класу (виду) за певними загальними ознаками. 

Постулати – твердження, що приймаються в межах якоїсь наукової теорії за 

істинне і відіграє роль аксіом 

Пракселогічний підхід – це акцентування уваги на здатність виконувати дію, 

яку людина набуває завдяки послідовним і цілеспрямованим тренуванням. Завдяки 
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спеціально підібраним вправам, виконання дій поступово наближається до автоматизму, 

менш потребуючи контролю з боку розуму. Це дозволяє значно збільшити швидкість 

та покращити якість виконаної дії. 

Праксометричний метод (від грец. praksis – діяння, діяльність) – це метод 

аналізу процесу й продуктів діяльності. 

Практичні посібники – видання, розраховані на задоволення потреб окремих 

категорій спеціалістів народного господарства в їх повсякденній практичній діяльності. 

Предмет дослідження – теоретичне відтворення об’єктивної дійсності, тих 

суттєвих зв’язків і відношень, які підлягають безпосередньому вивченню в науковому 

дослідженні, є головними і визначальними для даної наукової роботи. 

Прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, спрямована 

на одержання і використання знань для практичних цілей. 

Принцип – первоначало; те, що лежить в основі певної теорії науки. 

Природний експеримент – не передбачає попереднього підбору й заміни певного 

фактору впливу, не здійснює активного втручання дослідника у звичайний перебіг 

досліджуваного процесу або явища. Науковець лише спостерігає за явищем, очікуючи, 

коли і за яких умов відбудуться зміни з об’єктом спостереження. 

Програма соціологічного дослідження – документ, що вміщує методологічні та 

процедурні передумови наукового пошуку. 

Процедура методу – одна окремо взята операція реалізації методу (наприклад, 

заповнення щоденника дослідника). 

Професор – найвище вчене звання викладачів вузів і працівників наукових установ. 

Реферат – це вторинний документ, результат аналітично-синтетичного опрацювання 

інформації, поданий у вигляді короткого викладу змісту первинного документу (всього 

твору або його частини), включаючи основні фактичні дані й висновки з метою 

ознайомлення з сутнісними акцентами первинного документу. 

Реферативний огляд – узагальнена характеристика кількох джерел (первинних 

документів) з однієї теми, проблеми, галузі знань. Він допомагає дослідникові сформувати 

уявлення про повноту та зміст підходів до досліджуваного ним об’єкта. 

Рецензія – критичний огляд і оцінка, відгук на науковий твір. 

Рівень – це ступінь розвитку якості, величина розвитку значущості будь-чого. 

Синтез (грец. synthesis – з’єднання) – цей метод дослідження є протилежним до 

аналізу і він дозволяє здійснювати об’єднання елементів (частин) об’єкта, який був 

розчленований у процесі аналізу, встановлюючи зв’язки між частинами і даючи 

можливість пізнати об’єкт дослідження як єдине ціле. 

Система інформаційного забезпечення науково-дослідного процесу – це 

сукупність інформаційних ресурсів, пов’язаних між собою темою у будь-який галузі. 

Така система включає три основні компоненти: 

– інструменти, що забезпечують доступ до інформації; 

– інформацію як сукупність відомостей, їх види та джерела, форми представлення; 

– органи інформаційного забезпечення, які відповідають за збереження та поширення 

інформації. 

Система кодування – сукупність правил, які визначають систему знаків і 

порядок використання їх до подання, передавання, обробки і збереження інформації. 

Система науково-технічної інформації (НТІ) – це організаційно-правова структура, 

за допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також здійснюється 

координація робіт зі створення, користування, зберігання та поширення національних 

ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної безпеки 

Систематичний каталог – каталог, який формується згідно з діючою класифікацією 

науки. 
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Системний підхід – його сутність полягає в комплексному дослідженні складних 

об’єктів (систем), вивчення яких не обмежується особливостями їх складових елементів, а 

пов’язане перш за все з акцентуванням уваги дослідника на характер взаємодії між 

елементами. 

Соціометрія – метод експериментальної прикладної мікросоціології. За допомогою 

методів емпіричної соціології (анкетування, інтерв’ю тощо) С. вивчає психологічні 

взаємодії людей у малих групах, колективах та організаціях. 

Софізми – навмисні неправильні міркування. 

Спеціалізація – принцип наукової організації науково-дослідного процесу, який 

передбачає розподіл праці секторів груп та окремих виконавців і співвиконавців науково-

дослідних процедур. 

Спеціалізована вчена рада – основна ланка в системі атестації наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що утворюється та діє під керівництвом 

ВАК України у відомих своїми науковими досягненнями науково-дослідних, науково-

технічних установах, ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації та інших організаціях, 

які проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній 

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за клопотаннями центральних органів 

виконавчої влади. 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарата, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. 

Спостереження – метод збору первинної соціологічної інформації, заснований 

на візуальному і слуховому сприйнятті процесів, явищ об’єкта, що вивчається, і 

значущих з т. з. мети дослідження і прямої їх реєстрації. С. поділяються на стандартизовані 

(контрольовані) і нестандартизовані; невключені й включені; приховані (інкогніто) і 

відкриті (колективу відомі мета і завдання дослідження); лабораторні, польові й 

лабораторно-польові; систематичні, епізодичні, випадкові. 

Спростування – повідомлення, у якому доводиться неправильність, помилковість, 

хитбність чого-небудь. 

Статистичні матеріали – відомості про розвиток народного господарства, подані у 

вигляді таблиць, узагальнених у щорічних статистичних збірниках, що видаються 

Мінстатом України. 

Структура – сукупність зв’язків і відносин між елементами системи. 

Судження – думки, висловленні у вигляді розповідного речення, які мають бути 

істинними і хибними. 

Теза – твердження, яке підлягає доведенню. 

Тези доповідей – коротко сформульовані основні положення наукової доповіді, 

підготовленої до конференції, сесії, симпозіуму. 

Тема – частина наукової проблеми, яка охоплює одне або кілька питань 

дослідження. 

Тематичні бібліографічні покажчики – посібники, які групують бібліографію 

за межами окремих економічних наук. 

Теорія – форма наукового знання, яка дає цілісне уявлення про закономірності 

та суттєві зв’язки дійсності. 

Теоретичний рівень пізнання – висунення і розвиток наукових гіпотез, 

формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіставлення різних 

гіпотез і теорій. 

Теоретичні прийоми досліджень – використання існуючих теорій, а також 

створення нових теорій, притаманних певній науці. 
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Теорія науки – система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, 

ситуацій, що відбуваються у природі чи суспільстві. 

Термінологічний підхід. В основу цього підходу покладено не лише вивчення 

історії становлення та аналіз термінів і позначуваних ними понять, але й розробка, 

уточнення, поглиблення понятійного апарату, встановлення підпорядкованості та 

взаємозв’язку понять, що складають основу наукового дослідження. 

Тестування (від лат. Test – випробовування) – метод діагностики, який використовує 

стандартизовані запитання чи завдання, що підпорядковані певній шкалі оцінювання. 

Техніка методу – спеціальні прийоми, що підвищують ефективність методу 

(розробки його інструментів і здійснення процедур). 

Технологія методу – послідовність процедур і техніки використовуваного методу. 

Факт – дійсна подія, явище, реальність, дійсність. 

Фактор – причина, спонукальна сила будь-якого процесу, явище, що визначає 

його характер, окремі його риси. 

Формування висновків і рекомендацій – попереднє узагальнення результатів 

доведення гіпотез, вибирання методів перевірки достовірності і обґрунтованості цих 

результатів. 

Формувальний експеримент – включає активну зміну структури і функції 

об’єкта дослідження відповідно до гіпотези, формування нових зв’язків і відносин між 

елементами системи, що вивчається. 

Фундаментальна або філософська методологія – це вищий рівень методології 

науки, який визначає загальну стратегію побудови процесу пізнання. 

Формалізація – переведення проблеми дослідження на мову формул. 

Фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності 

розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. 

Хронологічний (історичний) підхід дає можливість досліджувати розвиток 

процесів та подій у хронологічній послідовності. 

Цитата – буквально відтворені моменти чужої промови чи статті для 

підтвердження власного погляду або полеміки з цитованим автором. 
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К.: Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека 

наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1). 

2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. 

Ромовська, Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – 

(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 

складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11). 

3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних 

матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, 

П.І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори 1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / 

Р.Л. Акофф, Д. Магидсон, Г.Д. Эддисон; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. 

– Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., 

Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 

106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: 

[підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. 

Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 

478 с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). 
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П’ять і більше 
авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В.,  
Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – 
Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. 
для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / 
[Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.]. – 
К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування 
здорового способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13). 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. 
тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / 
[упорядкув., ст., пер. і прим. В.О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 
638 с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській 
прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття: [антологія / 
упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190 с. 

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: 
[зб. наук. праць / наук. ред. В. Каліущенко та ін.]. – Чернівці: 
Рута, 2007. – 310 с. 

Багатотомний 
документ 

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. 
Л.М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 
2007. – (Джерела з історії науки в Україні); Ч. 2: Додатки. – 2007. – 
573 c. 

2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., 
Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-
Стандарт», 2005. – (Серия «Нормативная база предприятия»); 
Т. 1. – 2005. – 277 с. 

3. Дарова А.Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): 
трилогия / А. Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006. – (Сочинения: в 
8 кн. / А. Дарова; кн. 4). 

4. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / 
Н.П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2002. – Т. 4: Косвенные налоги. – 
2007. – 534 с. 

5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: 
Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані 
історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та 
ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. – 
2006. – 721 с. 

6. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 
Ч. 1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. – К.: 
НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с. 

Матеріали 
конференцій, 
з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих 

учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], 

(Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. 

держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Харк. держ. аграр. ун-т 

ім. В.В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів 

на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, 

Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с. 
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 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 
2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – 
(Спецвип.: 10 років АУБ). 

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів 
конструкцій: праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. 
В.Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – 
С. 559-956, ХІІІ с. – (Ресурс 2000). 

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. 
наук. праць / наук. ред. В.І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: 
Навч. кн., 1999. – 215 с. 

6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за 
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во 
освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – 
К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. 

Препринти 1. Шиляев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения 
материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с 
подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / 
Шиляев Б.А., Воеводин В.Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – 
(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. 
ин-т»; ХФТИ 2006-4). 

2. Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіо-
активних відходів гамма-методами / М.І. Панасюк, А.Д. Скорбун, 
Б.М. Сплошной. – Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН 
України, 2006. – 7 с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. 
безпеки АЕС; 06-1). 

Депоновані 
наукові праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения  / 
В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 
академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

2. Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в 
регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – 
Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.]. – Х.: 
Халімон, 2006. – 175 с. 

2. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. 
термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. /  
З.І. Тимошенко, О І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та 
ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с. 

4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. 
– 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с. 

Атласи 1. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я 
миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / 
[наук. редкол.: С.С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. 
сил України НАН України [та ін.]. – К.: Варта, 2006. – 217 с. 

2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах 
пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л.А. Дзяк, 
В.О. Козлов, В.Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – 
Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 218 с. 

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В.Й. Шовкун]. – 
Х.: Ранок, 2005. – 96 с. 
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Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 

2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 

2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

2. Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та 

голов. ред. В.М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: 

Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові 

документи). 

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 

посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: 

СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива 

та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ 

Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – 

[Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України 

2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України). 

2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – 

ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні 

стандарти України). 

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та 

лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові 

вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): 

ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний 

стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. 

И.В. Ковалева, В.А. Павлюкова; ред. В.Л. Иванов]. – Львов: 

НТЦ «Леонорм-стандарт, 2006. – (Серия «Нормативная база 

предприятия»); Т. 5. – 2007. – 264 с.; Т. 6. – 2007. – 277 с. 

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / 

[авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с. 

3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. 

кн., 2003]. – 11 с. 

4. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Горницкая И.П., Ткачук Л.П. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228 с. 

Бібліографічні 

показчики 

1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 

державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, 

О. Вацеба. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-

2005 роки / [уклад. Кирись Б.О., Потлань О.С.]. – Львів: Львів. 

держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні 

довідники; вип. 2). 

Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... 

доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 

2005. – 276 с. 
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Автореферати 

дисертацій 

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 
робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Технологія 
машинобудування» / І.Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 
показників в системі підтримки прийняття рішень управління 
державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та 
прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с. 

Авторські 

свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для 

захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, 
В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; 
опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7 
H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / В.И. Чугаева; заявитель и 
патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – 
№ 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Частина книги, 

періодичного, 

продовжуваного 

видання 

1. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного 
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в 
області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика 
фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38. 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // 
Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17. 

3. Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуа-
лизации компьютерных технологий / Ю.Р. Валькман, В.С. Быков, 
А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні 
технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61. 

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі 
фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного 
виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-14. 

5. Регіональні особливості смертності населення України / 
Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // Вісник 
соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 
2007. – № 1. – С. 25-29. 

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. 
Н.М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – 
С. 13-20. 

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство 
ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр., 
письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291. 

8. Третьяк В.В. Возможности использования баз знаний для  
проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, 
С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использо-
вания импульсных источников энергии в промышленности: 
междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. – Х., 
2007. – С. 33. 

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 
цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми 
модернізації міст України: (кінець XIX – початок XX ст. / 
Д.М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202. 
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Електронні 

ресурси 

1. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 

ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / 

Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – 

Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 

1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: 

Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-

2000. – Назва з контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю 

та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти 

[Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 

2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. – 

К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-

ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – 

Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 

98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 

ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. 

конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, 

А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний 

вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

 

Примітки: 

 

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У 

бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові та факультативні елементи. 

Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію 

документа. Їх наводять у будь-якому описі. 

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються 

для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації. 

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно 

вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації. 
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