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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

нормативна для спеціальності 231 «Соціальна робота»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

вивчення дисципліни базується на успішному опануванні таких дисциплін, як «Соціологія»,
«Філософія», «Логіка», «Технології соціальної роботи» та інших дисциплін, що безпосередньо
формують компетенції фахівця відповідної спеціальності
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ознайомлення студентів з організацією соціального дослідження, стратегією соціального
аналізу складних соціально-економічних систем з урахуванням їх специфіки та особливостей
соціальних досліджень у соціальній роботі
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Методологічні засади соціальних досліджень
Тема 1. Соціальні відносини як форма взаємодії соціальних суб’єктів
Тема 2. Головні засади соціального дослідження.
Тема 3. Соціальне як множинність способів і форм співіснування соціальних
суб’єктів.
Тема 4. Специфіка проведення соціальних досліджень
Модуль 2. Програма та структура проведення соціального дослідження
Тема 5. Етапи проведення соціального дослідження
Тема 6. Зміст соціального дослідження
Тема 7. Категоріально-термінологічна база соціального дослідження
Тема 8. Джерельна інформація та комп’ютерні технології у соціальних дослідженнях
Модуль 3. Методи соціального дослідження
Тема 9.
Класифікація методів соціального дослідження та їх характеристика
Тема 10. Види та методи соціологічного дослідження
Тема 11. Педагогічні методи дослідження
Тема 12. Психологічні методи дослідження
Модуль 4 Методика соціального дослідження
Тема 13 Обґрунтування і планування соціального дослідження
Тема 14 Аналіз наукових праць з соціальних проблем
Тема 15 Проведення соціального дослідження
Тема 16 Аналіз, оцінка і оформлення отриманих результатів соціального
дослідження

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

- знання загальної характеристики та процедури наукового дослідження;
- знання методів і принципів соціального дослідження;
- знання особливостей науково-психологічних, педагогічних, соціологічних досліджень;
етики соціальних досліджень;
- знання основ моделювання соціальних процесів;
- вміння визначати категоріально-термінологічний апарат соціального дослідження;
- вміння працювати з науковими першоджерелами, застосовуючи теоретичні методи
дослідження;
- вміння здійснювати фахово-компетентний аналіз сучасного стану соціальної дійсності;
- вміння самостійно працювати та оволодіватии специфічними методами і технікою
соціального дослідження;
- вміння організовувати процедуру соціального дослідження;
- володіння навичками самостійної науково-дослідної діяльності на основі застосування
різних методів і технік соціального дослідження;
- формування навичок підготовки, оформлення і презентації результатів соціального
дослідження.
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
практичні заняття, тренінгові заняття, ділові ігри, кейс-стаді;
методи групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання
дискусійних питань

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи у V семестрі:
- Виконання завдань на семінарських заняттях ~ 30 балів.
- Виконання контрольних робіт ~ 20 балів;
- Складання двох письмових модульних контролів – всього 20 балів;
- Виконання індивідуального творчо-пошукового завдання ~ 20 балів
- Заохочувальні бали ~ 10 балів.
- Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності та
балів за екзамен

Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне завдання визначає викладач);
 за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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