




 

                

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Напрям підготовки  

 (шифр і назва) 

Модулів – 7 (з 1 по 7 

семестри) 

Спеціальність: 054 

Соціологія 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  1-4 -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

відповідно до характеру і 

змісту модуля  

                                          

(назва) 

Семестри 

Загальна кількість годин 

– 120  

1-7 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 0.5 (1-6 

семестри), 1.0 (7 

семестр);  

самостійної роботи 

аспіранта – 0.43 (1-6 

семестри), 0.86 (7 

семестр) 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії (PhD) 

 

-   год. 

Практичні, семінарські 

64 год.  год. 

Лабораторні 

- год.  год. 

Самостійна робота 

56 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

30 год. 

Вид контролю:  

Залік (7 

семестр) 
 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 64:56 = 1.14 

для вечірньої форми навчання – 64:56 = 1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Науковий семінар» 

 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Науковий семінар» є формування загальних 

та професійних компетентностей аспірантів з акцентом на оволодінні ними методологією та 

методикою науково-дослідної роботи на рівнях загальної соціологічної теорії, теорії 

середнього рівня, конкретно-соціологічного дослідження в їхній органічній єдності.    

Завдання:  

- вдосконалення фахових компетенцій в галузі самостійної наукової роботи згідно з 

вимогами до написання і оформлення дисертаційного дослідження;  

- вироблення чіткого бачення етапів роботи над дисертацією починаючи від 

вибору/уточнення теми, дизайнування програми і до публічного відкритого захисту 

положень наукової новизни дисертанта;  

- формування теоретичної основи дисертаційної роботи та її апробація в авторському 

соціологічному дослідженні;  

- відпрацювання процедур аналізу, інтерпретації та узагальнення отриманої соціологічної 

інформації;  

- формулювання положень новизни і висновків;  

- підготовка до публічного захисту дисертації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати:  

- теоретико-методологічні основи проведення наукових досліджень в галузі соціології;  

- принципи формування нових знань в умовах міждисциплінарності та розповсюдження 

методологічних поворотів;  

- структуру сучасного соціологічного знання та органічний взаємозв’язок його компонентів;  

- головні етапи розвитку соціологічного знання, класичні і некласичні, традиційні та сучасні 

метапарадигми, парадигми, теорії та концепції включно з обраними в якості теоретичних 

джерел дисертації;  

- способи аплікування теоретичних положень з обсягу світової соціологічної думки до 

вивчення сучасних українських соціокультурних реалій;  

- процедури формування на цій основі теоретичної бази дисертаційного дослідження;  

- основні джерела інформації щодо новітніх соціологічних теорій і методів в іноземній 

періодичній літературі, способи її накопичення, аналізу та використання у власному 

дисертаційному дослідженні,  

а також: 

- класичні (кількісні та якісні, вербальні) та новітні (пост-класичні та пост-якісні, невербальні, 

візуальні) методи соціологічних досліджень та правила роботи з ними; 

- принципи розробки програми конкретно-соціологічного дослідження в єдності її 

методологічної та методичної частин; 

- традиційні і сучасні методи обробки соціологічних даних та представлення їхніх результатів; 

- правила формулювання положень наукової новизни та висновків дисертаційної роботи;  

вміти: 

- узагальнювати наявні результати новітніх досліджень, одержаних вітчизняними та 

зарубіжними дослідниками, виявляти перспективні напрямки, що обіцяють суттєве 

прирощення соціологічного знання; 

- визначати практичну актуальність і теоретичну значущість обраної теми наукового 

дослідження; 



- розробляти програму власного емпіричного дослідження, виділяти етапи проведення та 

реалізувати її на практиці; 

- узагальнювати і представляти результати здійсненого дослідження у дисертаційній роботі, а 

також у вигляді статей або виступів, написання тез доповідей, апробації у виступах на 

наукових та науково-практичних конференціях; 

- працювати у команді, розробляти спільні міні-проекти та здійснювати їхню презентацію у 

відкритому суспільному просторі, в тому числі у соціальних мережах; 

- здійснювати моніторинг і оцінювання соціальних проектів, соціологічний супровід їхнього 

запровадження; 

- розробляти практичні рекомендації з вдосконалення державних соціальних програм, 

ініціатив органів місцевого самоврядування та територіальних громад, розвитку 

громадянського суспільства на місцевому, регіональному та загальноукраїнському рівнях з 

потенційним виходом на міжнародний рівень.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни «Науковий семінар» 

 

Семестровий модуль 1. Мета і завдання наукового семінару, його роль у формуванні фахових 

компетенцій аспірантів. Методологія та методика наукового пошуку в соціології.  

Сутність наукового семінару, мета, загальні положення, основні завдання. Поняття про 

наукове дослідження. Специфіка наукового дослідження в соціології. Постановка наукової 

проблеми дослідження в соціології. Роль науково-дослідної роботи в підготовці аспіранта. 

Концепція наукового семінару. Сучасні дослідницькі пріоритети в соціології. Поняття 

наукової парадигми, його витоки та сучасне розуміння. Метапарадигмальна модель 

соціологічної науки. Дослідницька вертикаль в соціології: ідея, принцип, положення, 

конструкт, концепт, концепція, теорія, парадигма, метапарадигма. 

        Класифікація наукових досліджень: за тривалістю розробки; за джерелами фінансування; 

за видами досліджень; за ступенем важливості для соціології та суспільства; за сферою 

використання результатів; за методами досліджень; за місцем проведення, за складом 

досліджуваних якостей об’єкта тощо. 

 

Семестровий модуль 2. Структура дисертаційної роботи та взаємозв’язок її складових.  

Обґрунтування теми дослідження та критерії її вибору. Формулювання назви 

дисертаційного дослідження в соціології: основні правила. Категорії наукового дослідження: 

об’єкт, предмет, мета, завдання, наукова проблема, гіпотеза-підстава та гіпотеза-наслідок, 

методи, актуальність, наукова новизна, теоретичне, практичне значення. 

Теоретична частина дисертаційного дослідження в соціології та її складові.  

Особливості дослідження обраної проблеми в соціогуманітарних науках. Специфіка соціології 

у вивченні обраної проблеми. Соціологічне моделювання в межах обраної соціологічної 

метапарадигми/парадигми/теорії/ концепції та його принципи. 

Емпірична частина дисертаційного дослідження та її компоненти. Компаративний 

аналіз результатів проведених емпіричних досліджень у працях українських та вітчизняних 

авторів; виокремлення їхніх позитивних сторін та вад із наступним обґрунтуванням потреби 

проведення авторського конкретно-соціологічного дослідження у дисертаційній роботі. 

 

Семестровий модуль 3. Формування теоретичної основи дисертації. Соціологічна 

концептуалізація та моделювання. 

 Порівняльний аналіз наукових джерел до теми дисертаційної роботи у працях 

вітчизняних та зарубіжних соціологів, представників соціогуманітарного і природничо-

наукового знання в умовах міждисциплінарності та розповсюдження методологічних 

поворотів в соціології. Селекція теоретичних напрямків/положень, адекватних темі 

дисертаційної роботи. Дотримання правила поєднання несуперечливих теоретичних положень 

різних наукових підходів в соціології. 

 Адаптація відібраних теоретичних положень до вивчення соціокультурних реалій 

сучасного українського суспільства і теми дисертаційного дослідження. Процедура створення 

таблиць відповідності за принципом сходження та їхнє наповнення. Здійснення процесів і 

процедур концептуалізації соціокультурних процесів і явищ. Соціологічне моделювання 

вивчення обраної проблеми в межах обраного напрямку та його структурно-логічна схема. 

 



Семестровий модуль 4. Методологія і методи соціологічного дослідження з теми 

кандидатської дисертації. Програма авторського соціологічного дослідження, її компоненти 

та етапи реалізації. 

 Поняття методології і методів соціологічного дослідження: загальні положення та 

локуси в авторській програмі. Співвідношення загальнонаукової методології та методології 

соціологічного дослідження, їхній взаємозв’язок. Програма конкретно-соціологічного 

дослідження в соціології: правила і способи побудови, відповідність теоретичній основі 

дисертації.  

Методологічна частина соціологічного дослідження та її складові: проблемна ситуація, 

тема, назва, мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження в дисертаційній роботі, теоретична 

інтерпретація головних понять дослідження, практична операціоналізація та формулювання 

гіпотез.  

Методична частина програми та її складові: обґрунтування вибірки соціологічного 

дослідження, аргументація на користь обраних методів (загальнонаукових та соціологічних), 

етапи проведення дослідження. Структура запитальника/гайда напівструктурованого інтерв’ю 

чи фокус-групової дискусії, правила використання процедури контент-аналізу та ін. 

відповідно до теми дисертаційної роботи. 

  

Семестровий модуль 5. Аналітичні процедури опрацювання отриманої соціологічної 

інформації та вторинного аналізу баз даних. 

 Специфіка соціологічної методики емпіричного дослідження. Поєднання 

загальнонаукових і соціологічних методів у відповідності до теми дисертаційного 

дослідження. Загальнонаукові методи та особливості їхнього використання в соціології.  

Сукупність соціологічних методів емпіричного дослідження: класичні (кількісні та якісні, 

вербальні) та новітні (пост-класичні та пост-якісні, невербальні, візуальні); їхній взаємозв’язок 

із головними соціологічними метапарадигмами.  

 Процедури вторинного аналізу баз даних у відкритому доступі у вітчизняних та 

зарубіжних джерелах. Поява і розповсюдження (починаючи з 2008 р.) великих баз даних (Big 

Data), їхня суть і головні характеристики. Можливості і межі використання великих баз даних 

у соціології. Fast Data, Big Analytics, Deep Insight як внутрішні складові Big Data (в межах Big 

Analytics – описова, предиктивна і реквізитивна аналітика). 

  

Семестровий модуль 6. Оформлення результатів науково-дослідної роботи аспіранта. 

Формулювання положень наукової новизни дисертації та загальних висновків. 

 Результати науково-дослідної роботи аспіранта: наукові публікації (поняття, функції, 

основні види), виступи на конференціях, написання дисертаційної роботи. Методика 

підготовки та оформлення наукової публікації. Мінімальна кількість та обсяг публікацій 

здобувача. Наукова стаття: структура, обсяг, вимоги до змісту та оформлення. Тези наукової 

доповіді (повідомлення).  

Сучасні вимоги до написання та оформлення рукопису дисертації. Вимоги до 

оформлення автореферату дисертації. Узагальнення і висновки до розділів, загальні висновки 

до дисертаційної роботи: правила формулювання і викладу. Поняття наукової новизни 

дисертаційної роботи та її головні складові. Вимога взаємозв’язку теми дисертації, мети і 

завдань, наукової новизни і висновків. Робота з гіпотезами та її відображення у висновках. 

 

Семестровий модуль 7. Порядок і правила підготовки тексту дисертації, оформлення таблиць 

і графіків, представлення додатків. Підготовка до публічного захисту дисертаційної роботи. 



 Оформлення тексту дисертації та порядок представлення в ньому частин 

дисертаційного дослідження. Способи представлення компонентів концептуалізації у тексті 

дисертації. Робота з понятійно-категоріальним апаратом і формулювання авторських 

означень. Презентація у тексті теоретичної основи дисертаційної роботи у сполученні з її 

апробацією в програмі авторського соціологічного дослідження. Роль і різновиди додатків у 

структурі тексту дисертації. Види таблиць, графіків і схем, що їх використовують в 

дисертаційних роботах зі соціології, вимоги до їхнього представлення. 

Підготовка, порядок та процедура захисту дисертаційної роботи: загальні правила і 

вимоги. Презентація дисертаційного дослідження та його головних результатів. Види 

презентацій з використанням можливостей новітніх ІКТ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви семестрових модулів  Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестровий модуль 1. 
Мета і завдання наукового 

семінару, його роль у 

формуванні фахових 

компетенцій аспірантів. 

Методологія та методика 

наукового пошуку в 

соціології. 

 

15 - 8   7       

Семестровий модуль 2. 

Структура дисертаційної 

роботи та взаємозв’язок її 

складових.  

 

15 - 8   7       

Семестровий модуль 3. 
Формування теоретичної 

основи дисертації. 

Соціологічна 

концептуалізація та 

моделювання. 

 

15 - 8   7       

Семестровий модуль 4. 

Методологія і методи 

соціологічного дослідження 

з теми кандидатської 

дисертації. Програма 

авторського соціологічного 

дослідження, її компоненти 

та етапи реалізації. 

 

15 - 8   7       

Семестровий модуль 5. 
Аналітичні процедури 

опрацювання отриманої 

соціологічної інформації та 

вторинного аналізу баз 

даних. 

 

15 - 8   7       

Семестровий модуль 6. 

Оформлення результатів 

науково-дослідної роботи 

аспіранта. Формулювання 

положень наукової новизни 

15 - 8   7       



дисертації та загальних 

висновків. 

 

Семестровий модуль 7. 
Порядок і правила 

підготовки тексту 

дисертації, оформлення 

таблиць і графіків, 

представлення додатків. 

Підготовка до публічного 

захисту дисертаційної 

роботи. 

 

30 - 16   14       

 120 - 64   56       

             

Усього годин       56, в 

т. ч. 

ІНДЗ 

      

ІНДЗ      40       

Усього годин 120  64   56       

 

 

5. Теми семінарських занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Мета і завдання наукового семінару, його роль у формуванні 

фахових компетенцій аспірантів. Методологія та методика 

наукового пошуку в соціології. 

 

8 

2 Структура дисертаційної роботи та взаємозв’язок її складових.  

 

8 

3 Формування теоретичної основи дисертації. Соціологічна 

концептуалізація та моделювання. 

8 

4 Методологія і методи соціологічного дослідження з теми 

кандидатської дисертації. Програма авторського соціологічного 

дослідження, її компоненти та етапи реалізації. 

8 

5 Аналітичні процедури опрацювання отриманої соціологічної 

інформації та вторинного аналізу баз даних. 

8 

6 Оформлення результатів науково-дослідної роботи аспіранта. 

Формулювання положень наукової новизни дисертації та 

загальних висновків. 

8 

7 Порядок і правила підготовки тексту дисертації, оформлення 

таблиць і графіків, представлення додатків. Підготовка до 

публічного захисту дисертаційної роботи. 

16 

 Разом 64 

                                                                                                     

6. Теми практичних занять (не передбачено) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                   



7. Теми лабораторних занять (не передбачено) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва семестрового модулю Кількість 

годин 

1 Мета і завдання наукового семінару, його роль у формуванні 

фахових компетенцій аспірантів. Методологія та методика 

наукового пошуку в соціології. 

 

7 

2 Структура дисертаційної роботи та взаємозв’язок її складових.  

 

7 

3 Формування теоретичної основи дисертації. Соціологічна 

концептуалізація та моделювання. 

7 

4 Методологія і методи соціологічного дослідження з теми 

кандидатської дисертації. Програма авторського соціологічного 

дослідження, її компоненти та етапи реалізації. 

7 

5 Аналітичні процедури опрацювання соціологічної інформації та 

вторинного аналізу баз даних. 

7 

6 Оформлення результатів науково-дослідної роботи аспіранта. 

Формулювання положень наукової новизни дисертації та 

загальних висновків. 

7 

7 Порядок і правила підготовки тексту дисертації, оформлення 

таблиць і графіків, представлення додатків. Підготовка до 

публічного захисту дисертаційної роботи. 

14 

 Разом 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

  Відповідно до кожного семестрового модулю. 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Використовуються такі методи навчання:  

 

а) словесні – письмовий чи усний виклад основних положень модулю, виокремлення головних 

проблем модулю, формулювання і презентація у письмовому  вигляді чи в усній формі  

головних теоретичних або практичних положень модулю та дискусій навколо них; 

б) наочні – ілюстрування навчального матеріалу/матеріалу дисертаційної роботи таблицями, 

схемами та графіками у вигляді поступового наповнення запропонованих викладачем форм чи 

форм, запропонованих аспірантом, схематична організація навчального/дисертаційного  

матеріалу кожного модулю; 

в) практичні – виконання практично орієнтованих індивідуальних науково-дослідних завдань, 

що передбачає організацію навчальної роботи для отримання нових знань, перевірки певних 

наукових гіпотез на рівні соціологічних досліджень; опис, узагальнення та аналіз 

соціологічної інформації; формування вмінь і навичок опису, аналізу та інтерпретації 

результатів досліджень різноманітних об’єктів; 

г) дистанційні – тобто надання аспірантам навчального матеріалу у вигляді робочої програми, 

викладу головних положень до кожного модулю, переліку навчальних завдань і графіку 

представлення відповідей та виконаних завдань, а також використання сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій у спілкуванні між викладачем та аспірантом. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
11. Методи контролю 

 

 Контроль виконаних завдань, передбачених кожним семестровим модулем, вимагає 

представлення конкретних форм роботи з їхньою наступною оцінкою: 

- до 1 семестрового модулю – перелік метапарадигм, парадигм, теорій, концепцій, а 

також методів соціологічного дослідження, відібраних аспірантом для написання 

дисертаційної роботи; 

- до 2 семестрового модулю – структура дисертаційної роботи та її складники (з 

відповідним обґрунтуванням); 

- до 3 семестрового модулю – положення теоретичної основи дисертаційної роботи,  

варіанти концептуалізації та схем соціологічного моделювання; 

- до 4 семестрового модулю – програма авторського соціологічного дослідження з 

акцентом на теоретичній інтерпретації понять та їхній практичній операціоналізації; 

- до 5 семестрового модулю – накопичення соціологічної інформації та створення 

емпіричної бази дисертаційного дослідження; перелік відібраних аналітичних 

процедур в роботі з нею, селекція головних; використані бази даних у відкритому 

доступі; обрані методи опрацювання даних; аргументація на користь обраних методів 

дослідження; 

- до 6 семестрового модулю – робочі гіпотези; висновки до кожного розділу 

дисертаційного дослідження і загальні висновки; положення наукової новизни за 

тричленною формулою; положення, які характеризують приріст наукового знання в 

ділянці соціології та суміжних соціогуманітарних наук; 

- до 7 семестрового модулю – текст дисертації, список джерел і використаної літератури, 

таблиці і графіки; додатки з узагальненням отриманих даних; презентація отриманих 

узагальнень, результатів дослідження, практичних рекомендацій. 

 

Освітньо-наукова програма 054 Соціологія базується на компетентнісному принципі і 

своїми результатами має сформованість тих чи інших загальних чи професіональних 

компетентностей випускників аспірантури. Це означає, що кожний аспірант протягом 

опанування цієї навчальної дисципліни повинен використовувати різноманітні види і форми  

своєї освітньо-наукової підготовки, які оцінюються викладачем під час формування загальної 

оцінки за семестр. Наприклад, якщо ця оцінка за підсумками роботи у семестрі становить 12 

балів, то ступінь сформованості наведених компетентностей оцінюється в них у відсотковому 

вигляді від високої до низької стосовно кожної. Конкретизація професійних компетентностей 

щодо навчальної дисципліни «Науковий семінар», форми роботи аспіранта з їхнього 

формування та контроль сформованості через відповідне оцінювання наведено нижче.  

Компетентності Форми роботи аспіранта Оцінювання роботи 

аспіранта 

Здатність представлення 

результатів соціологічних 

досліджень у вітчизняних 

фахових та міжнародних 

рейтингових журналах та 

базах даних, їхнього 

порівняння зі світовими, 

Самостійна робота над 

формуванням і презентацією 

наукових доробків 

дисертаційного дослідження на 

різних щаблях їхнього 

оприлюднення і введення у 

науковий обіг. 

Посеместровий контроль і 

оцінка якості досягнутих 

наукових результатів 

аспірантів, характеру і 

ступеню їхньої 

представленості у 

професійному 



регіональними та 

вітчизняними аналогами, 

об’єднання зусиль 

науково-дослідницьких 

груп, сформованих на 

міждисциплінарній 

основі, для вирішення 

комплексних завдань. 

Урізноманітнення форм і 

засобів демонстрації своїх 

наукових доробків із 

зростаючим використанням 

можливостей інформаційно-

комунікативних технологій, 

застосовуваних в Інтернеті. 

Пошук шляхів створення 

тимчасових дослідницьких 

груп (в тому числі і за 

іноземною участю) для 

розв’язання гострих 

соціальних проблем. 

академічному  

співтоваристві як в 

Україні, так і за її межами. 

Врахування і заохочення 

через бонуси  

міждисциплінарної 

співпраці в межах 

виконання спільних 

дослідницьких проектів, 

угод і договорів.  

Здатність вільно 

застосовувати рідну та 

іноземну (передусім - 

англійську) мову в 

науковій роботі, науково-

педагогічній та 

інноваційній діяльності, в 

практиці повсякденного 

спілкування в режимі 

реального часу. Здатність 

написання українською та 

іноземною мовою власних 

наукових творів різного 

змісту та обсягу (наукова 

стаття, автореферат, тези 

конференції, наукова 

доповідь, запит на 

науковий грант, договір 

про співпрацю, звіт з 

наукової роботи, 

дисертація тощо)  

Здатність усно практично 

використовувати іноземну 

мову у науковій, 

інноваційній діяльності та 

педагогічній діяльності 

(усний виступ на 

конференції, 

використання іноземної 

мови у ділових 

переговорах щодо 

комерціалізації 

результатів наукового 

дослідження, проведення 

іноземною мовою лекцій з 

нормативних курсів та 

спеціальних курсів за 

профілем кафедри, 

консультування студентів 

іноземною мовою, 

проведення іноземною 

Систематична робота над 

вдосконаленням знань рідної 

та іноземних мов у своїй 

професійній діяльності та у 

повсякденних практиках з 

використанням можливостей, 

що їх надає в цьому плані ЛНУ 

на відповідних курсах і 

семінарах. Регулярне 

практикування своїх мовних 

здібностей в усних і письмових 

формах, робота над 

підвищенням своїх мовних 

компетентностей у таких їхніх 

різновидах, які застосовуються 

на кафедрі, факультеті, ЗВО в 

цілому; розвиток культури 

мовного спілкування в онлайн-

режимах в Інтернеті та в 

оффлайн-практиках, 

пов’язаних з Інтернетом.  

Систематичне оцінювання 

стану розвитку мовної 

культури, мовних 

компетентностей та 

мовленнєвої  грамотності 

аспірантів протягом 

їхнього навчання у 1-7 

семестрах. Додаткові бали 

за публікацію аспіранта 

іноземною мовою.  



мовою одноразових 

презентаційних та 

профорієнтаційних лекцій 

для різних категорій 

слухачів тощо)  

 

Уміння та навички 

використовувати сучасні 

інформаційні та 

комунікативні технології 

при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, 

аналізі, обробці, 

інтерпретації даних та 

представленні 

результатів. 

Здатність професійно 

презентувати результати 

своїх досліджень на 

міжнародних наукових 

конференціях, семінарах 

для вітчизняного та 

світового співтовариства. 

Здатність працювати із 

наукометричними базами 

даних з метою виконання 

власного наукового 

дослідження та вміння  

використовувати 

Інтернет-технології  для 

організації і забезпечення 

власної наукової, 

педагогічної та 

інноваційної діяльності, у 

підготовці наукових 

публікацій, звітів, ділової 

та особистої документації 

уміння ефективно 

працювати самостійно. 

Самостійна робота над 

оволодінням сучасними 

інформаційно-

комунікативними 

технологіями, що їх 

застосовують в Інтернеті, з 

метою їхнього використання 

при здійсненні дисертаційного 

дослідження. Поглиблена 

увага до регулярного 

ознайомлення з відкритими 

для доступу базами 

соціологічної інформації, 

практикування новітніх 

методів опрацювання й 

структурування великих 

масивів інформації з метою 

їхнього використання для 

безпосередніх потреб своєї 

наукової діяльності. Робота 

над вдосконаленням 

компаративістських методик 

соціологічного аналізу на 

основі вивчення і 

співставлення результатів 

крос-національних емпіричних 

досліджень, можливостей 

їхнього використання у своїй 

дисертаційній роботі. 

Оцінка ступеню 

використання новітніх ІКТ 

у написанні дисертаційної 

роботи протягом усіх 7 

семестрів проведення 

наукового семінару. 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

Сукупна сума балів на залік складає 100 балів і формується як сума балів, що їх аспіранти 

отримують у кожному семестрі. Оскільки проведення навчальних семінарських занять 

заплановане на сім навчальних семестрів (від 1 до 7 включно) з підсумковою формою 

контролю у вигляді заліку, то зазначені 100 балів розподіляються таким чином: 

- 1-6 семестри: 12 балів максимально за кожний семестр після завершення контролю 

виконаних завдань; 

- 7 семестр: 28 балів у випадку надання тексту (чернетки) дисертаційної роботи. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 

81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення до довгострокового в часі проведення наукового семінару 

(протягом семи семестрів) полягає у наданні аспірантам належної методичної допомоги і 

консультування з боку викладача по кожному семестровому модулю з врахуванням  специфіки 

того чи іншого модулю і теми дисертаційного дослідження і тому принципово відрізняється. 

Насамперед слід провести з аспірантами низку вступних занять (1 семестр), під час яких 

ознайомити їх із метою і завданнями наукового семінару, а також із такими гранично 

широкими поняттями, як методологія і методика наукового дослідження. Після цього варто 

звузити кут дослідницької оптики до теоретико-методичної проблематики в соціології і 

зосередити увагу на змісті понять «соціологічна методологія» та «методика соціологічного 

дослідження».  

На перших етапах методично доцільним є спрямування дослідницького пошуку 

аспіранта на роботу з джерелами, в яких представлені головні теоретичні здобутки в річищі 

обраної ним для аналізу наукової проблеми, що належать як вітчизняним, так і зарубіжним 

дослідникам. Викладач радить аспіранту використовувати принцип поступового звуження 

дослідницької оптики і консультує його як щодо доцільності використання тих чи інших 

джерел, так і можливостей і меж їхнього використання для досягнення мети і розв’язання 

завдань дисертаційної роботи. В цьому плані варто застерегти аспірантів від буквального 

використання теоретичного багажу західних вчених і допомогти критично осмислювати їхні 

здобутки та доцільність їхнього безпосереднього використання для аналізу українських 

реалій. Як одна з форм відповідного скерування дослідницького пошуку аспірантів може бути 

використана схематизація застосунку основних теоретичних положень з обраної ними 

джерельної бази до формулювання положень теоретичної основи власного дисертаційного 

дослідження у відповідних таблицях. Такий метод «оберненої піраміди»  дозволяє згодом 

конкретизувати процес і результат концептуалізації вивчення певної дисертаційної проблеми, 

унаочнити створену концептуальну модель  дисертаційної роботи з подальшою її апробацією 

в емпіричній частині дисертації. Також у цій частині наукового семінару особливу увагу слід 

приділити такому питанню, як академічна доброчесність і неприпустимість плагіату в будь-

якій його формі, через пояснення на конкретних випадках стосовно різновидів і характерних 

особливостей недобросовісних запозичень з праць вчених без відповідного на них посилання. 

Що ж до розробки власне емпіричної частини дисертаційної роботи, то тут методичні 

поради керівника наукового семінару мають бути спрямовані в інше дослідницьке річище і 

стосуватися здебільшого вироблення індивідуальної програми дослідження аспіранта. 

Гранично важливим у цій частині семінару є допомогти аспіранту дотримати єдність 

виробленої в першому розділі теоретичної основи і належних їй методів конкретно-

соціологічного дослідження, відповідним чином здійснити теоретичну інтерпретацію 

головних положень дисертаційної роботи, а згодом на цій основі – і практичну 

операціоналізацію з виділенням конкретних маркерів/показників, які можна емпірично 

верифікувати, замірити і перевірити під час проведення емпіричного дослідження. При цьому 

важливо надати поради аспірантам щодо правила формулювання означень головних понять 

дослідження саме в рамках виробленої ними попередньо теоретичної основи дисертації. 

Методично вмотивованими є також рекомендації стосовно обрання робочих гіпотез 

дисертаційного дослідження - як гіпотези-підстави, так і гіпотез-наслідків, а також правил 

роботи з ними у частині формулювання висновків дисертації. 



Нарешті, на останніх етапах проведення наукового семінару методичні поради і 

консультації керівника наукового семінару мають свою специфіку, яка полягає у допомозі 

аспірантам сформулювати наукову новизну дисертаційного дослідження та конкретизувати 

прирощення соціологічного знання у певній його ділянці, а також відповісти на питання, чи 

розв»язано наукову проблему, декларовану пошукувачами у вступі до своєї дисертаційної 

роботи. Аспіранти мають бути підготовлені до реальної оцінки свого наукового доробку і 

адекватно формулювати його складові. Методично доцільним на цьому етапі є скерування 

уваги аспірантів на потребі дотримання супідрядності мети і завдань дисертаційного 

дослідження із відповідно сформульованими положеннями наукової новизни і висновками, а 

також із програмою емпіричного дослідження. Якщо такого наскрізного зв’язку немає, 

керівник наукового семінару повинен належним чином скерувати роботу аспірантів і 

домогтися узгодженості усіх ланок дисертації, їхньої наскрізної взаємопов’язаності. 

Особливої уваги в методичному плані вимагають висновки щодо гіпотез дослідження. 

Доцільно допомогти аспірантам зробити висновки щодо повного чи часткового підтвердження 

цих гіпотез, оскільки ці висновки допомагають, по-перше, оцінити ступінь обізнаності 

дисертантів із проблематикою обраної теми, а по-друге, увиразнити напрямки подальших 

наукових пошуків у межах обраної наукової проблеми чи спорідненої теми. 

Окремої уваги вимагають від керівника семінару методичні консультації і поради щодо 

підготовки до процедури публічного захисту дисертації. Вони мають самостійне значення і 

виразні особливості і стосуються належного спрямування уваги пошукувачів до усіх фаз 

підготовки до захисту дисертації, його проходження, оформлення належної документації 

тощо.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

Адаменко М.І. Основи наукових досліджень / М.І. Адаменко, М.В. Бейлін. – Х.: ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2014. – 188 с. 

 

Бобилєв В. П. Методологія та організація наукових досліджень: підручник / Бобилєв В.П., 

Іванов І. І., Пройдак Ю. С.; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ: ІМА-Пресс, 2014. 

– 643 с. 

 

Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. / 

С.Е. Важинський, Т.І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 260 с. 

 

Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб.. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 350 с. 

 

Зацерковний В.І., Тішаєв І.В., Демидов В.К. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. – 

Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с. 

 

Клименюк О.В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: підручник / О.В. 

Клименюк. – Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. – 398 с. 

 

Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. 

Моїсєєв. – 5-е вид. – К. : Професіонал, 2008. – 237 с. 

 

Колмогоров Ю.Н., Сергеев А.П., Тарасов Д.А., Арапова С.П. Методы и средства научных 

исследований / Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2017. – 152 

с.  

 

Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навч. посіб. / В.І. 

Корбутяк. – Рівне: НУ ВГП, 2010. – 176 с. 

 

Краткие рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, 

индексируемых в международных наукометрических базах данных /под общ. Ред. О.В. 

Кирилловой. – М.: (б.и.), 2017. – 11 с. 

 

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 

посіб.: реком. МОН України для ВНЗ / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206 с. 

 

Ладанюк А.П., Власенко Л.О. Методологія наукових досліджень. – К.: Ліра-К, 2018. – 352 с. 

 

Ланде Д.В. Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: Навч. посіб. / Д.В. 

Ланде, В.М. Фурашев, К.В. Юдкова. – К.: НТУУ «КП», 2014. – 220 с. 

 

Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник /за ред. А.Є. 

Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

 

Основи наукових досліджень у схемах і таблицях: Навч. посіб. / О.П. Кириленко, В.В. 

Письменний. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 228 с. 

 



Остапчук М.В. Методологія та організація наукових досліджень: підручник / М.В. Остапчук, 

А.І. Рибак, О.С. Ванюшкін ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса: Фенікс, 2014. – 375 с. 

 

Палеха Ю.І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. / Ю.І. Палеха, Н.О. 

Леміш. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2013. – 336 с. 

 

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / В.І. Романчиков. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 

 

Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і 

дисертаційних робіт: навчальний посібник / Р.Б. Шишка. – Х.: Еспада, 2007. – 368 с. 

 

Шевців Л.Ю. Робоча програма навчальної дисципліни «Науковий семінар». – Львів: ЛНУ, 2016. – 

27 с.  

 

Допоміжна 

 

Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практич. пособие /под ред. Н.И. 

Загузова. – М.: Гардарики, 2002. – 157 с. 

 

Джурик Н.Р. Методологія і організація наукових досліджень: кредит.-модул. система орг. 

навч. процесу: навч. посіб. / Н.Р. Джурик, І.М. Мельник; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – 

Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 169 с. 

 

Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. 

Єрін. – К. : ЦНЛ, 2004. – 212 с. 

 

Клименюк О.В. Технологія наукового дослідження: підручник / О.В. Клименюк. – К.-Ніжин: 

Аспек-Поліграф, 2006. – 308 с. 

 

Колесников О.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та доп. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 144 с. 

 

Пилипчик М.І. Основи наукових досліджень: підручник / М. І. Пилипчик, А.С. Григор’єв, В.В. 

Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 

 

Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне 

забезпечення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ / В.Л. Пілюшенко, І.В. 

Шкрабак, Е.І. Славенко. – К. : Лібра, 2004. – 344 с. 

 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 201 с. 

 

Свердан М.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / М.М. 

Свердан, М.Р. Свердан; Буковинська держ. фінансова академія. – Чернівці: Рута, 2006. – 352 

с. 

 

Шевців Л.Ю. Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни «Науковий семінар». – 

Львів: ЛНУ, 2016. - 37 с. 

 

Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник для студ. 

вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 4-те вид., виправ. 

і доп. – К.: Знання, 2008. – 310 с. 

 



15. Інформаційні ресурси 
 

Часописи 

Часописи вітчизняні 

1. Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. 

2. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 

3. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.  

Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 

4. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія».  

Соціологічні науки. 

5. Український соціологічний журнал. Наукове та інформаційне видання. 

 

Часописи зарубіжні 

1. Социология. Научно-теоретический журнал (Республика Беларусь). 

2. Nova Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (Республіка Польща). 

3. Вопросы философии (Россия). 

4. СОЦИС (Социологические исследования) (Россия). 

5. American Journal of Sociology (США). 

6. American Sociological Review (США). 

7. British Journal of Sociology (Велика Британія). 

8. Canadian Journal of Sociology (Канада). 

9. Comparative Sociology (Міжнародний). 

10. Cultural Sociology (Міжнародний). 

11. Current Sociology (Міжнародний). 

12. European Journal of Sociology (Міжнародний). 

13. European Sociological Review (Міжнародний). 

14. International Review of Sociology (Міжнародний). 

15. Electronic Journal of Sociology (Міжнародний). 

16. Sociological Methods and Research (Міжнародний). 

17. Sociological Quarterly (Міжнародний). 

18. Sociological Research Online (Міжнародний). 

19. Teaching Sociology (Міжнародний). 

20. Theory, Culture, and Society (Міжнародний). 

 

Доступ до професійних баз даних, інформаційно-довідкових та пошукових систем 

1. Електронна бібліотека Інституту соціології НАН України. Режим доступу: i-

soc.com.ua/institute/el_library 

2. Дослідження та архів даних соціологічної групи «Рейтинг». Режим доступу: 

www.ratinggroup.ua 

3. Опитування та публікації Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 

Режим доступу: www.dif.org.ua 

4. Банк даних Київського міжнародного інституту соціології. Режим доступу: 

www.kiis.com.ua 

5. Довідково-інформаційний портал Sociosite. Режим доступу: www.sociosite.net 

6. Інформаційний і пошуковий портал з соціальних наук Social Science Hub. Режим 

доступу: www.sshub.com 

7. Science Information Gateway (SOCIG). Режим доступу: www.sosig.ak.uk 

http://www.ratinggroup.ua/
http://www.dif.org.ua/
http://www.kiis.com.ua/
http://www.sociosite.net/
http://www.sshub.com/
http://www.sosig.ak.uk/
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