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l. оп}lс навча.tьноТ _]tlсцIlп.-liнll <OcHoBlt соцiа.-tьно-пе_]агогiчного:ос.li_riАення))

. :,:,:'.1";;'. З -:i iЯ iltlK;1 ]H]IKiR

Харагrеристика дисциплiни за

формами навчання
.]енна заочна
профес i Ётно-орi снтована

' l __ -, : ,::..,-:__-:: ji]Я. Н,]ВL{i]Ння та tlЦiнюВаННя vKpaiHcbKa
.+i 1]0

2 2

з,4 j.-+

Кi:тъкiсть зл,tiстових модулiв з розподiлом: J

t lбсяг в 4 -+

Оtlсяг гоJI{н. в To\Iv числi: 120 120

Ar:llTopHi 42 16

\'1 оtrl,,пьнил"I контроль 6

С ешtестlэовий контlэоль з0 з0
самостiйна робота 42 ]4

Форма семестрового контролю 1спит tспит

2.Мета навчальноi дисциплiни полягас у пiдготовцi студентiв до органiзацiТ та
проведення самостiйного наукового дослiдження з проблем соцiально-педагогiчнот
дiяльностi.

Завдання навчальноi дисциплiни :

- визначати проблемисоцi€lJIьно-педагогiчноТ

розв'язання;
дiяльностi, що потреб},ють

- володiти принципами та N{етодами соцiально-педагогiчного дослiдження;
- вN,Iiти органiзовувати процедур.y дослiдження;

вLlзначати логiку дослiдlкення;
працювати з першоджерелаNIи. застосовуючи теоретичнi методидослiдження;

- l,rtiти вести спостереження;
- розробJIяти анкети, тести;
- tl|]гэнiзовувати опитування рiзних груп клiснтiв,
- ена--tiз},вати та узагальнювати отриманi данi;
- i-lозробляти та реалiзовувати певнi рекомендацii;
- офорrrляти результати дослiдження.

3.Резл,льтати навчання за дисциплiною.

Опанчвання курсу забезпечить формування у студентiв знань щодо
- актуальностi проведення соцiально-педагогiчного дослiдження;
- загальнот характеристики наукового дослiдження;
- особливостей органiзацiТ та проведення соцiально-педагогiчного дослiдження;
- значення та роли дослiдника в процесi проведення соцiально-педагогiчного
:ослiдження;
- фор* та методiв наукових дослiджень;
- особливостей роботи з респондентами.
Пiд час практичних та семiнарських занять. са},{остiйноТ роботи студенти набувають

1rмiння та навички:



- п.lан\ вання та органiзацii соLIiаJьно-педагогiчноТ роботи з респондента\lи:
- вllбор\ та застос),вання аJекватних та ефективних форпt та методiв соцiа-lьнt'-
п i _]згогiчного дослiдiкення;
- на_lагоJ.я\ення взасмодiТ та партнерства з респондентами в прошесi провеfеНн.l
с оцiа: ьно-педагогiчного дослiдхtення;
- ана;liз1, результатiв, отриманих в процесi дослiдження;
- надання рекомендацiй шодо ефективних шляхiв розв'язання соцiально-пе-]агогi'{н...'
проблеми.

У результатi опанування дисциплiною у студентiв формуються TaKi коrtпетенi '

(табл. 1).

Таб-:rlrшя ,.

КомпетенцiТ сryдента, який опанував дисциплiну
<<Основи соцiально-педаfогiчного дослiдження>>

Шифр компетенцii Розшифровка надбаноТ компетенцiТ
зк-1

r зага:tьнi компетенцii

Здатнiсть до критичного мислення, аналiзу та синтезу
Здатнiсть шукати, обробляти та аналiзувати iнформацiю

рiзних джерел

з

Фк-1

Фк-2

Фк-3

Фк-9

Фк-l0
tфачовi компетенцii

Здатнiсть планувати та здiйснювати HayKoBi дослiдження
з NIетою виявлення й анапiзу соцiально значущих проблем
i .rинникiв досягнеFIня соцiального добробуту рiзних гругr
населення
Здатнiсть професiйIно дiагностувати. прогнозувати,
Ilpo е кт\,в aTIi та }{ o.]e-lK]BaTIl с cl ц i аuц ьн i с rrт.чацii

З:аr,нiсть наiаго_],+\\ BaTlт взасrtодiю державних,
гро\Iа_]ськl1\ i Kollepttil'lHllx органiзаuiй на пiдrрунтi
соцiаl bHl--l го паi]тнерства
З:атнiсть _lt) розрtrt],lсt{ня. r пр.tв.-liння. rtонiторингу та
tlltiHKtr ct,цi|LlbHlt\ 1lptlcKliB i rlpol pi"r\1

З:атtliс l ь l-eнep\ BaTl1 та проваJтi\,ваrи соцiапьнi iнновацii
зil_].lя BItpi шен н я с(rцiаlьн11\ проб_rеrt

.?I{

IIРH 2

прн 8

Iрн 11

{програмнi результати
навчання)

З_rатtliсть ана-tiзrватIt cortia-rbHlTli та iндивiдуальний
контекст проб.rеrt особtт. cirr'T. соцitiльноТ групи. громади,
(lор-rтr,,-tюватtI _\1еl\ i завJанlтя соцiапьно-педагогiчноi
.liя_-tьностi. п-,Iан\,вiiт]I втр\,чання з профiлактичноТ та
( або ) корекц1l"ltlою \Iетою
З.lатнiсть вllзнаrтат]I \Iето_]о.-tогiю прикладного наукового
дос,riJя.ення.
з,цатнiсть здiilснювагlt кi,,tькiсний
еп,tпiричних даних
Златнiсть органiзовr,вати спiльн1, дiялытiсть фахiвцiв
рiзних га-rузей i непрофесiонатiв, здiйснювати iхню
пiдготовку до виконання завдаItь соцiацьно-педагогiчноТ
роботи



.l.CTpr KTr ра навча.-tьноТ ]IIсцIIп.-liнlt KOcHoBlt соцiа.-lьно-пеf агогiчного

:oc.ti:;ыення))

ТеrtатLtчнrtй п-rан .];lя Jенноi форrrи навчання

Назва зrтi стовrtх rtoJr,.-liB. тел,t

Розпс,1_1i_t го_]IIн rIi,+. Btl:arr]I рс,,.1l.

Ar,.]ttTopHa:

, a_

;
\,-| S

\{о;уль 1. Зага:rьна характеристI{ка та сrrеur-тфiка прове:Iення соцiацьно-педагогiчного
.]ос-цiдження
Телtа 1. Поняття (наyкове дос.rj_Iя,ення>>.

ксоцiально-педагогiчне дос;riд;кення )
б 2 4

Тема 2.Загатьнi вiдошлостi про соцitt-пьно-
педагогi чнедослiдження

10 2 4 4

Тема 3.Характеристика принципiв
соцiа_llьно-педагогiчного дослiдження

6 2 4

Тема 4. Специфiка проведення
соцiа,тьно-педагогiчних дослiджень

6 4 2

N4оду-цьний коHTpo:tb 2
Разом 30 4 2 8 |4

\4одl,rь 2. Програrlа та стр\,кт\-ра проведе ня соцlально-педагогlчного дослlдження
Telta 1. Логiчна стр},кт},ра соцiа--lьно-
пе:агогiчного дослiдження

6 2

Te,rta 2. Етапи проведення соцiаl--tьно-
п L-_]агогirlного дослiдження

1 4 4

Те\lа j. Iнфорплацiйне забезпечення
на\ к[) BI1\ .]ос"riд;кень.

8 2_ 1 2

Ti-,\1i} J. l;tepe-rbHa база дослiдження + 4

Terta 5. Анацiз наукових праць з

a lr I] i a-l ь н оТ проб-irелtи
6 2 4

"]bHI1I,I KoHTpojIb 2
Разом 30 4 2 8 |4

.-Iь З. Методт соцiально-педагогi.*rого дослiдження
Tertir 1 .Характеристика теоретичних
\IeTtr_]iB :ос-цiдяtення

2 2

Terla ].Обгр}-нтування базових понять

",l 
цiа--тьно-педагогiчного дослiдження з

зIlкорIlстанняN,I теоретичних методiв

8 4 4

TelIa ].Еrrпiричнi методи соцiа,тьно-
п е_]агогi.rногодослiдження

4 2 2

Telra -{. Визначення теми опитування.
L.o зробка анкет, TecTiB

8 4 4

1c,\Ia 5. оцiнка та аналiз отриманих
рез1 ;rbTaTiB соцiапьно-педагогi чно го

-]ос;riдхtення

6 2 4

Модульний контроль 2

Разопл з0 .+ 2 8 I4



- ..__. ,' . ,_'ь.;.: ],t Пi]r_]\t'iJнеННЯ KOHT;IO.]ЪiJIl\

} i'.,,, L]

r]l

Гr'\1,ii;lЧнi];i l'l]l:-::- -]:F" 
-1 ',ll:::.l: ,l ,_]:'.:,1 :.::--.::1,1 :

Назва змiстових модулiв, Telvl э
:-

.)
ц L

-)-
\э

\ Io:r _-tь 1 Зага_льна характеристика та специфiка проведення соцiа;Iьно-педагогiчного
_lt]с-liJкення
Telta 1. Поняття (на,чкове дос"[iд}кення).
, с о Lliill ьно-педагогiчне дослiдження)
Заг;l_-tьнi вiдопtостi про соцiально-
п L- JагогiLIне дослiд}кення

10 2 8

TerTa 2.Характеристика принципiв
с о цiаlrьно-педагогiчного дос jriдження

10 2 8

i erTa З. Спешифiка проведення соцiаJьно-
педагогiчних досJiджень

8 8

Разоrr 28 2 2 24

N4одyль 2. Програшrа та cTpyкTypa провеJення cotti а_-tьно-педаго гiчного дослlдження
Теr,таl.Логiчна структура соцi.LlьIrо-
педагогiчного дослiдження

8 8

Тема 2. Iнформацiйне забезпечення
наукових дослiджень.
Джерельна база дослiдження

10 2 8

Тема З. Ана-riз наукових праць з

соцiальноТ проблеми
10 2 8

Разом 28 4 24
Модуль 3. Методи соцiа,чьно-педагогi.пrого дослiдження
Telra 1. Характеристика методiв
соцiа-tьlrо-педагогiчного дослiд}кення

10 2 8

Terra ].Обгр},нтування базових понять
с о цi аl ь н о-педагогiчного дослiдження

8 2 6

TerTa j.ВизнаLIення теми опитування.

розробка анкети, TecTiB
8 2 6

TerTa -l. Оцiнка та аналiз отриманих
резr-_-tьтатiв соцiально-педагогiчного
.]ос.ri.];кення

8 2 6

Разом з4 4 4 26
Пiдготовка та проходження контрольних

заходiв
30

Усього \20 6 2 8 14



пе.fагогiчного
Теорети.*ri

5. П рогра\tа навча.lьноТ :ltсцltп.-tiнlt

}Iolr .lь 1. Зага.-tьна \apaкTepllcTllKa та спеulrфiка п рове]ен ня
соцiа*r ьнO-педагогiчного дослiджеЕIIя .

Тема 1. Повяття соцiальýо-педагогiчного дос-liдiкення (-rекя. 2 го;.}.
Характеристика на}кового дослiдження. Визначення соцiатьньпеJагогiчного
_...-.:-кення. ПорiвFяння пе:агогiчного. псilхо"lогiчного. соцiо-tогiчного та соцi.l-_ь;..-

дослiджень. Особливостi соцiаrьно-педагогiчного дослi;рttеrшя.
ocHoBi.I та проб:rеr.tатtлка с)п{аснI,D( соцiально-педагогi{IнIФ(

:oc.-t i:,+.eHb. С п е цl.tф iKa с ошi ar] ьно-педагогiчного дослiдlкення.

год.).

OcHoBHi поняття теN,{и:

:ос:ri:,л.ення. соцiа,чьно-педагогiчнi
:ослiдження.

наукове дослiдя<ення, соцiально-педагогiчного

CeMiHapcbкe заняття 1. Характеристика
педагогiчного дослiдження (2 год.).

Лiтература:
Основна: t,2,5.
Щодаткова: 1,8,6.

Тема 2. Загальнi вiдомостi про соцiально-педагогiчне дослiдження (лекц. 2

ФункцiТ соцiально-педагогiчного дослiдження: пiзнавальна, дiагностУюча,

управлiнська, перетворююча. прогностична. свiтоглядна. Риси соцiально-педагогiчноГО
:ослiдхtення: комплексний xapaкTepl лti;кдисцип.riнарний характер, суб'скт- суб'ектна
спряN,Iованiсть.

OcHoBHi поня,I,tя Iе},1и: функшii дослiдlкення, комплекснiсть,
rti,кдисциплiнарнiсть, спрямованiсть соцiально-педагогiчного дослiдження.

проблеми, специфiка

Практичне заняття 1. Загальнi вiдомостi про соцiально-педагогiчне
:ос.-ti:iкення ( 4 год).

Практичне заняття 2. Специфiка проведення соцiально-педагогiчного
_rос.ti:;кення ( 4 год).

JiTepaTl pa:
Основна: Основна: |,2,5.

-]о:аткова: 2,З,4.

Молуль 2. Програма та структура проведення соцiально - педагогiчного
дослiдження.

Тепrа 1.Логiчна структура соцiально-педагогiчного дослiдження. ( лекц.

проблеми

,)

i

Складовiпрограми соцiально-педагогiчного дослiдження: вибiр проблеми;

год.)
Понятгя гrро логiку дослiдження. Особливостi вибору

темидослiдження. Характеристика мети i завдань дослiдження.

конкретизацiя теми дослiдженнrl, анаJIiз iнформацiТ з проблеми дослiдження, постаноВКа
мети i завдань дослiдження, вибiр методiв дослiдження; проведеннrI теоретичноГО
аналiзу та експеримент€lJIьноi роботи; аналiз та оформленшIрезулътатiв дослiдженНЯ.

с о цi а-цьно- п е даго г i чн о го

принчипiв соцiально-



r )cHoBHi поняття телrlr:;огiка :ос--ti:,l,.ення. проб.rе,rrа, TeN{a, N,IeTa та з&в_];Н-:
- .,i ч-.l i.]iксння, методи с о ц i ал ь н о - п е J а г о г i ч н о го .]о с J i J я., е н ня.

CerriHapcbкe заняття 2.Аналiз Ha},KoBItx праць з соцiальноТ пробле}ItI,
сlбраноi для дослiдження ( 2 гол.).

JiTepaTypa:
Основна: 1,2, З.

J,o:aTKoBa: 1,З,4.

Terta 3. Iнформацiйне забезпечення наукових дослiджень (лекц.2 год.)
Бiб_riотечнi фонди: основний i довiдковий. Бiблiотечнi каталоги та картотеки.

З,l ,lt каталогiв: алфавiтниЙ, систематичниЙ, предметниЙ. Методика пош}Тý'

":^_ЛО]/\еРеЛ.
, .,1_1Bt1.1a роботи з першоджерелами. Систематизацiя опрацьованих матерiаЛiВ.

_tl1,1\I.1eHHя результатiв опрацювання першоркерел: складання виписок, анотацiй,
- :.пектiв. Вимоги до оформлення рiзних видiв першоджерел.
- .,..ь IHTepHeT-pecypciB у науковому лослiляiеннi.
-ntlBнi поняття теми:бiблiотечнi каталоги та ix види, пошук та опрацювання

":] 
: ro_f/I\ерел, Iнтернет-ресурси,оформлення першоджерел.

Практичне заняття 3.Етапи проведення соцiально-педагогiчного
:ос.riдження ( 4 год.).
Практичне заняття 4 Щжерельна база соцiально-педагогiчного
rос.liдiкення ( 4 год.).
_-IiTepaTypa:
()cHoBHa:l, 5, 4.

J.o:aTKoBa З,4.5,7,

\Iо:l,ль 3. Методи соцiально-педагогiчного дослiдiкення.
Terla 1. Характеристика теоретIrчнItх lteToдiB дослiдiкення (лекц. 2 год.)

Po;rb теоретичних методiв у науково}1\, дослiд,r..еннi. Видr{ теоретичних методiв
_ ,.,"li:кення та ix характеристика: iндукuiя та дед},кцiя, ана-.tiз i синтез, порiвнянrrя.
-,:,сrт(liкацiя, абстраryвання та конкретизацiя,моделюваншI.

i 

" 
н tlBH i поняття теми : теоретичнi методи, характеристика.
Практичне заняття 5. Обгрунтування базових понять соцiально-

ltеl:tгогiчного дослiдження з використанням теоретичних методiв ( 4 год.).
JiTepaTypa:
основна: 1,2, 5.

Додаткова: 1,2, З,5,

Telta 3.Емпiричнi методи соцiально-педагогiчного дослiдження ( лекц. 2 год.).
Характеристика спостереженIu{ як методу,наукового дослiдження. Види опитуванrш.

Г}rrкористан}ш TecTiB у соцiально-педагогiчноN,Iу дослiдженнi. N{етоди ранжуваннЯ.
coltiolreTpiT та експертноТ оцiнки. N4етод фокус-груп. Вивченrrя та узагальненНЯ
передового досвiду як метод дослiдiltення.
OcHoBHi понrIття теми: спостереженнrI, тести, aHKeryBaHHrI, ранжуваннrI, фокус-груп4 tx
характеристика.



Практltчне ]аняття б. Вllзначення Te}Ill опIlт\-ванняt розробка анкет. TecTiB {

4 год.}.
Сешiнареьке заняття 3.Оцiнка та аналiз отриманих результатiв соцiа_.rьЕ(F

пе;агогiчЕого дослiдження ( 2 год.).
JiTepaTypa:
Основна: |,2,4.
Додаткова: 1,З,5,8.

6.Контроль навчальних досягнень сryдентiв

6.1 Система оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв

Вид дiяльностi стyдента

Е.; эdFЁ
чбiýЕю Еодэ
ЧFrхбо9
Zb4

Модуль 1 N4олу;rь 2 Мол.чльЗ

,п ,АнЁ
.ol

bdo

саd.:i
,li Фню(dл
дFvOб,-

-ь1

р+
Д'<i

J

ь4о

] r-,:-
т'),о'ач=
z,O

-{
э

,-f
Y,С

2-

очiб
Z,2

Вiдвiдування лекцiй 1 2 2 2 2 2 2
Вiдвiдування
семiнарських занять

1 1 1 1 1 1 1

Вiдвiдування
практичних занять

1 4 1 4 4 4 4

Робота на ceMiHapcbкoмy
заняттi

10 1 i0 1 10 1 10

Робота на практиLIноN,Iу

заняттi
10 -+ -+0 4 40 4 40

Вltконання завдань для
cartocTil:IHoi роботи

5 2 10 2 10 2 10

В tt конанttя лtодульноi
1lоботrт

25 1 25 1 25 1 25

Разом L)2 92. 92
\ 1aKclirTa-TbHa кiлькiсть балiв: 276

Розрахl,нок коефiцiснта:
\,{ акс rtlla-ltbн о моrttлива кiлькiст ь балiв: 2] 6 .

Iiоефiчiснт: 4.6.
Розрахl,нок балiв. отриманих студентом (приведення :о вi.lповiдностi, де максимум

1{l0 t. здiйтснюсться за формlrлою:
Х : .1.6 : кiлькiсть бацiв рейтинговий показник l,спiшностi стr,дента
t.le Х Ki:rbKicTb ба-.riв. отриil,Iаних студентом протяго,\l вивLtення курсу).

б.2Завдання для самостiйноi роботи та критерii ii оцiнювання.
fuя самостiйноТ роботи студентам пропонуеться кiлька завдань, щомають

пilсr,rловувати знання, отриманi при вивченнi поточних тем курсу.
Теми, що виносяться для самостiйноТ роботи студентiв, безпосередньопов'язанi з

\1атерiалом, який вивча€ться на поточних заняттях.Виконання завдань самостiйноТ

роботи вимагас вiд студента глибокоговолодiння матерiалом' отриманим пiд час
поточних занять, розвивас вмiннясаN,lостiйно дослiджувати проблему шляхом пош\ к\

il аналiзу спецiальноТлiтератури з рiзних галузей знань, розвива€ вмiння викладатI1 та



вi:стоюватI]вJасн}, точк\, зору. Завдання
пi:сr lTKoBo\Iv заняттi вiдповiдного модуля.

},,Iо.лl,ль 1 Загальна характеристика
п е:а гогiч ного дослiдження.

для саr,rостiйноТ роботи подаються на

та специфiка проведення соцiально-

Са_rrостiйна робота 1.

Завдання 1. Напишiть есе з соцiалъно-педагогiчноi проблеми, яIry ви обрали для
дослiдження.

Пояснення: перiод розгляду - з 1990 року до сьогодеш{rI. Бажано проаналiзувати, як
змirповалося законодавство УкраiЪи щодо соцiально-педагогiчноТ роботи з дiтьми, сiм'ями
та молоддо. Ваша думка щодо соцiальних проблем та соцiально-педагогiчноi роботи.

Вимоги:
обсягроботи: до2-хдр}кованих аркушiв (Times New Roman, 14, iнтервал 1,5).

Самостiйна робота 2. Соцiальна проблема та тема соцiально-педагогiчногО
дослiдження. (5 бал.)
Завдання 1. На ocHoBi аналiзу публiкацiй дослiдникiв соцiа-гlьно-педагогiчних проблем
за ocTaHHi два роки визначить акту€tJIьну проблему, що потребуе вирiшення.
Завдання 2.Сформулюйте тему власного соцiально-педагогiчного дослiдження.

Модуль 2. Програма та структура проведення соцiально - педагогiчноГО
дослiдження

Самостiйна робота 3. Програма соцiально-педагогiчного дослiдження.
Ъвданrrя 1. Сформулювати мету i завдання соцiально-педагогiчного дослiдження
Ъвдання 2. Розробити про|раму соцiалъно-педагогiчного дослiдження.

С эlIостiйна робота 4. Щжерельна база соцiально-педагогiчного дослiдження.
Завдання 1. Пiдiбрати публiкацiТ дослiдникiв з рiзних галузей наук з визначенОТ
:tlцiаJьно-педагогiчноТ проблеми за ocTaHHi два роки.
]:в:ання 2. Створити джерельну базу дослiдження за вимогами оформлення наУкОВИХ

,,-л ер е J у, со цiально-педагогi чному дослiдженнi.

} I о.rу.-л ь 3. М етод и со ц i ал ь н о- п ед а го гi ч н о го д осл iдже н н я.
t эrrостiйна робота 5. Теоретичний аналiз соцiально-педагогiчноТ проблеми.
Jзвrання l. Зробити письмовий порiвrrяльний аналiз тлумачення базових понять
.,.] ц iаlьно-педагогiчного дослiджен ня.

]зв:ання 2.ОформленнlI посилань на aBTopiB базових понять у теоретичному роздiлr
_-]\ кового дослiдження.

L а\lостlина
-ltlс.-li:женнi.

Зав:ання 1. Пiдiбрати тести, якi можна застосовувати у соцiально-педагогiчнlI\
rос;liдженtulх.
Завдання 2. Щtбрати кiлька зразкiв анкет з соцiально-педагогiчноi проблематИКИ Та

зробити письмовий аналiз однiсТ з них на предмет вiдповiдностi вимогам до розрОбКll
анкети.

робота 6. Констатувалъний експеримент у соцiально-педагогiчНОМУ



]:в:ання 3.Провести одLlн з рiзновилiв опитування та узага-rIьнити t'lого
.,3 ]\ -lbTaTI,I,

KprrTepii оцiнки самостiйних робiт студентiв:
. Зав-lанняоJав_]ання виконано у повному оосязt з використанням додаткових наукових

-/hеL]е"] iнформачii, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi висновки, наведенi
обсязi

,lрllк-lаfи з ;'киття, в наявностi особистiсна думка студента - 5 балiв.
озавдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових наукових

озавдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових наукових
джерел iнформацii - 3 бали.

джерел iнформацiТ, проведений аналiз, зробленi висновки - 4 бали.

озавдання виконано, спираючись тiлъки на
херактер- 2 бали.

Завдання виконано частково- 1 бал.

б.3 Форми проведення модульЕого контролю та критерii оцiнювання.
Модульний контроль знань студентiв здiйснюеться пiсля завершення вивченнrI

навч€tпьного матерiалу модуля дисциплiни. Виконання модульноТ роботи вiдбуваеться
в тестовому режимi з використаннrIм роздрукованих завдань. Завдання розподiляються
за piBHeM складностi:

опроста вiдповiдь (так)> чи <<Hi>> - 0,5 балiв;
овибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 бал;
.завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненнr{м

таблиць - 1,5 бали;
.творчi завдання -2 бали.
Загальна кiлькiсть питань у одному BapiaHTi розподiля€ться так:
.питання, що передбачають просту вiдповiдь ((так)) чи <<Hi>> - 8 х 0,5 балiв : -1

бали,
опитання, що передбачають вибiр вi:повiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х 1 ба,ц : S

ба"liв;
озавдання, якi потребують знань вllзначень, або пов'язаних з заповнення\1

таблиць - б х 1,5 ба"ти : 9 балiв:
.творчi завдання - 2 х? ба-rrr : .l ба-lrt.
В залежностi вiд спряN,Iованостi \Iоf\-]я (теоретичний або

пllтань за piBHеM складностi п,tо;ке зrtiнюватI,1ся. aJe загальна
повLlнна складати 25.

6.1 Форми проведення семестрового контролю (

оцiнювання.
iспиту) та критерll

Семестровий контроль проводиться у виглядi письмовоi роботи. BiH включае тРИ

ilIIтання з тем' якi вивчалися студентами протягом курсу навчальноТ дисциплiни.
KpllTepii оцiнки:

.чсi три завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткоВI1\
на\-кових джерел iнформацiТ, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi висноВКI1.

наведенi приклади з життя, прорахованi ризики, в наявностi особистiсна Д}'}1Ка

.т\ feнTa - 40 балiв.

матерiали лекцiТ та мае описовий

практичний) кiлькiсть
кiлькiсть балiв 1 cr rl:



oyci завдання виконано }, повно]\I обсязi, проведений аналiз, спiвстав,-lення.
зробленi висновки - З5 балiв.

.два завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових на)/кових

джерел iнформацii - 20 балiв.
oyci завданнlI виконано, спираючись тiльки на матерiали лекцiТ - 15 балiв.
oyci завданнrI виконано частково, або одне у повному обсязi - 10 балiв.

б.5 Орiснтовний перелiк питань для семестрового контролю.

1. Характеристика наукового дослiдження. Визначення соцiально-педагогiчного
дослiдження.

2. Порiвнrlннrl педагогiчного, психологiчного, соцiологiчного та соцiально-
педагогiчного дослiдженъ.

З . Особливостi соцi€tльно-педагогiчного дослМеннrI.
4. Характеристика принципiв соцiаrrъно-педагогiчного дослiдження.
5. Проблематика crlacнlD( соцiально-педагогiчЕlD( дослiджень.
6. ФункцiТ соцiально-педагогiчного дослiдження.
7 . Р иси соцiально-педагогiчного дослiдження.
8. Складовiпрограми соцiально-педагогiчного дослiдження.
9. Етапи проведення соцiально - педагогiчного дослiдження.
10.Iнформацiйне забезпечення науковихдослiджень.
1 1 .Бiблiотечнi фонди. Бiблiотечнi каталоги, види каталогiв.
1 2.Методика пошуку першоджерел.
1 3.Правила роботи з першоджерелами.
1 4. ОформленIuI результатiв опраIцованнrI першоджерел.
1 5 . Роль IHTepHeT-pecypciB у науковому дослiдженнi.
16.Вимом до оформленнrI рiзних видiв першоджерел.
17.Ролъ теоретиLIнID( методiв у HayKoBolvry дослiдженнi.
18.Види теоретlЕIних методiв дослiдженнrl та ik характеристика.
1 9.СпостереженнrI як метод наукового дослiдження.
20.Види опитуваннrI.
2 1 .Використання TecTiB у соцiально-педагогiчному дослiдженнi.
22. Методи ранжуваннrI, соцiометрii та експертноi оцiнки.
23.Метод фокус-груп.
24. ВивченнrI та узагаJIьненн;I передового досвiду як метод дослiдження.
2 5. Оцiнка та ан€LгIiз отриманих результатiв соцiа_пьно-педагогiчного дослiдження

б.6Шкала вiдповiдностi оцiнок

оцiнка Ki",lbKicTb баliв
Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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