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Опис курсу
Кваліфікаційна робота здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Соціальна робота» спеціальності 231 Соціальна робота є заключним
етапом навчального процесу та підсумком самостійного комплексного дослідження однієї з проблем
сфери соціального забезпечення. Мета кваліфікаційної роботи як форми атестації – встановлення
відповідності засвоєних здобувачами другого (магістерського) рівня освіти знань, умінь, інших
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти та освітньо-професійної програми «Соціальна
робота». Вона передбачає систематизацію, узагальнення та закріплення здобувачами теоретичних
знань та практичних навиків, а також їхнє застосування для вирішення конкретного науковоприкладного завдання за обраною темою дослідження відповідно до вимог освітньо-професійної
програми «Соціальна робота».
Кваліфікаційна робота здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, ґрунтуючись на
узагальненому матеріалі здійснених досліджень, повинна містити наукову позицію автора, його
власний ракурс вирішення проблеми. Робота має відповідати вимогам нормативних документів,
оригінальності, унікальності та неповторності висунутих положень. В процесі викладу тексту
необхідно активно застосовувати науковий апарат, логічне мислення, аргументованість суджень,
точність формулювань висновків і розроблених рекомендацій.
Здійснення атестаційного контролю через підготовку і захист кваліфікаційної роботи надає
можливість студентам оволодіти загальними та спеціальними компетентностями і забезпечити
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр».
ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ
№ з/п

1

2
3
4

Етап
Формулювання та
затвердження теми
наукового дослідження з
урахуванням його
актуальності, новизни,
теоретичної значущості та
інтересів здобувача
Добір і вивчення
літературних джерел,
методичних матеріалів
Розробка плану написання
роботи
Збір, обробка та аналіз
матеріалу відповідно до

Результати підготовки
Окреслення мети, завдань. Визначення
мети й актуальності випускної роботи

Способи контролю
узгодження з науковим
керівником

Формування робочого списку джерел для
висвітлення теми з урахуванням актуальних
вимог до оформлення бібліографії
Написання орієнтовного плану дослідження
із зазначенням підрозділів і підпунктів
Зібраний для написання роботи матеріал,
що відповідає темі, меті та завданням

обговорення з науковим
керівником
узгодження з науковим
керівником
консультація з науковим
керівником
1

5

теми дослідження
Написання й оформлення
випускної роботи

6

Редагування вступу

7

Робота над висновками

8

Упорядкування бібліографії
та уніфікація оформлення
всіх складників випускної
роботи

9

Підготовка супровідної
документації до захисту

10

Підготовка до захисту і
захист кваліфікаційної
роботи

дослідження
Робота над розділом 1.
Робота над розділом 2.
Робота над розділом 3.
Редагування вступної частини відповідно до
результатів здійсненої роботи та
використаних у дослідженні методів
Формулювання та редагування загальних
висновків і висновків до структурних частин
роботи
Складання списку використаної літератури
відповідно до чинних стандартів.
Оформлення бібліографічних посилань,
перевірка дотримання всіх вимог, що
висуваються до оформлення роботи
Заповнення декларації доброчесності,
підготовка анотацій роботи українською та
англійською мовами, заповнення бланку
«завдання на випускну кваліфікаційну
роботу», подання роботи на рецензування
(науковому керівнику та зовнішнім фахівцям
у сфері соціального захисту)
Підготовка тексту виступу на захисті
випускної роботи, а також комп’ютерної
презентації для супроводу наукової
промови

перевірка та коригування
науковим керівником
перевірка науковим
керівником
узгодження з науковим
керівником
перевірка науковим
керівником

подання на перевірку
науковому керівнику

узгодження складників
промови та презентації з
науковим керівником

Літературні джерела
1. Бабайлов В. К. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Харків: Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-

т; Бровін О. В., 2019. 148 с.
2. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 8302:2015 / Нац.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

стандарт України. (Інформація та документація). URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
Власенко Л., Ладанюк А., Кишенько В. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. К.: Ліра-К,
2018. 352 с.
Вітакультурна методологія. До 25-річчя наукової школи професора А. В. Фурмана: колективна
монографія. Тернопіль: ТНЕУ. 2019. 980 с.
Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Харків, ХНАУ, 2017. 272 с.
Євтушенко М, Хижняк М. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ:
Центр навчальної літератури, 2019. 350 с.
Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання випускних кваліфікаційних
робіт здобувачів вищої освіти першого бакалаврського і другого магістерського рівнів / за ред. доц.
М.І. Шинкарика. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 60 с.
Ісаченко В. Теоретико-методичні основи використання методу супервізії у закладах соціальної сфери.
Соціальна робота та соціальна освіта. 2019. Вип. 2. С. 71-75.
Колбіна Л. А. Менеджмент соціальної роботи : навч. посіб. Одеса : видавець Букаєв В. В. 2017. 406 с.
Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / Добронравова С. І. та ін.; за ред. І. С.
Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. 607 с.
Методологічне та інструментальне забезпечення наукових досліджень: навч. посіб. / В. Г. Бодров та
ін.; за ред. д.е.н., проф. О. А. Шевчука. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 324 с.
Основи соціальної роботи : навч. посіб. / Укладачі С.О. Горбунова, В.Г. Бульба, О.В. Кулініч та інш. Х. :
Вид-во „Магістр”, 2018. 204 с.
Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 05.10.2000 р. №
2017-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text.
Про
соціальні
послуги
:
Закон
України
від
17.01.2019
р.
№2671-VІІІ
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19.
Про затвердження Положення про Державну соціальну службу України : Постанова КМУ від
2

22.05.2019 р. № 458. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/458-2019-%D0%BF.
16. Пушкар О. І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця,

2020. 866 с.
17. Савченко В. Ф. Інноваційні підходи до розвитку соціальної сфери України. Економічний форум. 2021.

№ 2. С. 154-163.
18. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соц. відносин і туризму, 2020. 275 с.
19. Фурман А.В. Модульно-розвивальний оргпростір методологування: ідея мисле вчинення. Психологія і

суспільство. 2016 №4. С. 29–31.
20. Шкіцька І. Ю. Основи академічної доброчесності: практикум: навчально-методичний посібник для
21.

22.
23.
24.
25.
26.

студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 64 с.
Mishra, Dr. Shanti Bhushan & Alok, Dr. Shashi. Handbook of research methodology. New Delhi: Educreation
publishing,
2017.
URL:
https://www.researchgate.net/publication/319207471_HANDBOOK_OF_RESEARCH_METH ODOLOGY
Research Methodology: Methods And Techniques (Multi Colour Edition).2019. by C.R. Kothari (Author),
Gaurav Garg (Author)
Runjit Kumar (2019). Research Methodology: A Step-by-Step Guide forBeginner. 528 p.
Francis C. Dane (2017). Evaluating Research: Methodology for People Who Need to Read Research. SAGE
Publications, Inc; 2 edition. 280 p.
Shona
McCombes.
How
to
write
a
research
methodology.
2019.
URL:
https://www.scribbr.com/dissertation/methodology
Walliman, Nicholas (2018) Research methods: the basics/ 2nd edition. Abingdon. Oxon; New York, NY:
Routledge

Політика оцінювання
Випускна кваліфікаційна робота повинна відповідати встановленим вимогам. Вона має бути
виконана
автором
самостійно
на
основі
опрацьованого
найновішого
теоретичного,
нормативноправового, статистичного і практичного матеріалу, містити власні розробки, висновки і
пропозиції, бути належно структурованою та технічно оформленою.
На підставі вивчення виконаної кваліфікаційної магістерської роботи і захисту її основних положень
екзаменаційна комісія оцінює рівень теоретичної і практичної підготовки випускника та приймає рішення
про присвоєння здобувачеві ступеня вищої освіти – магістра.
Політика щодо академічної доброчесності. Роботи механічно переписані з літературних джерел,
нормативних документів, неопрацьовані і неоформлені належним чином, а тим більше виконані шляхом
компілювання та дослівного використання тексту, ідей інших авторів без посилання на використані
джерела (плагіат) до захисту не допускаються.

Оцінювання
Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

3

