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Вступ
Актуальнiсть дослiдження. Соцiальна педагогiка як вiдносно молода галузь
наукового знання перебуває на етапi формування власного методологiчного
апарату. Оскiльки соцiальна педагогiка як наука сформувалась на межi цiлого
ряду наук (педагогiки, психологiї, соцiологiї i т.д.), то в основi багатьох її
методiв дослiдження (та й практичної соцiально-педагогiчної дiяльностi)
лежать полiдисциплiнарнi методи наукового пiзнання, якi, в процесi адаптацiї
до специфiки соцiальної педагогiки, формуються у власне соцiальнопедагогiчнi методи.
До таких методiв i належить бiографiчний метод наукового дослiдження. I хоча,
у ряду науковцiв з числа психологiв та соцiологiв присутня неоднозначна
оцiнка цього методу наукового пiзнання, на нашу думку вiн вкрай важливий
для соцiальної педагогiки, оскiльки вона, як практична дiяльнiсть спрямована, в
першу чергу, на пiдтримку процесу соцiалiзацiї особистостi. Одним ж iз
ключових завдань соцiальної педагогiки як науки є розробка науковометодичного

пiдгрунтя

для

забезпечення

ефективного

здiйснення

цiєї

дiяльностi.
Проблематика

вивчення

бiографiчного

методу

наукових

дослiджень

зустрiчається в роботах таких дослiдникiв як Г. Аллпорт, Д. Берто, М. Бiлуха,
Л. Валевський, С. Гончаренко, В. Ковальчук, H. Логiнова, П. МакАдамс, О.
Рудницький, В. Семенова, T. Tитаренко та iн. Однак, проблематика
використання

бiографiчного

методу

у

накових

соцiально-педагогiчних

дослiдженнях залишається практично недослiдженою. Саме тому темою
нашого

дослiдження

було

педагогiчного дослiдження».

обрано:

«Бiографiчна

стратегiя

соцiально-

Об’єкт дослiдження – система методiв наукового пiзнання.
Предмет дослiдження – бiографiчна стратегiя в соцiально-педагогiчних
дослiдженнях.
Мета дослiдження – охарактеризувати бiографiчну стратегiю соцiальнопедагогiчного дослiдження та її мiсце у системi методiв та стратегiй наукового
пiзнання.
Гiпотеза

дослiдження

–

бiографiчний

метод

у соцiально-педагогiчних

дослiдженнях, хоча й базується на загальнонаукових принципах, проте має
соцiально-педагогiчну специфiку.
Завдання дослiдження:
1.

Охарактеризувати загальнi вимоги до стратегiй наукового пiзнання.

2.

Обґрунтувати особливостi соцiально-педагогiчних дослiджень.

3.

Описати особливостi використання бiографiчної стратегiї в соцiально-

педагогiчних дослiдженнях.
Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань дослiдження ми
використали ряд теоретичних (аналiз наукових джерел, узагальнення, дедукцiя,
iндукцiя, систематизацiя) та практичних методiв (контент-аналiз документiв).
Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено та проаналiзовано методологiю
наукових соцiально-педагогiчних дослiджень.
Практичне значення дослiдження: узагальнено й обґрунтовано загальнi вимоги
до проведення, оформлення та обробки результатiв наукового соцiальнопедагогiчного дослiдження.
Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику наукових
праць:

Кучкiвська

С.

Бiографiчна

стратегiя

соцiально-педагогiчного

дослiдження / С. Кучкiвська // Актуальнi проблеми соцiальної сфери : [збiрник
наукових робiт викладачiв i студентiв / за заг. ред. H.П. Павлик]. – Житомир :
Вид-во Житомирського державного унiверситету iменi Iвана Франка, 2013. – С.
142 – 143.
Структура роботи. Магiстерська робота складається зi вступу, трьох роздiлiв,
висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку використаних

джерел (73 найменування, з них 7 iноземною мовою). Робота викладена на 105
сторiнках друкованого тексту та 18 сторiнках додаткiв.

Загальнi висновки
1. Соцiально-педагогiчне дослiдження як система наукових методiв та способiв
вивчення соцiально-педагогiчних процесiв в цiлому: впливу зовнiшнiх факторiв
та внутрiшнiх умов на розвиток i становлення особистостi та колективу, а
також вивчення детермiнантiв взаємодiї мiж соцiально-педагогiчними явищами
з метою отримати переконливо доведенi i практично значущi знання (рiшення,
висновки) для теорiї i практики виховання особистостi. Пiд науковим
соцiально-педагогiчним дослiдженням розумiють систему логiчно-послiдовних,
методичних, методологiчних i органiзацiйно-технiчних засобiв, метою яких е
одержання iнформацiї про певне соцiально-педагогiчне явище чи процес. В
сучасних умовах iснує три типи соцiально-педагогiчних дослiджень: розвiдковi
(пошуковi),

описовi,

експериментальнi.

Структурно

процес

будь-якого

дослiдження дiлиться на етапи: розробку програм дослiджень; збирання
емпiричного матерiалу; опрацювання матерiалiв дослiдження (статистичнi i
математичнi); аналiз результатiв дослiдження i розробка рекомендацiй.
До основних принципiв наукових соцiально-педагогiчних дослiджень вiдносять
принцип

об’єктивностi,

принцип

комплексного

використання

методiв

дослiдження пiд час вивчення проблем соцiальної педагогiки, принцип
цiлiсного вивчення соцiально-педагогiчного явища чи процесу, принцип
єдностi вивчення i виховання особистостi. принцип одночасного вивчення
колективу й особистостi, принцип вивчення явища в змiнi, розвитку. принцип
iсторизму,

принцип

поєднання

наукової

смiливостi

з

найбiльшою

передбачливiстю, принцип глибинного розгляду дослiджуваної проблеми.
Суттєво, що всi названi вище принципи наукового соцiально-педагогiчного

дослiдження виявляються одночасно, у взаємозв’язку один з одним, i дуже
конкретно пов’язанi з особистiстю самого дослiдника. При цьому принципи
висувають певнi вимоги до дiяльностi дослiдника пiд час проведення ним
соцiально-педагогiчного дослiдження.
2. Метод наукового соцiально-педагогiчного пiзнання є способом здобуття,
виявлення

достовiрних,

переконливих

фактiв

про

реальне

соцiально-

педагогiчне явище, знань про наявнi мiж її явищами зв’язками i залежностями,
про закономiрнi тенденцiї їх розвитку, узагальнення здобутих знань i їхньої
оцiнки. Рiзноманiтнi методи наукового соцiально-педагогiчного дослiдження
можна подiлити на три основнi групи; методи емпiричного дослiдження,
методи теоретичного дослiдження i методи математичної статистики. До групи
методiв емпiричного соцiально-педагогiчного дослiдження належать такi:
спостереження, опитування (бесiда, iнтерв’ю, анкетування), тестування,
рейтинг, вивчення продуктiв дiяльностi дослiджуваних (письмових, графiчних,
творчих i контрольних робiт), вивчення й узагальнення соцiально-педагогiчного
досвiду,

педагогiчний

визначення

проблеми

експеримент.
наукового

Tеоретичнi

методи

соцiально-педагогiчного

необхiднi

для

дослiдження,

формулювання гiпотез i оцiнки зiбраних фактiв. До теоретичних методiв
дослiдження належать iсторико-генетичний метод, метод моделювання, а також
рiзнi розумовi процедури логiчного мислення: аналiз (розчленовування на
частини), синтез, класифiкацiя, типологiзацiя, абстрагування, порiвняння,
узагальнення та iн. Математичнi та статистичнi методи в соцiальнiй педагогiцi
застосовують для обробки даних, одержаних методами опитування й
експерименту, а також для встановлення кiлькiсних залежностей мiж
дослiджуваними явищами. Цi методи допомагають оцiнити результати
експерименту,

пiдвищують

надiйнiсть

висновкiв,

дають

пiдстави

для

теоретичних узагальнень. Hайбiльш поширеними з математичних методiв,
застосовуваних у соцiальнiй педагогiцi, є реєстрацiя, ранжування, шкалування.
Бiографiчний метод – один зi специфiчних методiв соцiально-педагогiчного
аналiзу особистих документiв, при якому для вирiшення проблеми збирають i
узагальнюють матерiали, що вiдображають участь людини в тих або iнших

соцiальних подiях i його ставлення до них. Бiографiчний метод дослiдження –
термiн, що має три значення: вузьке – вивчення особистостi за документами її
бiографiї; бiльш широке, але також конкретне – метод психологiчної науки:
вивчення iсторiї особистостi з використанням суб’єктивного i об’єктивного
анамнезу; найбiльш широке – вивчення вже не конкретної особистостi, а її типу
шляхом аналiзу i узагальнення ряду бiографiї людей, пiдiбраних за певною
ознакою.
Для забезпечення максимально можливої об’єктивностi бiографiчний метод
наукового соцiально-педагогiчного дослiдження повинен грунтуватись на рядi
принципiв: повторюваностi подiй, наслiдування батькiвських сценарiїв, вiкової
динамiки сценарного розвитку,

телеологiчностi житєвого сценарiю, впливу

культурно-iсторичних умов на формування життєвого сценарiю, принцип
врахування свiдчень сучасникiв, автобiографiчностi, ймовiрного виходу iз
сценарiю.
У соцiально-педагогiчних дослiдженнях цей метод представлений у трьох
варiантах (на основi його використання у соцiологiї, психологiї та педагогiцi).
Перший – опис i аналiз людини в ретроспекцiї, на пiдставi вже наявних
документiв та iнших джерел. Другий варiант – тривале дослiдження, збiр
бiографiчних даних протягом життя для подальшого їх аналiзу. Tретiй спосiб –
за допомогою каузометрiї, тобто встановлення зв’язкiв мiж рiзними подiями
життя, зазначеними i оцiненими людиною за ступенем їх значимостi.
В

наукових

соцiально-педагогiчних

дослiдженнях

бiографiчний

метод

використовується у трьох значеннях: як методологiчна прихильнiсть; як об’єкт
аналiзу (бiографiя або її фрагмент як тема); як спосiб збору даних i їхнього
аналiзу (матерiали, джерела аналiзу й т.п.).
3. Окрiм загальних вимог до наукового дослiдження iснують специфiчнi вимоги
до соцiально-педагогiчного дослiдження: по-перше, соцiально-педагогiчне
дослiдження завжди потребує особливої уваги, оскiльки масивом дослiдження
завжди є люди; по-друге, треба прагнути до максимальної практичної користi
вiд вивчення найскладнiшого iнодi суто теоретичного питання; по-третє,
соцiально-педагогiчне дослiдження – це спiльна творчiсть дослiдника i всiх

учасникiв експерименту, що передбачає довiру та взаємодопомогу мiж ними.
Процес соцiально-педагогiчного дослiдження складається з комплексу окремих
процесiв i особливих дiй, що знаходяться у певнiй послiдовностi та
взаємозв’язку стосовно один одного: 1) пiдготовка i органiзацiя соцiальнопедагогiчного дослiдження; 2) емпiричне обслiдування та експеримент; 3)
опрацювання результатiв дослiдження; 4) практичне застосування одержаних
даних. Для кожного етапу характернi специфiчнi його структурнi елементи, якi
належать до обов’язкових вимог до наукового соцiально-педагогiчного
дослiдження. Орiєнтуючись на основнi вимогидо наукових дослiджень у
соцiологiї, психологiї та педагогiцi нами було видiлено чотири ключових
узагальнених вимоги до наукового соцiально-педагогiчного дослiдження: 1)
необхiднiсть чiткої, конкретної, аргументованої програми; 2) яснiсть i точнiсть,
деталiзацiя програми; 3) логiчна послiдовнiсть всiх елементiв, ланок програми;
4) гнучкiсть програми.
Для обробки результатiв соцiально-педагогiчних дослiджень найчастiше
застосовують статистичнi, табличнi i графiчнi методи. Щоб кiлькiснi показники
результатiв

дослiдження

дали

можливiсть

виявити

наявнiсть

деяких

залежностей мiж у дослiджуваними факторами, їх потрiбно певним чином
упорядкувати придатними для цього можуть стати статистичнi методи
ранжування, групування та шкалування. Статистичне упорядкованi дослiднi
данi для зручностi подальшого використання заносять до таблиць. Tаблицi
дають можливiсть вiдображати кiлькiснi ознаки дослiджуваного об’єкта у
стислому виглядi, компактно, систематизовано i наочно. Видiляють такi ипи
таблиць для оформлення результатiв наукового соцiально-педагогiчного
дослiдження: проста, групова, комбiнована, складена, шахова. Графiчний метод
обробки дослiдних даних полягає у побудовi графiчних залежностей мiж
дослiджуваними факторами (величинами). Графiчнi залежностi можуть мати
вигляд графiкiв i дiаграм. Результати наукового дослiдження узагальнюються з
метою перетворення їх у джерело iнформацiї. Формою узагальнення
результатiв дослiдження може бути усний виклад або друкована праця. Усний

виклад являє собою повiдомлення або виступ перед аудиторiєю. Друкованою
працею може бути реферат, стаття, науковий звiт, дисертацiя, монографiя.
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