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Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 Обов’язкова 

Загальна кількість 

 годин – 120 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

контактних – 1,4 

самостійної роботи студента – 

5,3 

10 год. 10 год. 

Практичні 

16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

94 год. 102 год. 

Вид контролю:  

1-й семестр – іспит 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методологія і методика 

педагогічних досліджень» є формування у здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти цілісного бачення наукового 

дослідження з педагогіки та логіки його побудови, а також засвоєння 

сукупності методологічних знань щодо призначення, змісту, функцій, 

принципів та організації дослідницької роботи, розвиток наукового мислення 

в організації та проведенні наукових досліджень, уміння визначати науковий 

апарат дослідження та планувати і проводити педагогічний експеримент.  



МАТРИЦЯ  

компетентностей, програмних результатів навчання, методів навчання, методів контролю з навчальної 

дисципліни «Методологія і методика педагогічних досліджень»  

 

Компетентності, які 

формуються (шифр 

відповідно до освітньої 

програми)  

Програмні 

результати навчання 

(шифр відповідно 

до освітньої 

програми)  

Методи навчання  

 

Методи контролю  

 

ЗК 1. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК 4. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ФК 1. Здатність виявляти 

потенційні зв’язки освітньої 

теорії, освітньої політики та 

практики. 

ФК 3. Обізнаність з різними 

контекстами, у яких може 

відбуватися навчання. 

ПРН 2. Уміти 

організовувати та 

проводити науково-

педагогічне 

дослідження. 

ПРН 3. Узагальнюва

ти емпіричні дані та 

формулювати 

висновки. 

ПРН 6. Доступно та 

аргументовано 

представляти 

результати 

досліджень у 

письмовій та усній 

формах, брати 

участь у наукових 

дискусіях. 

ПРН 9. Здійснювати 

Поєднання традиційних, активних та 

інтерактивних методів навчання з 

використанням інноваційних технологій:  

- словесні методи: лекція (проблемна, 

лекція-дискусія, лекція-консультація, круглий 

стіл, лекція-провокація мультимедійна тощо), 

пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

бесіда, диспут, дискусія, дебати;  

- наочні методи: спостереження, 

демонстрація, ілюстрація;  

- практичні методи: обробка довідкової 

інформації, тезування, рецензування, 

складання реферату, тез, наукових статей, 

плану-проспекту наукового дослідження, 

зокрема з використання інформаційно-

комунікаційних засобів навчання (робота із 

друкованими та електронними 

інформаційними ресурсами, виконання 

індивідуальних завдань, тестування); 

Спостереження за 

навчальною діяльністю 

здобувачів, усне, 

письмове опитування, 

тестовий контроль, 

взаємоконтроль (взаємо-

оцінювання),самоконтро

ль (рефлексія, само-

оцінювання) оцінювання 

самостійної роботи 

(реферати, плани-

проспекти наукових 

досліджень, наукове 

повідомлення, доповідь, 

мультимедійна презент-

тація, наукова стаття, 

тези),   іспит. 

 

 



ФК 5. Розуміння цілей і 

особливостей освітніх 

систем. 

ФК 7. Здатність керувати 

освітніми практико 

орієнтованими проектами. 

 

аналітичний пошук 

наукової інформації 

та оцінювати її за 

критеріями 

доцільності та 

достовірності. 

- робота з навчально-методичною 

літературою (конспектування, анотування, 

рецензування, написання тез, статей); 

- відеометод у сполученні з новітніми 

інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання: 

дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані, 

гейміфіковані; 

- активні методи навчання: метод проєктів, 

кейс метод, мозкова атака; 

- інтерактивні методи навчання: технології 

фасилітативного навчання, методи активізації 

творчої діяльності, ділові та рольові ігри. 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  зокрема Усього  зокрема 

л пр лаб с.р. л пр лаб с.р. 

Тема 1. Наука як форма 

суспільної свідомості. 

2 2 - - - 2 2 - - - 

Тема 2. Поняття про 

наукове дослідження. 

Сутність, особливості та 

види науково-педагогічних 

досліджень. 

2 2 - - - 2 2 - - - 

Тема 3. Етичні принципи 

здійснення науково-

педагогічного 

дослідження. Академічна 

доброчесність. 

2 2 - - - 2 2 - - - 

Тема 4. Методологія 

науково-педагогічного 

дослідження. 

2 2 - - - 2 2 - - - 

Тема 5. Методологічні 

підходи у вивченні 

педагогічних явищ. 

2 2 - - - 2 2 - - - 

Тема 6. Планування 

науково-педагогічного 

дослідження. 

2 - 2 - - 2 - 2 - - 

Тема 7. Теоретичні методи 

науково-педагогічного 

дослідження. 

2 - 2 - - 10 - - - 10 

Тема 8. Емпіричні методи 

науково-педагогічних 

досліджень. 

2 - 2 - - 2 - 2 - - 

Тема 9. Педагогічний 

експеримент. 

4 - 4 - - 2 - 2 - - 

Тема 10. Застосування 

методів математичної 

статистики у науково- 

педагогічному 

дослідженні. 

2 - 2 - - 2 - 2 - - 

Тема 11. Обґрунтування 

науково-педагогічного 

дослідження та 

оформлення його 

результатів. 

2 - 2 - - 10 - - - 10 



Тема 12. Мова і стиль 

наукової роботи.  

2 - 2 - - 10 - - - 10 

Тема 13. Організаційно-

правові та технічні 

чинники академічної 

доброчесності у науковій 

політиці та дослідницькій 

роботі. 

12 - - - 12 10 - - - 10 

Тема 14. Плагіат, як спосіб 

порушення авторського 

права та крадіжки 

інтелектуальної власності. 

10 - - - 10 5 - - - 5 

Тема 15. Організація і 

методика роботи над 

магістерським 

дослідженням. 

15 - - - 15 10 - - - 10 

Тема 16. Сучасні вимоги до 

магістерської роботи. 

12 - - - 12 10 - - - 10 

Тема 17. Організація і 

методика роботи з 

джерелами.  

12 - - - 12 10 - - - 10 

Тема 18. Організація і 

методика роботи над 

курсовим дослідженням. 

12 - - - 12 10 - - - 10 

Тема 19. Апробація 

науково-педагогічного 

дослідження.  

11 - - - 11 10 - - - 10 

Тема 20. Виступ з 

науковим повідомленням. 

10 - - - 10 7 - - - 7 

Усього годин  120 10 16 - 94 120 10 8 - 102 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин  

ДФН ЗФН 

1.  Наука як форма суспільної свідомості. 2 2 

2. 
Поняття про наукове дослідження. Сутність, 

особливості та види науково-педагогічних досліджень. 
2 2 

3. 
Етичні принципи здійснення науково-педагогічного 

дослідження. Академічна доброчесність. 
2 2 

4. Методологія науково-педагогічного дослідження. 2 2 

5. Методологічні підходи у вивченні педагогічних явищ. 2 2 

 Разом 10 10 



 

4.2. Теми практичних занять 

№ п/п Назва теми 
Кількість годин  

ДФН ЗФН 

1.  Планування науково-педагогічного дослідження. 2 2 

2. 
Теоретичні методи науково-педагогічного 

дослідження. 
2 - 

3. Емпіричні методи науково-педагогічних досліджень. 2 2 

4. Педагогічний експеримент. 4 2 

5. 
Застосування методів математичної статистики у 

науково-педагогічному дослідженні. 
2 2 

6. 
Обґрунтування науково-педагогічного дослідження 

та оформлення його результатів. 
2 - 

7. Мова і стиль наукової роботи.  2 - 

 Разом 16 8 

 

4.3. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин  

ДФН ЗФН 

1. 
Теоретичні методи науково-педагогічного 

дослідження. 
- 10 

2. 
Обґрунтування науково-педагогічного 

дослідження та оформлення його результатів. 
- 10 

3. Мова і стиль наукової роботи.  - 10 

4.  

Організаційно-правові та технічні чинники 

академічної доброчесності у науковій політиці та 

дослідницькій роботі. 

12 10 

5. 
Плагіат, як спосіб порушення авторського права та 

крадіжки інтелектуальної власності. 
10 5 

6. 
Організація і методика роботи над магістерським 

дослідженням. 
15 10 

7. Сучасні вимоги до магістерської роботи. 12 10 

8. Організація і методика роботи з джерелами.  12 10 

9. 
Організація і методика роботи над курсовим 

дослідженням. 
12 10 

10. Апробація науково-педагогічного дослідження.  11 10 

11. Виступ з науковим повідомленням. 10 7 

 Разом 94 102 
 

  



5. Критерії оцінювання результатів навчання  

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За накопичувальною 

100 – бальною шкалою 

За національною шкалою 

 

для іспитів, звітів з 

практики, курсових 

робіт 

для заліків 

 

 

90 – 100 балів відмінно зараховано 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно не зараховано 

0 – 25 балів неприйнятно  

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: завдання для вхідного, поточного та підсумкового контролю, 

взаємоконтролю (взаємооцінювання), самоконтролю (рефлексія, 

самооцінювання), тестового контролю, усного, письмового опитування, 

оцінювання самостійної роботи (наукове повідомлення, доповідь, реферат, 

тези, наукова стаття, план-проспект наукового дослідження, мультимедійна 

презентація),  семестровий іспит. 

Питання до іспиту 

1. Характеристика процесу наукового пізнання.  

2. Наука як суспільно значима сфера людської діяльності.  

3. Розвиток науки. Наукові революції.  

4. Глобальні кризи й проблема важливості науково-технічного прогресу. 

5. Наукове дослідження як форма здійснення і розвитку науки. Види 

наукових досліджень. 

6. Особливості науково-педагогічного дослідження  

7. Головні критерії ефективності та вимоги до науково-педагогічного 

дослідження. 

8. Види досліджень у педагогіці  

9. Поняття академічної доброчесності. Види порушень академічної 

доброчесності. 

10. Складові академічної доброчесності у закладах вищої освіти. 

Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів 

академічної доброчесності у ЗВО України. 

11. Методологія як теорія та як сукупність методів дослідження.  

12. Програма та методика дослідження. 

13. Методи емпіричного дослідження  

14. Методи теоретичного дослідження  

15. Загальнонаукові методи дослідження  

16. Етика педагогічного дослідження  



17. Методологічні підходи у вивченні педагогічних явищ (системний 

підхід; синергетичний підхід). 

18. Методологічні підходи у вивченні педагогічних явищ (цілісний підхід; 

особистісний підхід; індивідуальний підхід). 

19. Методологічні підходи у вивченні педагогічних явищ (діяльнісний 

підхід; полісуб’єктний (діалогічний) підхід; культурологічний підхід). 

20. Методологічні підходи у вивченні педагогічних явищ 

(етнопедагогічний підхід; антропологічний підхід; контекстний підхід). 

21. Етапи виконання науково-дослідної роботи. Термінологічно-

категоріальний апарат дослідження.  

22. Аналіз стану досліджуваної проблеми. Вибір теми дослідження.  

23. Гіпотеза дослідження.  

24. Концепція науково-педагогічного дослідження.  

25. Програма науково-педагогічного дослідження. 

26. Види теоретичних методів дослідження та їх характеристика: індукція 

та дедукція, аналіз і синтез, порівняння і класифікація, абстрагування 

та конкретизація. Поняття про модель та моделювання. 

27. Анкетування як один із основних емпіричних методів дослідження у 

педагогіці. Специфіка та види анкетного опитування. Переваги та 

недоліки анкетування при проведенні науково-педагогічного 

дослідження.  

28. Основні емпіричні методи науково-педагогічного дослідження:  бесіда,  

експертна оцінка,  інтерв’ю, тестування.  

29. Особливості проведення педагогічного спостереження. 

30. Сутність педагогічного експерименту. Види педагогічного 

експерименту (констатувальний, формувальний, контролюючий, 

природний, лабораторний).  

31. Планування експерименту (постановка завдань, вибір необхідного 

числа експериментальних факторів, методика формування 

експериментального і контрольного масивів, визначення тривалості, 

фіксування даних).  

32. Програма педагогічного експерименту. 

33. Застосування методів математичної статистики у науково-

педагогічному дослідженні. 

34. Зміст обґрунтування науково-дослідної роботи. Схема обґрунтування: 

анотація, опис проекту (план реалізації проекту, ресурси, необхідні для 

реалізації проекту, результати реалізації проекту), бюджет.  

35. Методи зведення й обробки результатів експериментальних 

досліджень: графічні, табличні. Оформлення таблиці та її розміщення у 

науковій праці. Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків 

та діаграм. 

36. Мова і стиль наукової роботи.  

37. Мова наукової статті. Мова рецензії і відгуку. 

38. Організація і методика роботи над магістерським дослідженням.  

39. Організація і методика роботи з джерелами. 



40. Презентація наукового повідомлення на конференції. Композиційно-

логічна побудова наукового виступу. Етапи підготовки наукового 

виступу.  

41.   Вимоги до написання та оформлення наукових праць (реферат). 

42. Вимоги до написання та оформлення наукових праць (тези доповіді). 

43. Вимоги до написання та оформлення наукових праць (наукова стаття). 

44. Вимоги до написання та оформлення наукових праць (курсова робота). 

45. Вимоги до написання та оформлення наукових праць (магістерська 

робота). 
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