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A n o muuia nacqan t u oi 0u cllu ttrur u

Ar]cql.rn,,riHa <Meroaoloriqui :acaAu neAaroriqHnx aoc,qiaxeub) cnptMoBaHa Ha o6rpyHryeanHt HayKoBo-

MerotnrtHHX pexouenaauiii (rranpnvie) uono yltoct(oHaJreHHfl ocsirHso-eilxoBlloro npouecy y Rit'ttttttrHovv nocni-ri'

3vicr,qucuun,riHri opieuroruno 
"u' 

poryrrriHur cylrocti Ta N4eroaonorii cyracuoro nenaroniqHoro aocliaNeuHr; Ha6yru

npaKrr4lrHrx yn,,iuu ra rraBHqoK oprauiiauii rr,rirriaucrrrrn,riHapHot'o rocrirx<enHq e ra,ry:i oceira/neaaroriru: IIJHpOKI{N{

BHKopHcraHHrM aBreH.r-HrrHux axepen ra iH$opvauii;iur.rx pecypcin; po:xpnrrr ocHoBHI'{x noJroxeHb uleroaolorii HayKoBo-

nelaro.iqno.o AocrriANeusr, Teoperr.rrrHr4x 3acaa nay!(oBo-Aocntattt'ttluxoi Ais,lurlocri e oceirHiii na'ry:i; niqroroercy 'lto

BT4KOHaHHT cauocriilnoro HayKoBof o Aocl iaNeHHr y rzury:i neAarori rn.

3a,ryveHur :4o6ynavie Ao carr,rocriiiHoro HayKoBofo nouyry cnpuqe He J'lillue norrt'r6,'IeHoN4y Br'lBqeHHlo

uaeqanruoi ar,rcuuruiHn, ane fi po3Burry oco6ncroari - ouonoaiHHro aoc,'riAHt4ubKl'tx HaBtjqoK, iHiuiarHauocri nia qac

nnaHyBaHHr ra Br{KoHaHHq Bcix eiaris uayr<onoipo6oru, sAarHocri ao cninnpaui y HayKoBoMy tio,qexrnai, eN'liHHlo (laxoao

i xopexrHo 3axttluarl4 e,lacHIafi Hayxoeraii aopo6ox.
flia qac BHKJlaaaHHr Ar.lcunnriun B14r(opr4croByprucr rari (lopun, Meroal4, rexHolorii i:aco6ra HaBqaHHt:

inrepaxruaHa,rexrtir-ar.rcri1,cis: ererrerrraylr npo6rreruri,ocri. npa*rni"e 3aHtrrt,6ecirra' uo3r<onnii urypM, cauocriiirra

po6ora; iu$opvrarriftuo-norr,rn,rcrepui rexuoLroiii (cepaic /ur nPoBeilerrHn oHLraiiH r<orrrpepeHuiil Zoom' r'to,lyrutle

o6,exruo-opieHToBaHe HaBqaJrbHe cepeAoB14ue Moodle, n,'rar$opnla YouTube), vylrrtlueaianpereurauir'

Ilpepexoizumlz.. $i,,rocoSir oceiril ra HayKu; iHoopuauiilHi rexuo"norii B HayKoBI{x aocni.qxeHHtx; ynpaariHHr

Ha) KoBHMtr npoeKtaNlu: axaneviqua NloBHa Kyrbrypa aoclilHura'.
Kopex1itumu.. KoMnaparr4Bicrr.rqHi Aoc,riaNenHq e neaaroriui; neaaroriqHa (sur,ranauuxa) npaxruna'



Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни: Формування педагога-дослідника нової генерації, розвиток інтересу до науково-педагогічних 

проблем у сфері освіти, формування умінь аналізувати, інтерпретувати науково-педагогічні явища, причинно-наслідкові 
зв’язки між ними на основі узагальнення і систематизації знань з освітніх/педагогічних наук; розвиток ціннісної 
мотивації на рівні новітніх досягнень знати концепції розвитку освіти і педагогіки, методології науково-педагогічних 
досліджень; формування готовності до педагогічно доцільної партнерської міжособистісної взаємодії; розвиток уміння 
здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію з 
питань освіти і педагогіки, вести проблемно-тематичну дискусію з питань управління в освіті.  

Завдання дисципліни: Сприяння розвитку творчого мислення здобувачів освіти щодо планування і організації 
власної науково-педагогічної діяльності; ознайомлення з науковими підходами до вирішення задач дослідницького 
характеру в сфері освіти і педагогіки; підготовка здобувачів до аналізу актуальних проблем управління у сфері 
освіти/педагогіки; виявлення творчості до пошуку, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; формування у 
здобувачів здатності здійснювати наукові дослідження з актуальних проблем педагогіки, розробляти науково-
обґрунтовані пропозиції щодо можливих шляхів упровадження результатів міждисциплінарних педагогічних досліджень 
в освітню практику України, самовдосконалювати набуті знання й уміння для успішної реалізації науково-педагогічного 
потенціалу із професійною метою.  

Очікувані результати навчання 
Здобувач, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: оперувати базовими категоріями та поняттями 

методологічних характеристик науково-педагогічного дослідження; виокремлювати, систематизувати, аналізувати, 
розв’язувати, критично осмислювати, узагальнювати та прогнозувати значущі педагогічні проблеми 
використовувати наукові та практичні досягнення, теоретичні знання в науково-дослідницькій діяльності; 
володіти методологією наукових досліджень з педагогіки з дотриманням вимог академічної доброчесності; 
визначати логіку науково-педагогічного пошуку відповідно до провідних методологічних характеристик 
педагогічного дослідження; використовувати необхідні методи наукового дослідження з урахуванням завдань 
конкретного дослідження; демонструвати практичні уміння проведення науково-педагогічного дослідження 
дослідження з широким використанням автентичних джерел та інформаційних ресурсів; узагальнювати і 
аналізувати результати науково-педагогічного дослідження, формулювати висновки і положення; творчо 
використовувати набуті знання й уміння для удосконалення освітньо-виховного процесу та успішної реалізації 
науково-педагогічного потенціалу.  

 
Тематичний план дисципліни і календар його виконання 
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Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 

Самостійна робота  

Зміст 

Г
о
д
и

н
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Література 

1 1 Наукове дослідження як 

особлива форма 

пізнання педагогічної 

дійсності. 

Сутнісні характеристики 

наукового дослідження як 

особливої форми 

пізнавальної діяльності. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 1. 

3 О: [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7]; 

Д: [9; 10; 11] 

2   Емпіричний та теоретичний 

рівні наукового пізнання. 

Принципи науково-

педагогічного дослідження. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 2. 

3 

3 2 Методологічні підходи в 

науково-педагогічних 

дослідженнях 

Сутнісні характеристики 

методології педагогічного 

дослідження. 

 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 3. 

3 О: [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7]; 

Д: [9; 10; 11] 

4   Основні дослідницькі 
підходи у науково-

педагогічних дослідженнях. 

Опрацювання 
лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 4. 

3 

5 3 Методологічні 

характеристики 

наукового дослідження 

в педагогіці 

Логіка та етапи науково-

педагогічного дослідження. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 

підготовка до 
практичного заняття 5. 

4 О: [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7]; 

Д: [9; 10; 11] 

6   Загальна характеристика 

наукового апарату 

педагогічного дослідження.  

Завдання наукового 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 6. 

4 



дослідження 

7 4 Методи наукового 

пізнання. Теоретичні 

методи науково-

педагогічного 

дослідження. 

Класифікація методів 

педагогічного дослідження. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 7. 

4 О: [1;3;5;  6;  

13; 14: 16: 

17; 

Д: [8; 9; 10; 

11; 14] 

8   Принципи вибору методів 

науково-педагогічного 

дослідження. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 8. 

4 

9 5 Технології пошуку та 

аналізу наукової 

інформації 

Первинна та вторинна 
інформація в 

педагогічному 

дослідженні. 

 

Опрацювання 
лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 9. 

4 О: [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7]; 

Д: [11; 12; 

13; 14] 

10   Джерела науково-

педагогічної інформації: 
типологія, особливості 

використання. 

Етапи роботи з науковою 

літературою. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 
підготовка до 

практичного заняття 10. 

4 

11 6 Аналіз понятійно-

термінологічної 

системи науково- 

педагогічного 

дослідження.  

Понятійно-термінологічна 

система науково-
педагогічного дослідження.  

 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 
підготовка до 

практичного заняття 11. 

4 О: [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7]; 
Д: [9; 10; 11] 

12   Основні характеристики 

поняття.  
Функції понять в науковому 

дослідженні. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 
підготовка до 

практичного заняття 12. 

4 

13 7 Емпіричні методи 

науково-педагогічного 

дослідження. 

Технології планування та 

проведення педагогічного 

експерименту. Поняття 

«педагогічний 
експеримент». 

Виконання 

індивідуальних 

дослідницьких завдань, 

підготовка до 
практичного заняття 13. 

4 О: [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7]; 

Д: [11; 12; 

14; 15] 

14   Типологія педагогічних 

експериментів. Етапи 

підготовки та проведення 

педагогічного 

експерименту. 

Діагностичний 

інструментарій наукового 

педагогічного 

експерименту.  

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 14. 

4 

15 8 Методи обробки 

експериментальних 

даних в науково-

педагогічних 

дослідженнях. 

Педагогічне вимірювання та 

оцінка результатів у 

педагогічних дослідженнях. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 15. 

4 О: [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7]; 

Д: [11; 12; 

14; 15] 

16   Статистичні методи в 

педагогіці. 

Виконання 

індивідуальних 

дослідницьких завдань, 

підготовка до 

практичного заняття 16. 

4 



17 9 Презентація результатів 

наукового дослідження. 

Академічна 

доброчесність сучасного 

науковця. 

Основні вимоги до 

академічних текстів.  

Основні вимоги до 

презентації. Академічна 

доброчесність: сутність, 
принципи. 

 

Опрацювання 

теоретичного матеріалу, 

підготовка до 

практичного заняття 17. 

Презентування і захист 
науково-дослідницького 

завдання. 

6 О: [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7]; 

Д: [9; 10; 11; 

14] 

   Феномен плагіату, Форми 

та методи уникнення 

плагіату у наукових 

дослідженнях. Етика 
науковця. 

 

  

 

Політика дисципліни 

 
Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу, освітньо-науковій програмі та навчальному плану. Здобувач зобов’язаний 
відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, практичні завдання виконувати 
відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття здобувач зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і 
відзвітувати перед викладачем. До практичних занять здобувач має підготуватися за відповідною темою і проявляти 
активність. Набутті  здобувачем знання з дисципліни або її окремих розділів у неформальній освіті зараховуються 
відповідно до Положення про порядок перезарахування результатів навчання у ХНУ 
(http://khnu.km.ua/root/files/01/06/03/006.pdf). 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 
коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 
електронного журналу. При оцінюванні знань здобувачів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 
опитування; доповідь, наукові праці, мультимедіа презентація результатів індивідуальних досліджень (завдань). 
При виведенні підсумкової семестрової оцінки враховуються результати як поточного контролю, так і 
підсумкового контрольного заходу, який проводиться усним опитуванням з усього матеріалу дисципліни. 
Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих 
позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості. 

 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання здобувачів денної форми 

навчання  у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна робота Самостійна робота Підсумковий контрольний захід  

Практичні заняття Індивідуальні завдання Залік 

0,4 0,4 0,2 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання здобувачів заочної форми 

навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна робота Підсумковий контрольний захід  

Практичні заняття Індивідуальні завдання Залік 

0,3 0,5 0,2 

 

 

Підсумкова семестрова оцінка виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав здобувач з 

дисципліни, знаходиться в межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною шкалою ставиться 

«зараховано», а за шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що відповідає набраній здобувачем кількості балів. 

 

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

 

Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
а

р
а

х
о в
а

н
о
 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навиків. 



B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома  

незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 
вивчення дисципліни. 

 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни 

 

1. Сутнісні характеристики наукового дослідження як особливої форми пізнавальної діяльності.  

2. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання.  

3. Форми організації наукового педагогічного пізнання. Науковий факт. Наукова гіпотеза.  

4. Види науково-педагогічних досліджень. Принципи науково-педагогічного дослідження.  

5. Методологія педагогічної науки: предмет, завдання, сфери реалізації.  

6. Сутнісні характеристики методології педагогічного дослідження.  

7. Рівні методології у науково-педагогічних дослідженнях. 

8. Методологічні підходи в науково-педагогічних дослідженнях.  

9. Основні дослідницькі підходи у науково-педагогічних дослідженнях.  

10. Методологічні характеристики наукового дослідження в педагогіці.  

11. Загальна характеристика наукового апарату педагогічного дослідження.  

12. Проблема наукового дослідження. Актуальність дослідження.  

13. Тема науково-педагогічного дослідження. Об’єкт та предмет наукового дослідження. 

14. Мета дослідження. Гіпотеза наукового дослідження. Завдання наукового дослідження.  

15. Теоретико-методологічні основи та методи наукового дослідження в системі наукового апарату. 

16. Наукова новизна. Практичне значення. 

17. Теоретичні методи науковопедагогічного дослідження.  

18. Класифікація методів педагогічного дослідження.  

19. Загальнонаукові методи (аналіз та синтез, дедукція та індукція, класифікація, абстрагування, 

20. ідеалізація та ін.), соціально-психологічні та соціологічні, теоретичні методи в педагогічному дослідження. 

21. Технології пошуку наукової інформації.  

22. Джерела науково-педагогічної інформації: типологія, особливості використання. 

23. Міждисциплінарний контекст пошуку науково-педагогічної інформації.  

24. Технології аналізу наукової інформації.  

25. Методи аналізу наукових текстів. 

26. Понятійно-термінологічна система науковопедагогічного дослідження.  

27. Функції понять в науковому дослідженні. 

28. Термінологічний аналіз в педагогічному дослідженні.  

29. Емпіричні методи науково-педагогічного дослідження. 

30. Вивчення й узагальнення педагогічного досвіду.  

31. Технології планування та проведення педагогічного експерименту.  

32. Етапи підготовки та проведення педагогічного експерименту. 

33. Діагностичний інструментарій наукового педагогічного експерименту. 

34. Методи обробки експериментальних даних в науковопедагогічних дослідженнях.  

35. Статистичні методи в педагогіці. 

36. Презентація результатів наукового дослідження. 

37. Академічна доброчесність сучасного науковця: сутність, принципи.  

38. Наукова стаття: структура, основні вимоги.  
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