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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/педагогіка 

(шифр і назва) 

Обов’язкова 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи – 3 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

14  год.  

Практичні, семінарські 

6  год.  

Лабораторні 

10 год.  

Самостійна робота 

60  год.  

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

залік  

Передумови для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше) 

– 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія та організація наукових 

досліджень в освіті» є забезпечення загальної підготовки здобувачів, яка слугуватиме 

основою для їхньої практичної роботи, пов’язаної з виконанням наукового 

дослідження на засадах академічної доброчесності; ознайомлення з методологією 

виконання результатів наукового дослідження в освіті; формування у здобувачів вищої 

освіти вміння готувати й представляти доповіді, наукові статті, тези, кваліфікаційні 

роботи. 

Для досягнення мети поставлені такі основні задання: 

 визначення змісту та особливостей емпіричного, методичного та методологічного 

рівнів наукового дослідження; 

 формування цілісного уявлення щодо змісту наукових методів дослідження; 

 засвоєння здобувачами правил обрання предметної галузі дослідження, 

формулювання теми, мети, завдань, об’єкта, предмета дослідження; 

 опанування здобувачами вищої освіти системного уявлення щодо структурних 

елементів наукової проблеми та наукових завдань; 

 засвоєння здобувачами вищої освіти правил роботи з інформаційними ресурсами 

та композиціями наукових звітів; 

 опанування здобувачами форми, порядку, документального забезпечення 

впровадження наукових результатів. 



 

3. Очікувані результати навчання (базуються на результатах навчання, визначених 

відповідною освітньою програмою, та деталізуються). 

 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

вищої освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 

розуміння причинно-наслідкових зв`язків у предметній галузі. 

ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових 

ідей (креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-8. Здатність фахово володіти державною мовою усно і письмово, спілкуватися 

іноземною мовою, комунікативними навичками. 

ЗК-11. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК-4. Здатність планувати, організовувати, розробляти, реалізовувати, керувати 

проєктами/програмами, застосовувати сучасні методи проведення досліджень, аналізувати та 

презентувати результати досліджень у галузі освіти, дотримуватися академічної 

доброчесності. 

ФК-6. Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну комунікацію, 

дотримуватися норм педагогічної етики та академічної доброчесності у професійній 

діяльності; надавати педагогічну підтримку майбутнім фахівцям в особистісно-

професійному становленні, зокрема особам з особливими освітніми потребами. 

ФК-9. Здатність спілкуватися українською та іноземними мовами з використанням 

спеціальної термінології в предметній галузі. 

ФК-14. Здатність знаходити, інтерпретувати, критично аналізувати та використовувати 

джерела інформації в сфері професійної діяльності. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 4. Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 

професійних текстів у галузі своєї спеціальності. 

ПРН 5. Знати і розуміти основні категорії методології науки, закони наукового 

пізнання, планувати, організовувати і проводити експериментальні дослідження з 

дотриманням норм академічної доброчесності, створювати і керувати 

програмами/проєктами, використовувати сучасні методи дослідження, обробляти емпіричні 

результати, аргументувати висновки, презентувати результати дослідження. 

ПРН 14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та 

інтеграцію знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній 

діяльності; самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на 

належному професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних 

об’єднань; нести відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної 

етики. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТІ І ВИХОВАННІ 

 

Тема 1. Загальні основи наукових досліджень. Наука й наукові дослідження в 

сучасному світі 



Сутність наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Наука – важливий 

аспект науково-технічного та духовного розвитку суспільства. Наукові дослідження – шлях 

до прогресивного розвитку держави.  

Етапи становлення розвитку науки. Поняття цілі і функції науки. Структурні 

компоненти науки і їх характеристика. Педагогічні дослідження в контексті загального 

розвитку науки. Науковість – характер та індивідуальна якість обдарованих людей. Загальне 

знайомство із передумовами, що спонукали відомих вчених присвятити себе науці. 

Основні поняття: наука, наукова ідея, гіпотеза, судження, принцип, поняття, закон, 

науковий факт, метод, методика, методологія, наукове дослідження, ознаки, функції, наукове 

пізнання, цілі і функції науки, структурні компоненти науки, педагогічні дослідження. 

 

Тема 2. Основи методології науково-дослідної діяльності 

Поняття методології та методики наукових досліджень. Методологія теоретичних 

досліджень. основи методології досліджень емпіричного рівня. Пізнавальні прийоми і форми 

наукових досліджень проблем виховання. 

Методологічні напрями: ідеалістичний, матеріалістичний, позитивістський, діалектика, 

антропологічний тощо. Провідні принципи методологічного рівня. Метод як спосіб досягнення 

мети, цілі, розв’язання конкретного завдання; сукупність прийомів чи операцій практичного чи 

теоретичного освоєння (пізнання) дійсності. Класифікація методів: загальні методи, 

загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, аналогія, моделювання, 

формалізація, аксіоматика, ідеалізація, узагальнення, спостереження, порівняння, вимір, рахунок, 

експеримент, а також гіпотетичний, історичний, морфологічний, системний і інші методи. 

Емпірично-теоретичне узагальнення методів. 

Основні поняття: метод, методика, методологія, фундаментальний принцип, 

детермінізм, загальнонаукова методологія, мета діяльності, завдання діяльності, структура 

діяльності, предмет діяльності, засіб діяльності, процедури діяльності, умови діяльності, 

продукт діяльності, концепція. 

 

Тема 3. Технологія наукових досліджень в освіті і вихованні 

Процеси наукового дослідження в освіті і вихованні. Загальна характеристика. 

Формулювання теми педагогічного наукового дослідження. Постановка проблеми наукового 

дослідження в освіті і вихованні. Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження. 

Виявлення і ознайомлення з основними літературними та архівними джерелами. 

Методологія теоретичних досліджень. Бібліографічний апарат наукових досліджень. Наукова 

інформація та способи її пошуку. Бібліографічний пошук інформації з педагогічних наук. 

Основні поняття: науковий напрям, наукова проблема, тема педагогічного 

дослідження, мета, завдання, об’єкт і предмета дослідження, інформаційні джерела, наукова 

інформація, бібліографічний апарат дослідження.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТІ І ВИХОВАННІ. РОБОТА НАД 

НАПИСАННЯМ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, МОНОГРАФІЙ, НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ І 

ПОВІДОМЛЕНЬ  

 

Тема 4. Види та організація педагогічного дослідження. 

Педагогічний експеримент. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Наукова 

стаття та її структурні елементи. Тези наукової доповіді. Правила їх написання. Правила 

оформлення публікацій. Математичне опрацювання результатів педагогічного експерименту. 

Узагальнення результатів педагогічного експерименту. Обробка результатів дослідження. 

Особистості науковця у проведенні педагогічного дослідження. 

Основні поняття: констатувальний експеримент, формувальний експеримент, етапи 

педагогічного експерименту, наукова стаття, тези, математичні засоби обробки даних, 

інтерпретаційні засоби обробки даних наукового дослідження. 

 



Тема 5. Наукові роботи. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи освітньо-

кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра  

Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи. Етапи роботи над курсовою 

роботою: вибір теми, підбір літератури, складання плану роботи, робота над текстом, 

оформлення курсової робіти, підготовка до захисту й захист курсової роботи. Бакалаврська 

та магістерська робота як кваліфікаційні дослідження. Завдання кваліфікаційної роботи. 

Вибір та уточнення теми випускових робіт. Підбір та вивчення літератури. Структура 

кваліфікаційних робіт. Процедура підготовки і захисту кваліфікаційних робіт.  

Основні поняття: наукова робота, реферат, курсова робота, кваліфікаційна робота. 

 

Тема 6. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Аспірантура і 

докторантура. Виконання й захист кандидатських і докторських дисертацій 

Загальні положення щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Вимоги і 

методика написання фахового вступного реферату до аспірантури. Дисертаційні роботи та їх 

види. Загальна методика виконання дисертаційного дослідження. Оформлення дисертаційної 

роботи. Анотація дисертації та методика її написання й оформлення. Попередня експертиза 

(передзахист) дисертації на кафедрі (відділі). Подання дисертації до спеціалізованої вченої 

ради. Прилюдний захист дисертації. Оформлення документів для подання атестаційної 

справи до ДАК України. 

Основні поняття: дисертаційна робота, аспірантура, докторантура, анотація дисертації, 

передзахист дисертації, спеціалізована вчена рада, ВАК України. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб

. 

інд

. 

с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Технологія наукових досліджень в освіті і вихованні 

Тема 1. Загальні основи 

наукових досліджень. 

Наука й наукові 

дослідження в 

сучасному світі 

15 2 1 2  10       

Тема 2. Основи 

методології науково-

дослідної діяльності 

14 2 1 1  10       

Тема 3. Технологія 

наукових досліджень в 

освіті і вихованні 

14 2 1 1  10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

43 6 3 4  30       

Змістовий модуль 2. Організація наукових досліджень в освіті і вихованні. Робота над 

написанням наукових статей, монографій, наукових доповідей і повідомлень 

Тема 4. Види та 

організація 

педагогічного 

дослідження 

17 4 1 2  10       

Тема 5. Наукові 

роботи. Реферати, 

курсові та 

кваліфікаційні роботи 

освітньо-

15 2 1 2  10       



кваліфікаційних рівнів 

бакалавра, магістра 

Тема 6. Підготовка 

наукових і науково-

педагогічних кадрів. 

Аспірантура і 

докторантура. 

Виконання й захист 

кандидатських і 

докторських дисертацій 

15 2 1 2  10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

47 8 3 6  30       

Усього годин 90 14 6 10  60       

6. Теми семінарських занять (не передбачено). 

 

7. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Загальні основи наукових досліджень. Наука й наукові дослідження 

в сучасному світі. 

1 

2.  Основи методології науково-дослідної діяльності. 1 

3.  Технологія наукових досліджень в освіті і вихованні. 1 

4.  Види та організація педагогічного дослідження. 1 

5.  Наукові роботи. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи 

освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра. 

1 

6.  Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Аспірантура і 

докторантура. Виконання й захист кандидатських і докторських 

дисертацій. 

1 

Разом 6 

 

8. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Основи методології науково-дослідної діяльності 2 

2.  Технологія наукових досліджень в освіті і вихованні 1 

3.  Види та організація педагогічного дослідження 1 

4.  Наукові роботи. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи 

освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра 

2 

5.  Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Аспірантура і 

докторантура. Виконання й захист кандидатських і докторських 

дисертацій 

2 

Разом 8 

 

 

9. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Загальні основи наукових досліджень. Наука й наукові дослідження 

в сучасному світі 

10 

2.  Основи методології науково-дослідної діяльності 10 

3.  Технологія наукових досліджень в освіті і вихованні 10 

4.  Види та організація педагогічного дослідження 10 

5.  Наукові роботи. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи 10 



освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра 

6.  Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Аспірантура і 

докторантура. Виконання й захист кандидатських і докторських 

дисертацій 

10 

Разом 60 

 

10. Індивідуальні завдання.   
1. Аналіз літератури з проблеми наукових досліджень. 

2. Вимоги до бібліографічного опису літератури  

3. Вимоги до написання наукових тез  

4. Вимоги до оформлення наукових публікацій 

5. Вимоги до оформлення списку використаних джерел та додатків (нові вимоги) 

6. Вимоги до фундаментальних та прикладних наукових досліджень  

7. Гіпотеза як форма наукового пізнання  

8. Етапи проведення експериментальної роботи 

9. Етапи становлення науки 

10. Загальна характеристика етапів дослідження. 

11. Загальна характеристика методів математичної статистика 

12. Загальне поняття про методологію педагогічної науки. 

13. Загальне поняття про науку як важливу складову науково-технічного та духовного розвитку 

суспільства. 

14. Інформаційне забезпечення наукового дослідження  

15. Історичний аспект розвитку науки  

16. Класифікація методів: загальні методологічні методи наукового дослідження; 

загальнонаукові методи; емпірично-теоретичні методи дослідження. 

17. Методи теоретичного пізнання  

18. Методологія виконання наукових повідомлень  

19. Мова і стиль наукової роботи 

20. Мова рецензії і відгуку 

21. Монографія як вид наукового повідомлення  

22. Наукове дослідження – важлива умова прогресивності різних галузей розвитку особистості. 

23. Ознайомитися із біографічними даними провідних вчених і з'ясувати мотиви їх прогресивної 

наукової діяльності. 

24. Ознайомитись з нормативними документами про підвищення ефективності наукових 

досліджень. 

25. Ознайомлення із різними методиками експериментального і теоретичного досліджень, із 

технологією їх використання та зведення результатів. 

26. Організація наукової діяльності в Україні 

27. Основні завдання, що стоять перед педагогічними дослідженнями. 

28. Основні пошукові системи для роботи з науковою літературою біологічного профілю. 

29. Передумови виникнення наукових проблем  

30. Правила цитування та посилання на використані джерела 

31. Роль та місце викладача в організації самостійної роботи 

32. Склад та підготовка наукових кадрів  

33. Складання програми дослідження. 

34. Стилістичні особливості наукової мови 

35. Формування вченого як особистості та режим його праці 

 

11. Методи навчання.  

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 



МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  

 

12. Методи оцінювання.  

МО2 –усне або письмове опитування 

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

 

 

13. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та  методами 

демонстрування результатів можуть бути:  

-екзамени; 

-комплексні екзамени; 

-стандартизовані тести; 

-наскрізні проекти; 

-командні проекти; 

-аналітичні звіти, реферати, есе; 

-розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

-презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах; 

-інші види). 

 

14. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних 

критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в мінімальну 

позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) шкалу. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання: 

Суми 

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС  

Значення 

оцінки ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  

компетентності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен  залік 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

Відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 

особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить і 

опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і 

вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває 

власні здібності  

 

 

 

 

 

Високий 

(творчий) 

 

 

 

 

 

відмінно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зараховано 
82-89 В Добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалом, 

застосовує його на практиці, 

вільно розв'язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна  

 

 

 

Достатній 

(конструктивно-

варіативний)  

 

 

 

добре 
74-81 С Добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, загалом 

самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну 

діяльність; виправляти помилки, 

з-поміж яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження 

думок  

64-73 D Задовільно здобувач вищої освіти відтворює 

значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень, за 

допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, 

виправляти помилки, з-поміж 

яких є значна кількість суттєвих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній 

(репродуктивний)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задовільн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зараховано 
60-63 E Задовільно здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю  

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального 

матеріалу  

 

 

 

 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний)  

 

 

 

 

 

незадовіл

ьно 

 

 

 

 

не 

зараховано 

1-34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, 

елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка 

за ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

 

15. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Залік 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

30 100 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль – 20 Модульний контроль – 20 

 

Розподіл балів по видах діяльності 
 

№ 

з.п. 

Вид навчальної діяльності* Оціночні 

бали* 

Кількість балів 

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Виконання завдань лабораторних занять  

1 

2 

1 
5 



Виконання завдань самостійної роботи 1 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Виконання завдань лабораторних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

1 

5 

Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Виконання завдань лабораторних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

1 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 20 20 

Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Виконання завдань лабораторних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

1 

5 

Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Виконання завдань лабораторних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

1 

5 

Т6 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Виконання завдань лабораторних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

1 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 20 20 
ІНДЗ: 

1. Підготувати логіко-структурні схеми. 

 Класи наук. 

 Етапи проведення експерименту. 

 Методи дослідження. 

2. Підготувати реферат на тему: «Етапи становлення розвитку 

науки» 

3. Підготувати повідомлення: 

 Етапи проведення експериментальної роботи. 

 Методи експериментального дослідження. 

4. Підготувати повідомлення: 

 Загальна характеристика етапів дослідження. 

 Наукова проблема і вибір теми. 

 Передбачення мети дослідження. 

5. Проаналізувати літературу з проблеми власного наукового 

дослідження. 

6. Скласти програму дослідження (теоретичного чи 

експериментальної роботи). 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

30 

Разом 100 
*Розподіл балів за видами діяльності як і самі види діяльності обирає викладач відповідно до специфіки 

дисципліни 

 

16. Методичне забезпечення 

Нормативні документи, підручники, посібники, короткі курси лекцій, методичні 

рекомендації для самостійної роботи, таблиці, презентації, нормативні документи 

Міністерства освіти і науки України; інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

 

17. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

 

1. Наука як система знань. Сутність науки, основні поняття.  

2. Наукова діяльність. Види наукової діяльності. 

3. Організація наукової діяльності в Україні й класифікація наук в Україні. 

4. Наукове пізнання в педагогічному дослідженні.  

5. Розвиток педагогічної науки у XXI століття: характерні особливості.  

6. Види та ознаки наукових досліджень. 

7. Фундаментальні наукові дослідження. Їх характеристика. 



8. Прикладні наукові дослідження. Їх характеристика. 

9. Основи методології наукових досліджень. Методологічні принципи наукового 

дослідження (принципи єдності і науковості, історизму, системності, розвитку, 

заперечення тощо). 

10. Провідні категорії педагогічного аналізу: наукова ідея, принципи, поняття, судження, 

гіпотеза тощо. 

11. Загальне поняття про метод як спосіб наукового дослідження. 

12. Класифікація методів наукових досліджень. 

13. Філософські методи (діалектичний та метафізичний) та їх роль у науковому пізнанні. 

14. Загальнонаукові методи дослідження. 

15. Математичні і статистичні методи обробки інформації. 

16. Емпіричні методи наукових досліджень в педагогіці. 

17. Теоретичні методи наукових досліджень в педагогіці. 

18. Педагогічний експеримент. Етапи педагогічного експерименту. 

19. Загальна характеристика наукового дослідження в освіті і вихованні. 

20. Постановка проблеми наукового дослідження в освіті і вихованні. Формулювання теми 

педагогічного наукового дослідження.  

21. Визначення мети, завдань дослідження. 

22. Визначення обʼєкта і предмета дослідження. Їх співвідношення. 

23. Наукова інформація та способи її пошуку.  

24. Бібліографічний пошук інформації з педагогічних наук. 

25. Електронний пошук наукової інформації. 

26. Ознайомлення з літературними та архівними джерелами.  

27. Бібліографічний апарат наукових досліджень. 

28. Правила оформлення цитувань, посилань та бібліографічного опису літературних 

джерел. 

29. Особливості проведення педагогічного експерименту.  

30. Математичне опрацювання результатів педагогічного експерименту. 

31. Узагальнення результатів педагогічного експерименту.  

32. Обробка результатів дослідження.  

33. Особистість науковця у проведенні педагогічного дослідження. 

34. Наукові видання як основні джерела наукової інформації.  

35. Види науково-дослідної роботи студентів. 

36. Наукова публікація: поняття, функції. Основні види наукових публікацій. Наукометричні 

бази. 

37. Правила оформлення наукових публікацій. Правила цитування. 

38. Наукова стаття та її структурні елементи. Правила оформлення. 

39. Тези наукової доповіді. Правила їх написання та оформлення. 

40. Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи.  

41. Курсова робота. Особливості її написання. Критерії оцінювання курсової роботи. 

42. Робота над текстом курсової роботи. Оформлення курсової робіти. Підготовка до 

захисту й захист курсової роботи.  

43. Види кваліфікаційних робіт у ЗВО. Завдання кваліфікаційних робіт. 

44. Дипломна робота освітнього ступеня «Бакалавр». Мета і завдання бакалаврської 

кваліфікаційної роботи. 

45. Дипломна робота освітнього ступеня «Магістр». Її мета та завдання. 

46. Вибір та уточнення теми випускових робіт. Процедура їх затвердження. 



47. Підбір та вивчення літератури до кваліфікаційних робіт. 

48. Структура кваліфікаційних робіт. Оформлення кваліфікаційних робіт. 

49. Процедура підготовки і захисту кваліфікаційних робіт.  

50. Загальні положення щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні.  

51. Вимоги і методика написання фахового вступного реферату до аспірантури.  

52. Дисертаційні роботи та їх види. Загальна методика виконання дисертаційного 

дослідження. Оформлення дисертаційної роботи.  

53. Анотація дисертації. Методика її написання й оформлення.  

54. Попередня експертиза (передзахист) дисертації на кафедрі (відділі).  

55. Технологія подання дисертації до спеціалізованої вченої ради.  

56. Прилюдний захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради 

57. Оформлення документів для подання атестаційної справи до МОН України. 

58. Мова і стиль наукових робіт. 

59. Поняття академічної доброчесності та авторського права.  

60. Академічний плагіат, фабрикація результатів, обман, списування, компіляція як основні 

форми порушення академічної доброчесності. 

 

 

18. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

Основна: 

1. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник. Харків: 

ХНАУ, 2017. 272 с. 

2. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Методологія наукових досліджень: підручник. Харків : 

Право, 2019. 368 с. 

3. Добронравова І. С., Руденко О. В., Сидоренко Л. І. та ін. Методологія та організація 

наукових досліджень: навч. Посіб. / Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. 607 с. 

URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf 

4. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень : навч. 

посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с. URL : 

https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/Methodology_Zatserkovny_Tishayev_Demidov

.pdf 

5. Мальська М. П. Організація наукових досліджень: навчальний посібник. Київ: «Центр 

учбової літератури», 2017. 136 с.  

6. Методологія наукових досліджень [Текст]: Київ НТУУ «КПІ», 2015. 276 с. 

7. Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації: навч. посіб. 

Запоріжжя : КПУ, 2015. 235 с. 

8. Тверезовська Н. Т., Сидоренко В. К. Методологія педагогічного дослідження: навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. Київ : ЦУЛ, 2014. 439 с. 

 

Допоміжна: 

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення та 

серед молодих вчених: колективна монографія / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, 

А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро:ДРІДУ НАДУ, 2017. 168с. 

2. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень: навчал. посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 2014. 142 с.  

3. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, 

Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. 2-ге вид., допов. Київ : Видавничий дім 

«Кондор», 2018. 344 с. 

4. Корягін М. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Алерта, 2014. 622 с.  

5. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. 

Київ: Кондор, 2003. 192 с. 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf
https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/Methodology_Zatserkovny_Tishayev_Demidov.pdf
https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/Methodology_Zatserkovny_Tishayev_Demidov.pdf


6. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-Київ, 

2013.  336 с.  

7. Соловей М. І. Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень 

студентами вищих навчальних закладів: посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Ленвіт, 

2004. 144 с 

8. Толубко В. Б. Дисертація: метод. рек. здобувачам наук. ступенів. Київ: ДУТ, 2014. 189 с. 

 

19. Інформаційні (інтернет) ресурси 

1. 1. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. URL: 

https://dnpb.gov.ua/ua/ 

2.  Про Освіту : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38-39. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

3. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua 

4. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 64.  

5. Офіційний сайт МОН України. URL: https://mon.gov.ua/ua  

6. Положення про академічну доброчесність в РДГУ. URL: 

http://www.rshu.edu.ua/images/rshu/pol_acad_dobr_rshu.pdf 

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ МОН від 12.01.2017 № 40. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 

8. Про затвердження Порядку застосування системи «Strike Plagiarism» для перевірки 

кваліфікаційних робіт на наявність плагіату в РДГУ. Наказ № 45-01-01 від 02 березня 

2020р. URL: http://www.rshu.edu.ua/contact/polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist 

9. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук. Наказ МОН від 23.09.2019. № 1220. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19  

10. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Постанова 

КМУ від 6.03. 2019 р. № 167. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-

%D0%BF#n18 

11. Сайт кафедри теорії і методики виховання РДГУ. URL: 

https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1179 

12. Україна в дзеркалі наукометричної бази даних Scopus URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/rating/ 

 

https://dnpb.gov.ua/ua/
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Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології і педагогіки / педагогічний факультет 
Кафедра теорії і методики виховання 

  

Назва дисципліни Технологія та організація наукових досліджень в освіті 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

3 кредити / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач (і) Петренко Оксана Борисівна 

Профайл викладача (ів) на сайті 
кафедри, в соцмережі 

https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1184  

E-mail викладача: oksana.petrenko@rshu.edu.ua  

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому 
ресурсі 

 

Мова викладання Українська 

Консультації Очні консультації: к-сть годин і розклад присутності на 
кафедрі згідно з графіком консультацій 

День тижня Час Місце 
проведення 

Вівторок  9.00-11.00 
ауд. 225 

Середа  14.00-16.00 
Онлайн- консультації: Розклад присутності викладача 

на спеціальному форумі. 

Інтернет консультування 
День тижня Адрес електронної пошти 

Щодня oksana.petrenko@rshu.edu.ua  
 

  
  

https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1184
mailto:oksana.petrenko@rshu.edu.ua
mailto:oksana.petrenko@rshu.edu.ua


Цілі навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія та організація наукових 

досліджень в освіті» є забезпечення загальної підготовки здобувачів, яка слугуватиме 
основою для їхньої практичної роботи, пов’язаної з виконанням наукового дослідження на 
засадах академічної доброчесності; ознайомлення з методологією виконання результатів 
наукового дослідження в освіті; формування у здобувачів вищої освіти вміння готувати й 
представляти доповіді, наукові статті, тези, кваліфікаційні роботи. 

Для досягнення мети поставлені такі основні задання: 
 визначення змісту та особливостей емпіричного, методичного та методологічного рівнів 

наукового дослідження; 
 формування цілісного уявлення щодо змісту наукових методів дослідження; 
 засвоєння здобувачами правил обрання предметної галузі дослідження, формулювання 

теми, мети, завдань, об’єкта, предмета дослідження; 
 опанування здобувачами вищої освіти системного уявлення щодо структурних елементів 

наукової проблеми та наукових завдань; 
 засвоєння здобувачами вищої освіти правил роботи з інформаційними ресурсами та 

композиціями наукових звітів; 
 опанування здобувачами форми, порядку, документального забезпечення впровадження 

наукових результатів. 
 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 
вищої освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-наслідкових зв'язків у предметній галузі. 

ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових 
ідей (креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК-8. Здатність фахово володіти державною мовою усно і письмово, спілкуватися 

іноземною мовою, комунікативними навичками. 
ЗК-11. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК-4. Здатність планувати, організовувати, розробляти, реалізовувати, керувати 

проєктами/програмами, застосовувати сучасні методи проведення досліджень, аналізувати та 
презентувати результати досліджень у галузі освіти, дотримуватися академічної 
доброчесності. 

ФК-6. Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну комунікацію, 
дотримуватися норм педагогічної етики та академічної доброчесності у професійній 
діяльності; надавати педагогічну підтримку майбутнім фахівцям в особистісно-
професійному становленні, зокрема особам з особливими освітніми потребами. 

ФК-9. Здатність спілкуватися українською та іноземними мовами з використанням 
спеціальної термінології в предметній галузі. 

ФК-14. Здатність знаходити, інтерпретувати, критично аналізувати та використовувати 
джерела інформації в сфері професійної діяльності. 

 
Програмні результати навчання 

ПРН 4. Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності. 

ПРН 5. Знати і розуміти основні категорії методології науки, закони наукового 
пізнання, планувати, організовувати і проводити експериментальні дослідження з 
дотриманням норм академічної доброчесності, створювати і керувати 



програмами/проєктами, використовувати сучасні методи дослідження, обробляти емпіричні 
результати, аргументувати висновки, презентувати результати дослідження. 

ПРН 14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та 
інтеграцію знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній 
діяльності; самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на 
належному професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних 
об’єднань; нести відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної 
етики. 
  

Передумови вивчення дисципліни для формування 
програмних результатів навчання та компетентностей 

Мотивація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» передбачає 
застосування методів заохочення, стимулювання, які визначають спрямованість, 
інтенсивність навчання і сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів 
вищої освіти. 

Спільна (групова) діяльність зумовлює позитивну динаміку значущих особистісних 
якостей і здібностей здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр», підвищує рівень 
навченості, моделює особистісно професійний досвід, збагачує навички міжособистісної 
взаємодії, необхідні у професійній діяльності. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» 
передбачає теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не 
ввійшли до теоретичного курсу, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання 
за рекомендованою літературою, а також виконання завдань практичних занять; участь у 
науковій і науково-методичній роботі кафедри, участь у наукових і науково-практичних 
конференціях, семінарах, конкурсах тощо. 
 
 Перелік тем 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТІ І ВИХОВАННІ 

 
Тема 1. Загальні основи наукових досліджень. Наука й наукові дослідження в 
сучасному світі 

Сутність наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Наука – важливий 
аспект науково-технічного та духовного розвитку суспільства. Наукові дослідження – шлях 
до прогресивного розвитку держави.  

Етапи становлення розвитку науки. Поняття цілей і функції науки. Структурні 
компоненти науки і їх характеристика. Педагогічні дослідження в контексті загального 
розвитку науки. Науковість – характер та індивідуальна якість обдарованих людей. Загальне 
знайомство із передумовами, що спонукали відомих вчених присвятити себе науці. 

Основні поняття: наука, наукова ідея, гіпотеза, судження, принцип, поняття, закон, 
науковий факт, метод, методика, методологія, наукове дослідження, ознаки, функції, наукове 
пізнання, цілі і функції науки, структурні компоненти науки, педагогічні дослідження. 

 
Тема 2. Основи методології науково-дослідної діяльності 

Поняття методології та методики наукових досліджень. Методологія теоретичних 
досліджень. основи методології досліджень емпіричного рівня. Пізнавальні прийоми і форми 
наукових досліджень проблем освіти. 

Методологічні напрями: ідеалістичний, матеріалістичний, позитивістський, діалектика, 
антропологічний тощо. Провідні принципи методологічного рівня. Метод як спосіб 
досягнення мети, цілі, розв’язання конкретного завдання; сукупність прийомів чи операцій 
практичного чи теоретичного освоєння (пізнання) дійсності. Класифікація методів: загальні 
методи, загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, аналогія, 
моделювання, формалізація, аксіоматика, ідеалізація, узагальнення, спостереження, 
порівняння, вимір, рахунок, експеримент, а також гіпотетичний, історичний, морфологічний, 
системний і інші методи. 



Емпірично-теоретичне узагальнення методів. 
Основні поняття: метод, методика, методологія, фундаментальний принцип, 

детермінізм, загальнонаукова методологія, мета діяльності, завдання діяльності, структура 
діяльності, предмет діяльності, засіб діяльності, процедури діяльності, умови діяльності, 
продукт діяльності, концепція. 

 
Тема 3. Технологія наукових досліджень в освіті і вихованні 

Процеси наукового дослідження в освіті і вихованні. Загальна характеристика. 
Формулювання теми педагогічного наукового дослідження. Постановка проблеми наукового 
дослідження в освіті і вихованні. Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження. 
Виявлення і ознайомлення з основними літературними та архівними джерелами. 
Методологія теоретичних досліджень. Бібліографічний апарат наукових досліджень. Наукова 
інформація та способи її пошуку. Бібліографічний пошук інформації з педагогічних наук. 

Основні поняття: науковий напрям, наукова проблема, тема педагогічного 
дослідження, мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, інформаційні джерела, наукова 
інформація, бібліографічний апарат дослідження.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТІ І ВИХОВАННІ. РОБОТА НАД 
НАПИСАННЯМ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, МОНОГРАФІЙ, НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ І 

ПОВІДОМЛЕНЬ  
 

Тема 4. Види та організація педагогічного дослідження 
Педагогічний експеримент. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 

Наукова стаття та її структурні елементи. Тези наукової доповіді. Правила їх написання. 
Правила оформлення публікацій. Математичне опрацювання результатів педагогічного 
експерименту. Узагальнення результатів педагогічного експерименту. Обробка результатів 
дослідження. Особистості науковця у проведенні педагогічного дослідження. 

Основні поняття: констатувальний експеримент, формувальний експеримент, етапи 
педагогічного експерименту, наукова стаття, тези, математичні засоби обробки даних, 
інтерпретаційні засоби обробки даних наукового дослідження. 

 
Тема 5. Наукові роботи. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи освітньо-

кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра  
Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи. Етапи роботи над курсовою 

роботою: вибір теми, підбір літератури, складання плану роботи, робота над текстом, 
оформлення курсової робіти, підготовка до захисту й захист курсової роботи. Бакалаврська 
та магістерська робота як кваліфікаційні дослідження. Завдання кваліфікаційної роботи. 
Вибір та уточнення теми випускових робіт. Підбір та вивчення літератури. Структура 
кваліфікаційних робіт. Процедура підготовки і захисту кваліфікаційних робіт.  

Основні поняття: наукова робота, реферат, курсова робота, кваліфікаційна робота. 
 

Тема 6. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Аспірантура і 
докторантура. Виконання й захист кандидатських і докторських дисертацій 

Загальні положення щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Вимоги і 
методика написання фахового вступного реферату до аспірантури. Дисертаційні роботи та їх 
види. Загальна методика виконання дисертаційного дослідження. Оформлення дисертаційної 
роботи. Анотація дисертації та методика її написання й оформлення. Попередня експертиза 
(передзахист) дисертації на кафедрі (відділі). Подання дисертації до спеціалізованої вченої 
ради. Прилюдний захист дисертації. Оформлення документів для подання атестаційної 
справи до ДАК України. 

Основні поняття: дисертаційна робота, аспірантура, докторантура, анотація дисертації, 
передзахист дисертації, спеціалізована вчена рада, ВАК України. 

 
   



Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна (до 6-7 найменувань) 

Основна: 
1. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник. Харків: 

ХНАУ, 2017. 272 с. 
2. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Методологія наукових досліджень: підручник. Харків : 

Право, 2019. 368 с. 
3. Добронравова І. С., Руденко О. В., Сидоренко Л. І. та ін. Методологія та організація 

наукових досліджень: навч. Посіб. / Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. 607 с. 
URL: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf 

4. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень : навч. 
посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с. URL : 
https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/Methodology_Zatserkovny_Tishayev_Demidov
.pdf 

5. Мальська М. П. організація наукових досліджень: навчальний посібник. Київ: «Центр 
учбової літератури», 2017. 136 с.  

6. Методологія наукових досліджень [Текст]: Київ НТУУ «КПІ», 2015. 276 с. 
7. Тверезовська Н. Т., Сидоренко В. К. Методологія педагогічного дослідження: навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. Київ : ЦУЛ, 2014. 439 с. 
 

Додаткова (10-15 джерел) 
1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення та 

серед молодих вчених: колективна монографія / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, 
А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро:ДРІДУ НАДУ, 2017. 168с. 

2. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень: навчал. посіб. Київ: «Центр 
учбової літератури», 2014. 142 с.  

3. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, 
Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. 2-ге вид., допов. Київ : Видавничий дім 
«Кондор», 2018. 344 с. 

4. Корягін М. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Алерта, 2014. 622 с.  
5. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. 

Київ: Кондор, 2003. 192 с. 
6. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-Київ, 

2013.  336 с.  
7. Соловей М. І. Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень 

студентами вищих навчальних закладів: посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Ленвіт, 
2004. 144 с 

8. Толубко В. Б. Дисертація: метод. рек. здобувачам наук. ступенів. Київ: ДУТ, 2014. 189 с. 
 

Посилання на сайти (5-10 джерел) 
1. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. URL: 

https://dnpb.gov.ua/ua/ 
2.  Про Освіту : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38-39. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
3. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua 
4. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 64.  
5. Офіційний сайт МОН України. URL: https://mon.gov.ua/ua  
6. Положення про академічну доброчесність в РДГУ. URL: 

http://www.rshu.edu.ua/images/rshu/pol_acad_dobr_rshu.pdf 
7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ МОН від 12.01.2017 № 40. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 
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8. Про затвердження Порядку застосування системи «Strike Plagiarism» для перевірки 
кваліфікаційних робіт на наявність плагіату в РДГУ. Наказ № 45-01-01 від 02 березня 
2020р. URL: http://www.rshu.edu.ua/contact/polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist 

9. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата наук. Наказ МОН від 23.09.2019. № 1220. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19  

10. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Постанова 
КМУ від 6.03. 2019 р. № 167. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-
%D0%BF#n18 

11. Сайт кафедри теорії і методики виховання РДГУ. URL: 
https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1179 

12. Україна в дзеркалі наукометричної бази даних Scopus URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/rating/ 

  
Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 
підключенням до Інтернет для:  

− комунікації та опитувань  
− виконання домашніх завдань  
− виконання завдань самостійної роботи 
− проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 
передбачених видів освітньої діяльності:— сервіс відеотелефонного зв’язку Google Meet, 
текстовий редактор Microsoft Word для створення документів; Microsoft EXEL для табличної 
обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

  
     Види та методи навчання і оцінювання  

Код 
компетентності 
(згідно ОПП) 

Назва компетентності Код 
програмного 
результату 
навчання 

Назва 
програмного 
результату 
навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-2 Здатність до 
абстрактного та 
критичного мислення, 
аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-
наслідкових зв'язків у 
предметній галузі. 

ПРН 4 
 

Вміти 
проводити 
критичний 
аналіз 
інформаційних 
джерел, 
освітніх, 
наукових і 
професійних 
текстів у галузі 
своєї 
спеціальності. 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО3 
МО4 
МО5 
МО6 
МО7 
МО8 
МО9 
МО10 

ЗК-6 Здатність до 
виявлення, окреслення 
та вирішення проблем; 
генерування нових 
ідей (креативність); до 
адаптації та діяльності 
у нових умовах. 

ПРН 14 Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграцію 
знань; 
узагальнювати 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО3 
МО4 
МО5 
МО6 
МО7 
МО8 
МО9 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18
https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1179
http://www.nbuv.gov.ua/rating/


і генерувати 
нові ідеї, 
проявляти 
творчість в 
освітній 
діяльності; 
самостійно 
приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну 
діяльність на 
належному 
професійному 
рівні, брати 
участь у роботі 
кафедри та 
інших 
професійних 
об’єднань; 
нести 
відповідальніст
ь за виконувану 
роботу з 
дотриманням 
вимог 
педагогічної 
етики. 

МО10 

ЗК-7 Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних 
джерел. 

ПРН 4 Вміти 
проводити 
критичний 
аналіз 
інформаційних 
джерел, 
освітніх, 
наукових і 
професійних 
текстів у галузі 
своєї 
спеціальності. 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО3 
МО4 
МО5 
МО6 
МО7 
МО8 
МО9 
МО10 

ЗК-8 Здатність фахово 
володіти державною 
мовою усно і 
письмово, 
спілкуватися 
іноземною мовою, 
комунікативними 
навичками. 

ПРН 14 Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграцію 
знань; 
узагальнювати 
і генерувати 
нові ідеї, 
проявляти 
творчість в 
освітній 
діяльності; 
самостійно 
приймати 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО3 
МО4 
МО5 
МО6 
МО7 
МО8 
МО9 
МО10 



рішення та 
організовувати 
інноваційну 
діяльність на 
належному 
професійному 
рівні, брати 
участь у роботі 
кафедри та 
інших 
професійних 
об’єднань; 
нести 
відповідальніст
ь за виконувану 
роботу з 
дотриманням 
вимог 
педагогічної 
етики. 

ЗК-11 Здатність проводити 
дослідження на 
відповідному рівні. 

ПРН 5 Знати і 
розуміти 
основні 
категорії 
методології 
науки, закони 
наукового 
пізнання, 
планувати, 
організовувати 
і проводити 
експериментал
ьні 
дослідження з 
дотриманням 
норм 
академічної 
доброчесності, 
створювати і 
керувати 
програмами/пр
оєктами, 
використовуват
и сучасні 
методи 
дослідження, 
обробляти 
емпіричні 
результати, 
аргументувати 
висновки, 
презентувати 
результати 
дослідження. 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО3 
МО4 
МО5 
МО6 
МО7 
МО8 
МО9 
МО10 

ФК-4 Здатність планувати, 
організовувати, 
розробляти, 

ПРН 5 Знати і 
розуміти 
основні 

МН1 
МН2 

МО2 
МО3 



реалізовувати, 
керувати 
проєктами/програмами
, застосовувати сучасні 
методи проведення 
досліджень, 
аналізувати та 
презентувати 
результати досліджень 
у галузі освіти, 
дотримуватися 
академічної 
доброчесності. 

категорії 
методології 
науки, закони 
наукового 
пізнання, 
планувати, 
організовувати 
і проводити 
експериментал
ьні 
дослідження з 
дотриманням 
норм 
академічної 
доброчесності, 
створювати і 
керувати 
програмами/пр
оєктами, 
використовуват
и сучасні 
методи 
дослідження, 
обробляти 
емпіричні 
результати, 
аргументувати 
висновки, 
презентувати 
результати 
дослідження. 

МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 

МО4 
МО5 
МО6 
МО7 
МО8 
МО9 
МО10 

ФК-6 Здатність здійснювати 
ефективну взаємодію, 
педагогічну 
комунікацію, 
дотримуватися норм 
педагогічної етики та 
академічної 
доброчесності у 
професійній 
діяльності; надавати 
педагогічну підтримку 
майбутнім фахівцям в 
особистісно-
професійному 
становленні, зокрема 
особам з особливими 
освітніми потребами. 

ПРН 5 Знати і 
розуміти 
основні 
категорії 
методології 
науки, закони 
наукового 
пізнання, 
планувати, 
організовувати 
і проводити 
експериментал
ьні 
дослідження з 
дотриманням 
норм 
академічної 
доброчесності, 
створювати і 
керувати 
програмами/пр
оєктами, 
використовуват
и сучасні 
методи 
дослідження, 
обробляти 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО3 
МО4 
МО5 
МО6 
МО7 
МО8 
МО9 
МО10 



емпіричні 
результати, 
аргументувати 
висновки, 
презентувати 
результати 
дослідження. 

ФК-9 Здатність спілкуватися 
українською та 
іноземними мовами з 
використанням 
спеціальної 
термінології в 
предметній галузі. 

ПРН 14 Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграцію 
знань; 
узагальнювати 
і генерувати 
нові ідеї, 
проявляти 
творчість в 
освітній 
діяльності; 
самостійно 
приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну 
діяльність на 
належному 
професійному 
рівні, брати 
участь у роботі 
кафедри та 
інших 
професійних 
об’єднань; 
нести 
відповідальніст
ь за виконувану 
роботу з 
дотриманням 
вимог 
педагогічної 
етики. 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО3 
МО4 
МО5 
МО6 
МО7 
МО8 
МО9 
МО10 



ФК-14 Здатність знаходити, 
інтерпретувати, 
критично аналізувати 
та використовувати 
джерела інформації в 
сфері професійної 
діяльності. 

ПРН 4 Вміти 
проводити 
критичний 
аналіз 
інформаційних 
джерел, 
освітніх, 
наукових і 
професійних 
текстів у галузі 
своєї 
спеціальності. 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО3 
МО4 
МО5 
МО6 
МО7 
МО8 
МО9 
МО10 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання реферату); 
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
  
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
МО2 –усне або письмове опитування 
МО3 - колоквіум, 
МО4 –тестування; 
МО5 – командні проєкти; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО10 –залік. 

 
Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 
вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 
про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 
критеріями: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  

компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 

 

 

 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє 

 
 
 
 
 

Високий 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 



 

 

90-100 

використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності  

(творчий)  
 
 
 
 
 
зараховано 82-89 В Добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 74-81 С Добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, 
з-поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження 
думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж 
яких є значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільн
о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовіл

ьно 

 
 
 
 

не 
зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка 
за ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

 

 

 



 Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Залік 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

30 100 5 5 5 5 5 5 
Модульний контроль – 20 Модульний контроль – 20 

 
Розподіл балів по видах діяльності 

 
№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності* Оціночні 
бали* 

Кількість балів 

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
1 
1 

5 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
1 
1 

5 

Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
1 
1 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 20 20 
Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
1 
1 

5 

Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
1 
1 

5 

Т6 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
1 
1 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 20 20 
ІНДЗ: 

1. Підготувати логіко-структурні схеми. 
− Класи наук. 
− Етапи проведення експерименту. 
− Методи дослідження. 

2. Підготувати реферат на тему: «Етапи становлення 
розвитку науки». 

3. Підготувати повідомлення: 
− Етапи проведення експериментальної роботи. 
− Методи експериментального дослідження. 

4. Підготувати повідомлення: 
− Загальна характеристика етапів дослідження. 
− Наукова проблема і вибір теми. 
− Передбачення мети дослідження. 

5. Проаналізувати літературу з проблеми власного 
наукового дослідження. 

6. Скласти програму дослідження (теоретичного чи 
експериментальної роботи). 

 

 
 

5 
 
 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 

30 

Разом 100 



*Розподіл балів за видами діяльності як і самі види діяльності обирає викладач відповідно до специфіки 
дисципліни 

Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 
здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення 
якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 
та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
  

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 
завдання, які передбачені у силабусі.  
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