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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 
01Освіта/Педагогіка 

(шифр і назва) 
Обов’язкова 

  
 

Модулів – 2 

           Спеціальність: 
   013 Початкова освіта 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 3-й 3-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – проєкт 
«Наукова робота» 
                                        

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90  

5-й 4-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи 
студента – 6 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

 

 18 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 
12 год. 6 год. 

Лабораторні 
6 год. - год. 
Самостійна робота 

54 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

залік залік 
Передумови для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, які мають бути 

вивчені раніше) 
«Математика», «Основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія і методика 

виховання», «Філософія», «Загальна психологія» 
 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 
педагогічних досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  спеціальністю 013 
«Початкова освіта». 

В програмі використано основні поняття та їх визначення відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» № 1556-VІІ від 01.07.2014 р.; «Методичних рекомендацій щодо 
розроблення стандартів вищої освіти», схвалених сектором вищої освіти Науково-
методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 29.03.2016 р.). 

Мета навчальної дисципліни – підготувати здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти до розуміння про науково-педагогічне 
дослідження, оволодіння теоретичними та практичними вміннями і навичками 
організації та проведення наукового дослідження, опанування комплексом 
методів науково-педагогічного дослідження й обробки емпіричних результатів, та 
розвивати науковий світогляд. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
Методичні – ознайомити з основними методами науково-педагогічного 

дослідження; сформувати у здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до 
ролі педагога-дослідника, прагнення поповнювати свої знання, підвищувати  
професійну майстерність. 

Пізнавальні – надати здобувачам вищої освіти наукові знання про сучасні 
методологічні проблеми науки, основні етапи науково-педагогічного пошуку та 
механізми розв’язання науково-педагогічних проблем. 

Практичні – застосовувати теоретичні знання з курсу у науково-
педагогічній практиці та в процесі подальшої самоосвіти.  

Виховні – виховувати в здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до 
своєї професії, прагнення до самовдосконалення і самоствердження та 
подальшого наукового зростання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти  
повинні бути здатними розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної / 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань /професійної практики. 

Підготувати конкурентоспроможних фахівців у галузі початкової освіти, 
спроможних працювати в різних типах освітніх закладів, здатних вирішувати 
складні завдання в освітньому процесі Нової української школи. 

Формування інтегральної компетентності передбачає здатність 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-
педагогічній діяльності, що передбачають застосування теоретичних положень і 
методів педагогіки, психології та окремих методик навчання й характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК1 Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, 

інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, 
технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; чинним 
нормативним забезпеченням початкової освіти, організації науки тощо. 
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 ЗК2 Застосування сучасних інформаційних технологій у професійній 
діяльності, організації та проведення навчальних занять, здатність 
використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі 
сучасних інформаційних технологій для рішення експериментальних і 
практичних завдань. 

 ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно діловому рівні; 
володіти навичками нормативного наукового мовлення (його усною та писемною 
формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 
продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 
сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 
суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 
ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

 ЗК4 Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність 
успішно взаємодіяти з колегами-студентами, викладачами та іншими суб’єктами 
освітнього процесу; володіння алгоритмами конструктивного вирішення 
педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, 
групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, 
наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

 ЗК5 Оволодіння мовними та науково-дослідницькими компетентностями, 
достатніми для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в 
усній та письмовій формі (спеціальності 013 Початкова освіта). 

 ЗК6 Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, 
що забезпечує процес розвитку й саморозвитку, сприяє творчому підходові до 
наукових робіт. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів та 
забезпечувати якість діяльності; здатність до педагогічної рефлексії. 

 ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й 
узагальнення інформації, зокрема педагогічної, з різних джерел та формулювання 
логічних наукових висновків.  

ЗК8 Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати 
громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 
Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в 
Україні, застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і 
свобод своїх та інших громадян; використовувати способи діяльності й моделі 
поведінки, що відповідають чинному законодавству України. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
СК1 Здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-

наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх 
галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в 
освітній галузі загалом, та окремих змістових лініях зокрема. Види предметних 
компетентностей: філологічна, математична, технологічна, природничо-наукова, 
мистецька.  

СК2 Здатність до застосування наукових знань, умінь і навичок, які 
становлять теоретичну та діяльнісно-технологічну основу наукової підготовки 
здобувачів вищої освіти. 

СК3 Здатність до розвитку здобувачів вищої освіти наукового мислення. 
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СК4 Здатність до проектування, організації, оцінювання, рефлексії та 
коригування наукової діяльності. 

 СК5 Здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні 
наукові задачі під час написання курсових робіт. 

СК6 Наявності емоційно-ціннісного ставлення до наукової діяльності щодо 
підготовки наукових видів робіт.  

СК7 Здатність упроваджувати сучасні наукові технології, інноваційні 
підходи, передовий педагогічний досвід у різних видах наукових робіт.  

СК8 Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, 
навички, вміння, настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, 
здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні 
якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 
комунікативної діяльності з викладачами та колегами. 

Знання (ЗН) 
ЗН1 знати суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження; цілі і 

функції науки;  
ЗН2 знати основи методології наукових досліджень (методологію 

теоретичних та експериментальних досліджень); основні методи наукових 
досліджень та їх характеристику; етапи проведення наукового дослідження; 
основні складники програми дослідження; правила та вимоги до оформлення 
наукових робіт; 

ЗН3 знати вікові особливості особистості, індивідуальні відмінності; 
Уміння (УМ) 
УМ2 володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу 

пізнавальних процесів та стратегії їх урахування в процесі навчання, розвитку й 
виховання особистості у контексті наукового дослідження; 

УМ4 проводити моніторинг досліджуваного феномену за певною темою 
дослідження. Здійснювати виявлення, корекцію, контроль згідно з визначеними 
критеріями та показниками у відповідності до структури досліджуваного 
феномену; збір наукової інформації, аналіз, обчислення та інтерпритацію 
інформації/емпіричних даних; оформлювати результати наукової роботи; 

УМ5 проектувати зміст і методику проведення накового дослідження;  
УМ6 планувати свою наукову діяльність, здійснювати науково-дослідну 

діяльність цілеспрямовано у логічній послідовності;  
УМ7 визначати доцільність та можливість застосування нових методів і 

технологій за спеціальністю 013 початкова освіта. 
Комунікація (КОМ) 
КОМ1 здійснювати комунікацію у процесі вирішення науково-педагогічних 

задач;  
КОМ2 прогнозувати, проектувати та коригувати науково-педагогічну 

комунікацію з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу на засадах етики 
професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету;  

КОМ3 використовувати засоби вербальної та невербальної комунікації 
задля підвищення рівня професійної культури майбутнього вчителя; 
використовувати іноземні мови у професійній діяльності. 
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3. Очікувані результати навчання  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 
освіти повинні: 

знати: 
 загальні відомості про науку як систему знань і метод пізнання; 
 сутність основних понять; 
 методологію та методи наукового дослідження; 
 принципи та логіку науково-педагогічного дослідження; 
 вимоги до наукової роботи: обґрунтування актуальності проблеми, вибір 

теми, визначення об’єкта та предмета дослідження, окреслення мети, гіпотези та 
завдань; 

 послідовність виконання курсової роботи, дипломної та магістерської 
робіт; 

 поетапність та специфіку проведення педагогічного експерименту; 
 підходи до аналізу історичного педагогічного досвіду; 
 вибір оптимальних засобів діагностичного інструментарію та 

педагогічної комунікації для ефективної взаємодії з усіма суб’єктами освітньо-
виховного процесу; 

 правильність оформлення наукових різновидів робіт; 
 правильність бібліографічного оформлення списку використаних 

джерел; 
 підходи до планування наукової роботи з логічною послідовністю 

виконання; 
 методику проведення курсових, дипломних та магістерських робіт; 
 інноваційні методики та технології задля оптимального їх вибору та 

упровадження в освітньо-виховний процес під час педагогічного експерименту; 
вміти: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання з різних галузей 
знань у процесі науково-педагогічного дослідження; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 
ситуаціях з різних галузей знань під час науково-педагогічного дослідження; 

- аналізувати, оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати 
від прийнятих рішень; 

- творчо динамічно взаємодіяти із соціальними інституціями щодо освіти 
й виховання учнів; 

- планувати науково-педагогічну діяльність, чітко виокремлювати напрями 
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наукового пошуку, мету, зміст, форми, методи та види діяльності; 
- провадити аналіз теоретико-експериментальних даних; 
- укладати програму педагогічного експерименту та ефективно її 

впроваджувати; 
- правильно оформлювати результати наукової роботи, формулювати 

висновки та пропозиції, бібліографічно оформлювати список використаних 
джерел, дотримуватися академічної доброчесності; 

- володіти технологічною культурою; 
- працювати із різними джерелами інформації та критично добирати 

необхідний матеріал; 
- налагоджувати наукову комунікацію задля вирішення науково-

педагогічних задач; 
- прогнозувати, проєктувати, коригувати та провадити науково-

педагогічний пошук. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться (90 годин/3 кредити ECTS). 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи науково-педагогічних 

досліджень. 
Тема 1. Загальні відомості про науку як про сферу людської діяльності. 
Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Поняття, цілі і 

функції науки. Характеристика структурних елементів науки. Наукознавство як 
система знань. Методологія науки. Головні ознаки та функції наукової школи. 
Організаційна структура науки та пріоритетні напрями розвитку науки. 

 
Тема 2. Логіка педагогічного дослідження. 

Основні вимоги до проведення педагогічного дослідження. Послідовність і 
взаємозв’язок складових елементів дослідної роботи. Методи проведення 
науково-педагогічного дослідження: теоретичні методи педагогічного 
дослідження; емпіричні методи педагогічного дослідження; статистичні і 
математичні методи педагогічного дослідження. Огляд програми науково-
педагогічного дослідження. 

 
Тема 3. Програма науково-педагогічного дослідження. 
Теоретичні засади програми науково-педагогічного дослідження. Основні 

елементи програми педагогічного дослідження. Етапи розробки програми 
науково-педагогічного дослідження. 
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Змістовий модуль 2. Науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої 
освіти. 

Тема 4. Структура науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої 
освіти. 

Характеристика науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти. 
Види і форми науково-дослідницької роботи студентів. Види наукових 
студентських робіт. 

 
Тема 5. Курсові та дипломні роботи як науково-педагогічне 

дослідження. 
Курсове дослідження як вид дослідницької роботи студентів. Основні 

вимоги до структури бакалаврської роботи. Магістерське дослідження як вид 
наукового дослідження. Вимоги до захисту науково-дослідницьких робіт 
здобувачів вищої освіти. 

 
Тема 6. Специфіка проведення педагогічного експерименту.  
Експеримент, характеристика його різновидів. Методи організації 

експерименту. Етапи підготовки та організації педагогічного експерименту. 
 
Тема 7-8. Апробація результатів наукових досліджень та бібліографічне 

оформлення використаних джерел. 
Сутність поняття «наукова публікація», основні функції та види. Вимоги до 

наукового реферату. Особливості наукової доповіді на конференції. Методика 
написання наукової статті. Форми обміну науковою інформацією. Основні вимоги 
до оформлення бібліографічного опису джерел.  

 
Тема 9. Особливості проведення та оформлення науково-педагогічного 

дослідження. 
Специфіка проведення науково-педагогічного дослідження. Оформлення 

результатів наукової роботи. Супровідні документи до наукової роботи. 
Написання звіту про виконану роботу. Підготовка та захист наукової роботи. 

 
 
5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  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 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи науково-педагогічних досліджень 
Тема 1. Загальні 
відомості про науку як 
про сферу людської 
діяльності. 

10 2 2   6       
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Тема 2. Логіка 
педагогічного 
дослідження.  

10 2 1   7       

Тема 3. Програма 
науково-педагогічного 
дослідження. 

10 2 1   7       

Разом за змістовим 
 модулем 1 

30 6 4   20       

Змістовий модуль 2. Науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти 
Тема 4. Структура 
науково-дослідницької 
діяльності здобувачів 
вищої освіти. 

12 2 2 2  6       

Тема 5. Курсові та 
дипломні роботи як 
науково-педагогічне 
дослідження.  

14 2 2   10       

Тема 6. Специфіка 
проведення 
педагогічного 
експерименту. 

11 2 1   8       

Тема 7-8. Апробація 
результатів наукових 
досліджень та 
бібліографічне 
оформлення 
використаних джерел. 

15 4 1 2  8       

Тема 9. Особливості 
проведення та 
оформлення науково-
педагогічного 
дослідження. 

8 2 2 2  2       

Разом за змістовим 
модулем 2 

60 12 8 6  34       

Усього годин  90 18 12 6  54       
Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  
Усього годин 90 18 12 6  54       

 
7. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1-2 Наука як форма суспільної свідомості. 4 
3 Методологія та методи науково-педагогічного дослідження. 2 
4 Програма науково-педагогічного дослідження: характеристика, 

структуризація та особливості розроблення. 
2 

5 Види та форми науково-дослідницької роботи здобувачів вищої 
освіти. 

2 

6 Підготовка та захист курсової, дипломної та магістерської робіт. 
Апробація та оформлення результатів досліджень. 
 

2 

 Всього: 12 
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8. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Особливості організації та планування роботи над педагогічним 
дослідженням.  

2 

2 Оформлення наукових видів робіт. 2 
3 
 
 

Джерела наукової інформації, робота з ними та передача 
інформації. 

2 

 Всього: 6 

 
 
9. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Наука як форма суспільної свідомості. 6 
2 Методологія та методи науково-педагогічного дослідження. 3 

3 Логіка педагогічного дослідження. 4 
4 Програма науково-педагогічного дослідження. 7 
5 Структура науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої 

освіти. 
6 

6 Курсові та дипломні роботи як науково-педагогічне дослідження. 10 
7 Специфіка проведення педагогічного експерименту. 8 
8 Апробація результатів наукових досліджень. 6 
9 Оформлення науково-педагогічного дослідження. 2 
10 Джерела наукової інформації, робота з ними та передача 

інформації. 
2 

 Разом  54 
 
 

 
10. Індивідуальні завдання.  
  

1. Укласти інформаційний кейс «Українці та їх внесок у розвиток науки».  
2. Написати есе за обраною темою: «Що є для мене наука?», «Моє успішне 

майбутнє», «Вчитель – це покликання чи професія?», «Я – директор 
школи», «Я – ректор університету». 

3. Відповідно до тематики курсової (дипломної) роботи визначити мету, 
завдання та методи дослідження. 

4. Розробити програму дослідження за обраною тематикою. 
5. Розробити/дібрати діагностичний інструментарій дослідження за темою 

курсової (дипломної) роботи. 
6. Підготувати за темою на вибір реферативне повідомлення:  
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– «Наука та її роль в сучасному суспільстві», «Характеристика основних 
галузей науки», «Предмет і завдання науки», «Наука і культура», «Наука 
у стародавні часи», «Методологія науки та її рівні»; 
- «Методи науково-педагогічних досліджень, сутність та класифікація», 
«Теоретичні методи дослідження. Вимоги до їх застосування у науково-
педагогічних дослідженнях (з урахуванням фахового спрямування)», 
«Емпіричні методи дослідження», «Статистичні і математичні методи 
науково-педагогічного дослідження». 

7. Укласти до підготовленого повідомлення бібліографічний опис джерел. 
8. Укласти до підготовленого реферату бібліографічний опис джерел. 
9. Розробити критерії та показники сформованості в особистості/колективі 

досліджуваної якості/цінності, властивості тощо (за темою курсової 
(дипломної) роботи).  

10. Розробити та дібрати методику дослідження за темою курсової 
(дипломної) роботи. 

11. Розробити програму експерименту за темою курсової (дипломної) 
роботи. 

12. Підготувати тези доповіді на студентську наукову конференцію/семінар 
та відповідно до вимог їх оформити. 

13. Укласти глосарій за темою наукового пошуку. 
14. Скласти анкету для здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього 

процесу в університеті та провести опитування. 
15. Підготувати запитання для інтерв’ю зі здобувачами вищої освіти щодо 

впливу освіти на формування особистості студента та провести 
опитування. 

16. Розробити тести з теми дослідження/основ педагогічних досліджень. 
17. Проаналізувати емпіричні результати отримані під час 

анкетування/інтерв’ю. 
18. Укласти глосарій за темою «Логіка педагогічного дослідження». 
19. Підготувати звіт про виконану наукову роботу. 
20. Підготувати умовний фрагмент-зразок курсової (дипломної) роботи з 

дотриманням вимог до такого типу робіт (примітка: титулка, зміст, 
вступ, фрагменти структурних частин курсової роботи (розділи, 
висновки, додатки, список використаних джерел)). 

 
11. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та  

методами демонстрування результатів можуть бути):  
складання графічних схем; есе, повідомлення, реферати, виконання 
індивідуальних навчально-дослідних завдань та презентація результатів; 
самостійна робота; робота з комп’ютерним варіантом навчального матеріалу; 
контрольна робота; колоквіум; педагогічний диктант; тести; наскрізний, 
командний проєкт (навчально-дослідні завдання); залік. 
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12. 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. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    
 

зараховано 
82-89 добре  74-81 
64-73 задовільно  60-63 

33-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
Методи контролю: методи письмового контролю, методи усного контролю, 

методи практичного  контролю, дидактичні тести, диктанти, спостереження. 
Форми контролю: 
-поточний; 
-підсумковий модульний; 
-семестровий підсумковий – залік.                                                                         

                                                                          
13. Розподіл балів, які отримують студенти 

для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 
1 

Змістовий модуль  
2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 
11 11 11 11 11 11 11 11 12 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 
14. Методичне забезпечення: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Підручники: 
- Соловей М.І., Спіцин Є.С., Потапенко К.К. Організація та методика проведення 
науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів: 
Посібник для студ. вищих навч. закл. Київ: Ленвіт, 2004.144 с. 
- Сисоєва С. О. Методологія науково-педагогічних досліджень: підруч. для 
магістрів спец. «Педагогіка вищ. школи» / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук; М-во 
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освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка.Рівне: Волин. обереги, 2013. 
359 с. 
4. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД): 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Плани лекційних, практичних та лабораторних занять. 
- Методичні рекомендації для проведення практичних занять. 
- Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять. 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти. 
- Індивідуальні навчально-дослідні завдання. 
- Пакети завдань для контрольних заходів, заліку. 
5. Візуальний супровід навчальної дисципліни. 
6.Нормативні документи Міністерства освіти і науки України. 
 
15. Рекомендована література (основна, допоміжна): 
Основна література: 

1. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: 
навч. посіб. Київ: Кондор, 2006. 206 с. 

2. Сисоєва С. О. Методологія науково-педагогічних досліджень: підруч. для 
магістрів спец. «Педагогіка вищ. школи» / С. О. Сисоєва, Т. 
Є. Кристопчук; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 
Рівне: Волин. обереги, 2013. 359 с. 

3. Соловей М. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень. 
Київ: Ленвіт, 2009. 192 с. 

4. Соловей М.І., Спіцин Є.С., Потапенко К.К. Організація та методика 
проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих 
навчальних закладів: посібник для студ. вищих навч. закл. Київ: Ленвіт, 
2004.144 с. 

5. Цехмістрова Г. Основи наукових досліджень: навч. посібник. Київ: Слово, 
2003. 240 с. 

6.  Швейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-
дослідницької діяльності: підручник. Київ: Знання-Прес, 2003. 295с. 
 

Допоміжна література: 
1. Білоусова Т. П., Маркітантов Ю. О. Основи наукових досліджень: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. Кам'янець Подільський, 2004. 120 с. 
2. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень: навч. 

посібник. Київ: Центр навч.літ., 2004. 212 с. 
3. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. 2-ге вид., перероб., доп. Київ: Академія, 

2007. 615 c. 
4. Гончаренко С. Про критерії оцінювання педагогічних досліджень. Шлях 

освіти. 2004. №1. С. 2-6. 
5. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Під 

ред. проф. В. О. Дроздова. 5-те вид. Київ: Професіонал, 2008. 239 с. 
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6. Курсова робота: методичні рекомендації до написання курсових робіт із основ 
педагогіки та дидактики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» за 
спеціальністю 013 «Початкова освіта». / Рівненський державний гуманітарний 
університет: уклад.: Р.Л.Сойчук, З.М..Шевців, О.А.Гудовсек, Т.Є.Колупаєва, 
О.В.Боровець, Т.В.Яковишина, А.П.Веремчук, О.М.Міщеня, С.Б.Бричок, 
О.М.Третяк, Л.В.Іскра. Рівне: РДГУ, 2019.  37 с. 

7. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / За ред. З. Курлянд. 2-ге вид., перероб. і 
доп. Київ: Знання, 2005. 399 с. 

8. Положення про дипломні роботи: методичні рекомендації щодо написання та 
оформлення дипломних робіт здобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» і 
«магістр» на педагогічному факультеті РДГУ/ Гудовсек О.А., Дичківська І.М., 
Петренко О.Б., Сілков В.В., Сіранчук Н.М., Сойчук Р.Л., Яковишина Т.В. Рівне: 
РДГУ, 2019. 40 с. 

9. Руснак І., Романюк С. Магістерська робота з педагогіки і методик 
початкового навчання: навчально-методичний посібник. Чернівці: Рута, 
2003. 88 с. 

10. Тверезовська Н.Т., Сидоренко В.К. Методологія педагогічного дослідження: 
навч. посібник. Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 439 с.  

11. Фіцула М. М. Педагогіка. Навчальний посібник. Київ: Академія, 2000. С. 9-43. 
12. Яковишина Т. Основи науково-педагогічних досліджень: конспект лекцій. 

Рівне: РДГУ, 2018. 
 
Інформаційні (інтернет) ресурси 

1. Сайт бібліотеки РДГУ: www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka 
2. Сайт кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ. http://kppo-rdgu.do.am/ 
3. Робоча програма навчальної дисципліни. Силабус. Тексти лекцій в 
друкованому і електронному варіантах. Питання до контрольних робіт та 
заліку. Завдання та методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи 
студентів. Пакети візуального супроводу дисципліни. Перелік рекомендованої 
літератури з дисципліни.  
4.Дидактичний матеріал (тексти педагогічних диктантів, тести, завдання). 
5. Завдання для здобувачів вищої освіти, що перебувають на індивідуальному плані 
навчання. 

 

http://www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka
http://kppo-rdgu.do.am/
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Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології та педагогіки 
Педагогічний факультет 

кафедра педагогіки початкової освіти 

Назва курсу  ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Викладач Руслана Сойчук 

Профайл 
викладачів 

http://kppo-rdgu.do.am/ 

Контактний тел. 62-00-84 

E-mail: kafedra_ppo@ukr.net 
ruslanasoichuk@gmail.com 

Сторінка курсу в 
CMS 

 

Консультації Онлайн-консультації:  
- обговорення та  затвердження запитань для бліц-
опитування, обговорення поточних питань для виконання 
індивідуальних творчих завдань, затвердження тем для есе 
та тез, наукових доповідей на науково-практичних 
конференціях 

Очні консультації: к-сть годин і розклад присутності на кафедрі згідно з 
графіком консультацій 
Он лайн- консультації: розклад присутності викладача на спеціальному 
форумі. 

 
 

Анотація до навчальної дисципліни 
 

Основи педагогічних досліджень – навчальна дисципліна, яка сприяє посиленню 
методологічної спрямованості освітнього процесу у закладі вищої освіти, постає одним із 
головних складників формування у здобувачів вищої освіти наукового світогляду, що є 
основною умовою з підготовки фахівців. 

У межах навчальної дисципліни здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
ознайомлюватимуться з інформацією про науку та її роль у розвитку природи, суспільства, 
набудуть навики та уміння проведення наукових досліджень,  роботи із різними джерелами 
інформації, критичного добирання необхідного матеріалу, аналізу, узагальнювання та 
інтерпретування, дотримування академічної доброчесності, робити узагальнювальні висновки 
та рекомендації, написання наукових статей, рефератів, курсових, дипломних та магістерських 
робіт. 

http://kppo-rdgu.do.am/
mailto:kafedra_ppo@ukr.net
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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
01Освіта/Педагогіка 

(шифр і назва) Обов’язкова 
  

 
Модулів – 2 

           Спеціальність: 
   013 Початкова освіта 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 3-й 3-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання – проєкт 
«Наукова робота» 
                                           

Семестр 

Загальна кількість годин – 
90  

5-й 4-й 
Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи 
студента – 6 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

 

 18 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 

12 год. 6 год. 
Лабораторні 

6 год. - год. 
Самостійна робота 

54 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

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

«Математика», «Основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія і методика виховання», 
«Філософія», «Загальна психологія» 

 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Основи педагогічних досліджень – практико-орієнтований курс, який формує молодого 
науковця; майбутнього педагога-дослідника, який самостійно вивчає, досліджує, 
експериментує, впроваджує наукові ідеї в освітній процес сучасної початкової школи. 

Мультифункціональність (педагог-дослідник має сформований науковий світогляд та 
розуміє сутність науково-педагогічного дослідження, володіє теоретичними та практичними 
вміннями і навичками організації та проведення дослідження, комплексом методів науково-
педагогічного дослідження й обробки емпіричних результатів) та універсальність (педагог-
новатор, який працює в сучасній початковій школі та провадить освітній процес на засадах 
єдності науки і практики, самостійно вирішує науковим способом поточні шкільні проблеми) – 
головні цілі навчальної дисципліни.  
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Мета навчальної дисципліни – підготувати здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти до розуміння про науково-педагогічне дослідження, оволодіння теоретичними та 
практичними вміннями і навичками організації та проведення наукового дослідження, 
опанування комплексом методів науково-педагогічного дослідження й обробки емпіричних 
результатів, та розвивати науковий світогляд. 
 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
Методичні – ознайомити з основними методами науково-педагогічного дослідження; 

сформувати у здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до ролі педагога-дослідника, 
прагнення поповнювати свої знання, підвищувати  професійну майстерність. 

Пізнавальні – надати здобувачам вищої освіти наукові знання про сучасні методологічні 
проблеми науки, основні етапи науково-педагогічного пошуку та механізми розв’язання 
науково-педагогічних проблем. 

Практичні – застосовувати теоретичні знання з курсу у науково-педагогічній практиці та 
в процесі подальшої самоосвіти.  

Виховні – виховувати в здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до своєї 
професії, прагнення до самовдосконалення і самоствердження та подальшого наукового 
зростання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти  повинні 
бути здатними розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної / дослідницько-
інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань /професійної практики. 

Підготувати конкурентоспроможних фахівців у галузі початкової освіти, спроможних 
працювати в різних типах освітніх закладів, здатних вирішувати складні завдання в освітньому 
процесі Нової української школи. 

 
Формат навчальної дисципліни 
В межах навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти проходять процес написання 

курсової роботи, укладають тези, наукові доповіді, реферати та інші документи. Отримують 
практичні рекомендації щодо написання, підготовки та захисту курсової, дипломної та 
магістерської робіт. 

Формування інтегральної компетентності передбачає здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що 
передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та окремих 
методик навчання й характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК1 Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, інноваційними 

методичними підходами, сучасними системами, методиками, технологіями навчання, розвитку 
й виховання учнів початкової школи; чинним нормативним забезпеченням початкової освіти, 
організації науки тощо. 

 ЗК2 Застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності, 
організації та проведення навчальних занять, здатність використовувати навички роботи з 
комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення 
експериментальних і практичних завдань. 

 ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно діловому рівні; володіти 
навичками нормативного наукового мовлення (його усною та писемною формою) в різних 
сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 
взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів 
мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

 ЗК4 Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 
взаємодіяти з колегами-студентами, викладачами та іншими суб’єктами освітнього процесу; 
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володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність 
працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність 
бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих 
зобов’язань. 

 ЗК5 Оволодіння мовними та науково-дослідницькими компетентностями, достатніми 
для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі 
(спеціальності 013 Початкова освіта). 

 ЗК6 Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, що забезпечує 
процес розвитку й саморозвитку, сприяє творчому підходові до наукових робіт. Здатність 
оцінювати результати педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності; здатність до 
педагогічної рефлексії. 

 ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення 
інформації, зокрема педагогічної, з різних джерел та формулювання логічних наукових 
висновків.  

ЗК8 Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й 
обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах 
сучасного суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології 
захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян; використовувати способи 
діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
СК1 Здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-наукових 

дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх галузей, визначених 
Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі загалом, та окремих 
змістових лініях зокрема. Види предметних компетентностей: філологічна, математична, 
технологічна, природничо-наукова, мистецька.  

СК2 Здатність до застосування наукових знань, умінь і навичок, які становлять 
теоретичну та діяльнісно-технологічну основу наукової підготовки здобувачів вищої освіти. 

СК3 Здатність до розвитку здобувачів вищої освіти наукового мислення. 
СК4 Здатність до проектування, організації, оцінювання, рефлексії та коригування 

наукової діяльності. 
 СК5 Здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні наукові задачі під 

час написання курсових робіт. 
СК6 Наявності емоційно-ціннісного ставлення до наукової діяльності щодо підготовки 

наукових видів робіт.  
СК7 Здатність упроваджувати сучасні наукові технології, інноваційні підходи, 

передовий педагогічний досвід у різних видах наукових робіт.  
СК8 Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, 

настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної 
діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення 
в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з викладачами та колегами. 

Знання (ЗН) 
ЗН1 знати суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження; цілі і функції 

науки;  
ЗН2 знати основи методології наукових досліджень (методологію теоретичних та 

експериментальних досліджень); основні методи наукових досліджень та їх характеристику; 
етапи проведення наукового дослідження; основні складники програми дослідження; правила 
та вимоги до оформлення наукових робіт; 

ЗН3 знати вікові особливості особистості, індивідуальні відмінності; 
Уміння (УМ) 
УМ2 володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних 

процесів та стратегії їх урахування в процесі навчання, розвитку й виховання особистості у 
контексті наукового дослідження; 
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УМ4 проводити моніторинг досліджуваного феномену за певною темою дослідження. 
Здійснювати виявлення, корекцію, контроль згідно з визначеними критеріями та показниками у 
відповідності до структури досліджуваного феномену; збір наукової інформації, аналіз, 
обчислення та інтерпритацію інформації/емпіричних даних; оформлювати результати наукової 
роботи; 

УМ5 проектувати зміст і методику проведення накового дослідження;  
УМ6 планувати свою наукову діяльність, здійснювати науково-дослідну діяльність 

цілеспрямовано у логічній послідовності;  
УМ7 визначати доцільність та можливість застосування нових методів і технологій за 

спеціальністю 013 початкова освіта. 
Комунікація (КОМ) 
КОМ1 здійснювати комунікацію у процесі вирішення науково-педагогічних задач;  
КОМ2 прогнозувати, проектувати та коригувати науково-педагогічну комунікацію з 

іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу на засадах етики професійного спілкування, 
застосовуючи правила мовленнєвого етикету;  

КОМ3 використовувати засоби вербальної та невербальної комунікації задля підвищення 
рівня професійної культури майбутнього вчителя; використовувати іноземні мови у 
професійній діяльності. 

 
Очікувані результати навчання 

Здобувачі вищої освіти повинні: 
знати: 
 загальні відомості про науку як систему знань і метод пізнання; 
 сутність основних понять; 
 методологію та методи наукового дослідження; 
 принципи та логіку науково-педагогічного дослідження; 
 вимоги до наукової роботи: обґрунтування актуальності проблеми, вибір теми, 

визначення об’єкта та предмета дослідження, окреслення мети, гіпотези та завдань; 
 послідовність виконання курсової роботи, дипломної та магістерської робіт; 
 поетапність та специфіку проведення педагогічного експерименту; 
 підходи до аналізу історичного педагогічного досвіду; 
 вибір оптимальних засобів діагностичного інструментарію та педагогічної 

комунікації для ефективної взаємодії з усіма суб’єктами освітньо-виховного процесу; 
 правильність оформлення наукових різновидів робіт; 
 правильність бібліографічного оформлення списку використаних джерел; 
 підходи до планування наукової роботи з логічною послідовністю виконання; 
 методику проведення курсових, дипломних та магістерських робіт; 
 упровадження в освітньо-виховний процес під час педагогічного експерименту 

оптимальну добірку інноваційних методик та технологій; 
вміти: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання з різних галузей знань у процесі 
науково-педагогічного дослідження; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях з різних 
галузей знань під час науково-педагогічного дослідження; 

- аналізувати, оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 
прийнятих рішень; 

- творчо динамічно взаємодіяти із соціальними інституціями щодо освіти й виховання 
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учнів; 
- планувати науково-педагогічну діяльність, чітко виокремлювати напрями наукового 

пошуку, мету, зміст, форми, методи та види діяльності; 
- провадити аналіз теоретико-експериментальних даних; 
- укладати програму педагогічного експерименту та ефективно її впроваджувати; 
- правильно оформлювати результати наукової роботи, формулювати висновки та 

пропозиції, бібліографічно оформлювати список використаних джерел, дотримуватися 
академічної доброчесності; 

- володіти технологічною культурою; 
- працювати із різними джерелами інформації та критично добирати необхідний 

матеріал; 
- налагоджувати наукову комунікацію задля вирішення науково-педагогічних задач; 
- прогнозувати, проєктувати, коригувати та провадити науково-педагогічний пошук.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дидактична карта дисципліни 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план, 
короткі тези 

Форма 
діяльно-сті 
(заняття) / 

Формат 

 

Мате-ріали/ 
Методи навча-ння 

і 
Оцінюва-ння 

Літера-
тура 

Ресур-си 
в інтер-

неті 

Завдання, 

год 

Вага 
оцін-

ки 

 

 

Тиж. 1. 

03.09.19. 

6 акад. 
год. 

Змістовий 
модуль 1. 
Теоретичні 
основи науково-
педагогічних 
досліджень 
 
Тема 1. Загальні 
відомості про 
науку як про 
сферу людської 
діяльності 
 
1.Наукове 
пізнання, знання 
та наукове 
дослідження.  
2.Структурні 

Лекція Презентація. 
 
МН1 
МН3 
МН4 
МН5 

4; 5; 12 
 

Передивитись 
презентацію, 

 2год  

1/1  
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елементи науки.  
3.Наукознавство.  
4.Методологія 
науки. 
5.Наукова школа. 
6.Академічна 
доброчесність. 

Тема 2: Логіка 
педагогічного 
дослідження  
1.Педагогічного 
дослідження. 
2. Складові 
елементи 
дослідної роботи.  
3. Методи 
проведення 
науково-
педагогічного 
дослідження. 

Лекція Презентація, 
Відеоматеріали 
МН1 
МН3 
МН4 
МН5 

4; 5; 12 Передивитись 
презентацію, 

4 год 

1  
 

 
 

  

Тиж.2 

12.09.19. 

2 акад. 
год. 

 

Тема 3: 
Програма 
науково-
педагогічного 
дослідження. 
1.Програма 
науково-
педагогічного 
дослідження.  
2.Основні 
елементи 
програми 
педагогічного 
дослідження.  
3.Етапи розробки 
програми 
науково-
педагогічного 
дослідження. 

Лекція Презентація. 
 
МН1 
МН3 
МН4 
МН5 

4 Передивитись 
презентацію, 
2 год 

1  
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Тиж.3 

18.09.19. 

4 акад. 
год 

Тема 1: Наука як 
форма 
суспільної 
свідомості. 
1.Сутність 
поняття «наука».  

2.Основні 
завдання, 
рушійна сила 
науки.   

3.Етапи розвитку 
науки.  

4.Наукознавство 
як  спеціальна 
дисципліна. 

5.Характеристика 
основних понять 
науки.  

6.Наукова 
діяльність, 
основні 
результати 
наукової 
діяльності.  

7.Організація 
науки в Україні. 
8.Функції та 
ознаки наукової 
школи.  

9.Поняття 
методології, її 
рівні. 

10.Академічна 
доброчесність. 

Практич-не 
заняття 

Презентація, 
 рукопис. 
МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 
МО2 
МО4 
МО6 
МО9 

4; 5 Відеопрезента-ція. 
Захист реферативних 
повідомлень. 
Тестування. 

 
4 год 

10/10  
 

 
 

 
 

  



24 
 

  

Тиж. 4 

19.09.19. 

2 акад. 
год. 

Тема 2: 
Методологія та 
методи науково-
педагогічного 
дослідження. 
1.Сутність 
поняття 
«методологія». 
Види та функції 
методологічних 
досліджень. 
2.Логіка 
педагогічного 
дослідження 
(визначення 
проблеми, 
формулювання 
теми, мети, 
завдань, об’єкту 
й предмету, 
методів 
дослідження). 
3.Методи 
проведення 
науково-
педагогічного 
дослідження, 
сутність, 
класифікація. 

Практич-не 
заняття 

 
 

Презентація, 
відеоматеріали  
МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 
МО2 
МО4 
МО6 
МО9 
МО5 

4; 5 Відеопрезентація. 
Захист реферативних 
повідомлень. 
Тестування. 
2 год 

10  
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2 акад. 
год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3: 
Програма 
науково-
педагогічного 
дослідження: 
характеристи-
ка, 
структуризація 
та особливості 
розроблення.  
1.Програма 
науково-
педагогічного 
дослідження. 
2.Основні 
компоненти 
програми 
педагогічного 
дослідження. 
3. Етапи 
розробки та 
вимоги до 
програми 
науково-
педагогічного 
дослідження. 
4. Різновид 
наукових робіт 
здобувачів вищої 
освіти. 
 
 
 
 
 

Практич-не 
заняття 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентація, 
рукопис 
МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 
МО2 
МО4 
МО9 
МО7 
МО5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Презентація 
програми 
дослідження за 
обраною тематикою. 
2.Діагностичний 
інструментарій 
дослідження за темою 
курсової (дипломної) 
роботи. 
3. Тести з теми 
дослідження/основ 
педагогічних 
досліджень. 
Педагогічний 
диктант. 
5 год. 

9  
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 Змістовий 
модульний 
контроль 

Оцінювання 
програмних 
результатів 
навчання 

МО3 
МО4 
МО7 

1-6 Додаткові 
завдання (за 
потреби і за 
бажанням 
здобувачів 
вищої освіти) 

1   
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Тиж.5 

25.09.19 

26.09.19. 

4 акад. 
год. 

Змістовий 
модуль 2. 
Науково-
дослідницька 
діяльність 
здобувачів 
вищої освіти. 
Тема 4. 
Структура 
науково-
дослідницької 
діяльності 
здобувачів 
вищої освіти. 
1.Характеристика 
науково-
дослідницької 
роботи 
здобувачів вищої 
освіти.  
2.Види і форми 
науково-
дослідницької 
роботи студентів.  
3.Види наукових 
студентських 
робіт. 

Лекція 
 

Презентація, 
відеоматеріали 

МН1 
МН3 
МН4 
МН5 

5 
 

Передивитись 
презентацію, 

 
2 год 

1  
 

 
 

 
 

  

Тема 4: Види та 
форми науково-
дослідницької 
роботи 
студентів. 
1.Характеристика 
науково-
дослідницької 
роботи студентів. 
2.Види та форми 
науково-
дослідної роботи 
студентів. 
3.Види наукових 
студентських 
робіт. 
 

Практич-не 
заняття 

Презентація. 
МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 
МО2 
МО4 
МО9 
МО7 
МО5 

4 1.Написання еcе на 
одну із тем (на вибір): 
«Що є для мене 
наука?», «Моє 
успішне майбутнє», 
«Вчитель-це 
покликання чи 
професія?», «Я-
директор школи», «Я-
ректор університету». 
2.Написання тези 
доповіді на 
студентську наукову 
конференцію/семінар 
та відповідно до 
вимог їх оформити. 
3.Укладання анкети 
для здобувачів вищої 
освіти щодо якості 
освітнього процесу в 
університеті та 
провести опитування. 
4.Підготовка запитань 
для інтерв’ю зі 
здобувачами вищої 
освіти щодо впливу 
освіти на формування 
особистості студента 

10  
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та провести 
опитування. 
4 год. 

Тиж.6 

4 акад. 
год. 

02.10.19. 

03.10.19. 

 

Тема 5: Курсові 
та дипломні 
роботи як 
науково-
педагогічне 
дослідження. 
1.Курсове 
дослідження як 
вид 
дослідницької 
роботи студентів.  
2.Основні вимоги 
до структури 
бакалаврської 
роботи. 
Магістерське 
дослідження як 
вид наукового 
дослідження.  
3.Вимоги до 
захисту науково-
дослідницьких 
робіт здобувачів 
вищої освіти. 

Лекція Презентація. 
 
МН1 
МН3 
МН4 
МН5 
МО7 
 

4; 5; 12/ 
2; 4 

Передивитись 
презентацію, 

2 год 

1  
 

 
 

 
 

  

Тема 5: 
Підготовка та 
захист курсової, 
бакалаврської 
та магістерської 
робіт. Апробація 
та оформлення 
результатів 
досліджень. 
1. Структура 
курсової роботи, 
її основна мета та 
завдання. 
 2. Бакалаврська 
робота як 
обов’язковий 
складник 
освітнього 
процесу.  
3. Етапи процесу 
виконання 
бакалаврської 
роботи.  

Практич-не 
заняття 

 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 
МО2 
МО9 
МО3 
МО5 
МО7 

4; 5; 12/ 
2; 4 

1.Розробити критерії 
та показники 
сформованості в 
особистості/ко-
лективі досліджуваної 
якості/цінності, 
властивості тощо (за 
темою курсової 
(дипломної) роботи).  
2.Розробити та 
дібрати методику 
дослідження за темою 
курсової (дипломної) 
роботи. 
3.Проаналізувати 
емпіричні результати 
отримані під час 
анкетування/інтерв’ю. 
 
4 год 

10  
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4. Магістерське 
дослідження 
здобувача вищої 
освіти.  
5. Вимоги до 
захисту науково-
дослідницьких 
робіт здобувачів 
вищої освіти. 
 

Тиж.7 

4 акад. 
год. 

09.10.19. 

10.10.19. 

Тема 6. 
Специфіка 
проведення 
педагогічного 
експерименту.  
1.Експеримент, 
характеристика 
його різновидів.  
2.Методи 
організації 
експерименту.  
3.Етапи 
підготовки та 
організації 
педагогічного 
експерименту. 
 

Лекція МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 

 4; 5 Передивитись 

презентацію, 

 
2 год 

1  
 

 
 

 
 

  

Тема 5-6: 
Особливості 
організації та 
планування 
роботи над 
педагогічним 
дослідженням. 
1.Вимоги до 
написання 
курсової роботи.  
2.Вступ до 
курсової роботи.  
3.Методи та 
організація 
дослідження.  
4.Висновки до 
курсової роботи.  
5.Захист 
результатів 
дослідження. 

Лабора-торне 
заняття 

 

МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 
МО2 
МО9 
МО7 
МО4 

4; 5; 12/ 
2; 4 

1.Обґрунтувати 
(письмово) 
актуальність теми 
курсового 
дослідження. 
2.Визначення мети, 
об’єкта та предмета, 
завдань курсового 
(дипломного) 
дослідження. 
8 год. 

10  

Тиж.8 Тема 7-8. 
Апробація 

Лекція 
 

Презентація 
 

5 Передивитись 
презентацію 

1/1  
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4 акад. 
год. 

17.10.19. 

результатів 
наукових 
досліджень та 
бібліографічне 
оформлення 
використаних 
джерел. 
1.Сутність 
поняття «наукова 
публікація», 
основні функції 
та види.  
2.Вимоги до 
наукового 
реферату.  
3.Особливості 
наукової доповіді 
на конференції.  
4.Методика 
написання 
наукової статті. 
Форми обміну 
науковою 
інформацією.  
5.Основні вимоги 
до оформлення 
бібліографічного 
опису джерел.  

МН1 
МН3 
МН4 
МН5 

 
2 год 

 
 

 
  

Тиж.9 

2 акад. 
год. 

24.10.19. 

Тема 9. 
Особливості 
проведення та 
оформлення 
науково-
педагогічного 
дослідження. 
1. Специфіка 
проведення 
науково-
педагогічного 
дослідження. 
2. Оформлення 
результатів 
наукової роботи.  
3.Супровідні 
документи до 
наукової роботи. 
4.Написання 
звіту про 
виконану роботу. 
5.Підготовка та 
захист наукової 

Лекція 
 
 

Презентація 
МН1 
МН3 
МН4 
МН5 

4; 5; 12/ 
2; 4 

Передивитись 
презентацію 
2 год. 

1  
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роботи. 

Тиж.10 

2 акад. 
год. 

16.10.19. 

Тема 7-8: 
Джерела 
наукової 
інформації, 
робота з ними та 
передача 
інформації. 
1.Суть і види 
наукової 
інформації. 
2.Методи пошуку 
і збору наукової 
інформації. 
3.Аналіз та 
інтерпретація 
інформації. 
4.Форми обміну 
науковою 
інформацією. 

 

Лабора-
торнене 
заняття 

Презентація 
МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 
МО2 
МО9 
МО7 
МО4 

 4; 5 Передивитись 
презентацію 
1.Розроблення тестів з 
теми дослідження/ 
основ педагогічних 
досліджень. 
2.Оброблення та 
аналіз емпіричних 
результатів. 
3.Укладання до 
підготовленого 
повідомлення 
бібліографічного 
опису джерел. 
 
Передивитись 
презентацію 
 
3 год 

10  
 

 
 

 
 

  

Тиж.11 

2 акад. 
год. 

23.10.19. 

Тема9: 
Оформлення 
наукових видів 
робіт. 
1.Оформлення 
результатів 
наукової роботи. 
2.Супровідні 
документи до 
наукового 
дослідження: 
анотація, 
реферат, 
рецензія. 
 

Лабора-торне 
заняття 

Презентація, 
відеоматеріали 
 
МН1 
МН2 
МН3 
МН4 
МН5 
МН6 
МН7 
МО2 
МО9 
МО7 

4; 5; 12/ 
2; 4 

Передивитись 
презентацію 
 
1.Підготовка 
фрагменту-зразка 
курсової (дипломної) 
роботи з дотриманням 
вимог до такого типу 
робіт (примітка: 
титулка, зміст, вступ, 
фрагменти 
структурних частин 
курсової роботи 
(розділи, висновки, 
додатки, список 
використаних 
джерел)). 
 6 год 

5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
      

 
 

 Змістовий 
модульний 
контроль 

Оцінюва-ння 
програ-мних 
результа-тів 

навчання 

МО4 
 
МО8 

1-6 з 
осн.літ. 
 
1-12 з 
доп.літ. 

Додаткові завдання 
(за потреби і за 
бажанням здобувачів 
вищої освіти) 

 Підсумковий 
контроль 

Стандар-
тизоване 

МО10  Виконання 
ІНДЗ 

Захист ІНДЗ 



32 
 

  

 

4.5 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
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 
МО1 –екзамени; 
МО2 –усне або письмове опитування  
МО3 - колоквіум, 
МО4 –тестування/контрольна робота; 
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. 

Технічне та програмне забезпечення /обладнання 
 Здобувачі вищої освіти отримують практичні навички написання різних видів наукових 
робіт, знайомляться з методикою підготовки, написання і оформлення наукових робіт на базі 
кафедри педагогіки початкової освіти (Освітньо-ресурсного центру). Студенти розробляють,  
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укладають, здійснюють науковий пошук та написання курсової роботи, наукових статей та 
доповідей,  використовуючи візуальний супровід навчальної дисципліни. Під час вивчення 
дисципліни передбачається використання ноутбука, мобільного пристрою (телефон, планшет) з 
підключенням до Інтернет, для: комунікації та опитувань; виконання індивідуальних завдань 
та самостійної роботи; проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
й т.ін.; а також програмне   забезпечення   для   роботи   з   освітнім   контентом   дисципліни   
та   виконання передбачених видів освітньої діяльності. 

Політика дисципліни 
Під час практичних занять здобувачі вищої освіти зануряться у цілковиту царину науки 

– проведення педагогічного дослідження з дотриманням академічної доброчесності. 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі 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. 

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. 

 
Система оцінювання та вимоги 

Розподіл балів, що присвоюються здобувачам вищої освіти з навчальної дисципліни 
«Основи педагогічних досліджень», є сумою балів за виконання практичних, лабораторних 
завдань та самостійну роботу плюс бали за активну участь на лекції (1 бал за лекцію). 
Впродовж семестру здобувач вищої освіти отримує під час складання двох модулів 100 балів. 

Здобувач освіти повинен підготувати під час практичних та лабораторних занять пакет 
індивідуальних завдань з кожного заняття. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи науково-педагогічних досліджень (44 бали) 
Реферативні повідомлення, програма дослідження за обраною тематикою, діагностичний 
інструментарій дослідження за темою курсової (дипломної) роботи, тести з теми 
дослідження/основ педагогічних досліджень. 
Змістовий модуль 2. Науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти (56 балів). 
Еcе на одну із тем (на вибір), тези доповіді на студентську наукову конференцію/семінар, 
анкета для здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в університеті та 
опитування, запитання для інтерв’ю зі здобувачами вищої освіти щодо впливу освіти на 
формування особистості студента та опитування, критерії та показники сформованості в 
особистості/колективі досліджуваної якості/цінності, властивості тощо (за темою курсової 
(дипломної) роботи), методика дослідження за темою курсової (дипломної) роботи, аналіз 
емпіричних результатів отриманих під час анкетування/інтерв’ю, обґрунтування (письмово) 
актуальності теми курсового дослідження, визначення мети, об’єкта та предмета, завдань 
курсового (дипломного) дослідження; фрагмент-зразка курсової (дипломної) роботи з 
дотриманням вимог до такого типу робіт (примітка: титулка, зміст, вступ, фрагменти 
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структурних частин курсової роботи (розділи, висновки, додатки, список використаних 
джерел)), бібліографічний опис джерел. 
 

Модуль  І. Теоретичні основи науково-педагогічних досліджень (44 бали) 
П.З.№1 – 10 балів 
Критерії оцінювання відеопрезентації (3 бали) 
Виразна ідея – 1 
Змістовність -1 
Цікаво викладений матеріал – 1 
Критерії оцінювання захисту реферативного повідомлення (4 бали). 
Змістовність/правдивість повідомлення -1 
Логічність -1 
Дотримання вимог до такого виду робіт – 0,5 
Правильність оформлення – 0,5 
Академічна доброчесність - 1 
Критерії оцінювання проходження тестів (3 бали) 
Правильність відповідей – 0,3 (за кожну відповідь) 
 
П.З.№2 – 10 балів 
Критерії оцінювання відеопрезентації (3 бали) 
Виразна ідея – 1 
Змістовність -1 
Цікаво викладений матеріал – 1 
Критерії оцінювання захисту реферативного повідомлення (4 бали). 
Змістовність/правдивість повідомлення -1 
Логічність -1 
Дотримання вимог до такого виду робіт – 0,5 
Правильність оформлення – 0,5 
Академічна доброчесність - 1 
Критерії оцінювання проходження тестів (3 бали) 
Правильність відповідей – 0,3 (за кожну відповідь) 
 
П.З.№3 – 10 балів 
Критерії оцінювання відеопрезентації (3 бали) 
Виразна ідея – 1 
Креативність – 1 
Змістовність -1 
Критерії оцінювання захисту реферативного повідомлення (4 бали). 
Змістовність -1 
Логічність -1 
Дотримання вимог до такого виду робіт – 0,5 
Правильність оформлення – 0,5 
Академічна доброчесність -1 
Критерії оцінювання проходження тестів (3 бали) 
Правильність відповідей – 0,3 (за кожну відповідь) 
 
П.З.№4 – 10 балів 
Критерії оцінювання програми дослідження за обраною тематикою (2 бали). 
Відповідність темі – 0.5 
Чітка структура – 0.5 
Змістовність – 0.5 
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Дотримання вимог - 0.5 
Критерії оцінювання діагностичного інструментарію дослідження за темою курсової 
(дипломної) роботи (4,5 балів). 
Відповідність темі/предмету дослідження – 0.9 
Логічність побудови – 0.9 
Змістовність – 0.9 
Дотримання вимог – 0.9 
Оптимальність -0.9 
Критерії оцінювання розроблених тестів з теми дослідження/основ педагогічних 
досліджень (2,5 балів). 
Чітко сфокусована тема – 0.5 
Логічність побудови – 0.5 
Змістовність – 0.5 
Дотримання вимог –0.5 
Оптимальність - 0.5 
Критерії оцінювання відповідей з педагогічного диктанта (1 бал). 
Правильність відповідей – 0,1 (за кожну відповідь). 
Критерії оцінювання лекційного заняття (1 бал) – 4-лекції (8 год.) – 4 бали. 
Активна участь – 0,3 
Змістовність – 0,4 
Взаємодія – 0,3 
 

Модуль ІІ. Науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти (56 балів). 
 

П.З.№5 – 10 балів 
Критерії оцінювання еcе (2,5 балів):  
Чітко сфокусована тема – 0,5 
Причино-наслідковий зв'язок – 0,5 
Осмислення фактів, явищ – 0,5 
Творчість/самостійність вирішення - 0,5 
Правильність викладу згідно з вимогами – 0,5 
Критерії оцінювання тези доповіді на студентську наукову конференцію/семінар (2,5 
балів):  
Актуальність проблеми – 0,5 
Змістовність – 0,5 
Логічність викладу основної думки – 0,5 
Відповідність змісту зазначеній темі тези - 0,5 
Відповідність до вимог укладання та оформлення; 
академічна доброчесність - 0,5 
Критерії оцінювання укладених анкет (2,5 балів):  
Чіткість поставлених питань – 0,5 
Відповідність темі – 0,5 
Правильність укладання анкети відповідно до типу – 0,5 
Оптимальність змісту – 0,5 
Логічність - 0,5 
Критерії оцінювання запитань для інтерв’ю (2,5 балів): 
Чіткість поставлених запитань – 0,5 
Сфокусованість на темі – 0,5 
Логічність – 0,5 
Лаконічність – 0,5 
Правильність ведення - 0,5 
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П.З.№6 – 10 балів 
Критерії оцінювання розроблених критеріїв та показників сформованості в 
особистості/колективі досліджуваної якості/цінності, властивості тощо (за темою курсової 
(дипломної) роботи) (3,5 балів).  
Відповідність структурі досліджуваного феномену – 0,7 
Правильність співвідношення показників – 0,7 
Логічність – 0,7 
Чіткість – 0,7 
Змістовність - 0,7 
Критерії оцінювання розробленої методики дослідження за темою курсової (дипломної) 
роботи (5 балів). 
Відповідність структурі досліджуваного феномену – 1 
Інноваційність – 1 
Творчість – 0,5 
Змістовність – 0,5 
Практико-орієнтованість – 1 
Академічна доброчесність -1 
Критерії оцінювання проаналізованих емпіричних результатів отриманих під час 
анкетування/інтерв’ю (1,5 балів). 
Точність подання – 0,5 
Правильність обчислення – 0,5 
Правильність оформлення – 0,5 
 
Л.З.№1 – 10 балів 
Критерії оцінювання обґрунтування актуальності теми курсового дослідження (5 балів). 
Соціальна значущість та актуальність – 1 
Аналіз вивчення проблеми в теорії та практиці –1 
Обґрунтованість позиції автора –1 
Нормативно-правова база – 1 
Логіка викладу матеріалу - 1 
Критерії оцінювання визначених мети, об’єкта та предмета, завдань курсового 
(дипломного) дослідження (5 балів). 
Правильність формулювання наукового апарату –1 
Структуризація –1 
Відповідність темі –1 
Чіткість –1 
Логічність -1 
 
Л.З.№2 – 10 балів 
Критерії оцінювання тестів (3 бали). 
Чіткість поставлених питань – 0,6 
Відповідність темі – 0,6 
Правильність укладання анкети відповідно до типу – 0,6 
Оптимальність змісту – 0,6 
Логічність - 0,6 
Критерії оцінювання емпіричних результатів (3 бали). 
Точність подання – 1 
Правильність обчислення – 1 
Правильність оформлення – 1 
Критерії оцінювання бібліографічного опису джерел (1 бал). 
Правильність оформлення –  
Різновид джерел наукової інформації, її оформлення -   
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Критерії оцінювання проходження тестів (3 бали) 
Правильність відповідей – 0,3 (за кожну відповідь) 
 
Л.З.№3 – 10 балів 
Критерії оцінювання фрагменту-зразка курсової (дипломної) роботи з дотриманням вимог 
до такого типу робіт (примітка: титулка, зміст, вступ, фрагменти структурних частин 
курсової роботи (розділи, висновки, додатки, список використаних джерел)) (5,5 балів). 
Правильність формулювання наукового апарату –1 
Структуризація, взаємозв’язок компонентів –1 
Відповідність темі, меті –1 
Науковий пошук - 1 
Правильність оформлення відповідно до вимог – 1 
Академічна доброчесність – 0,5 
Критерії оцінювання контрольної роботи (4,5 балів) 
Правильність відповідей – 1,5 (за 1 питання) 
Критерії оцінювання лекційного заняття (1 бал) – 6-лекції (12 год.) – 6 балів. 
Активна участь – 0,3 
Змістовність – 0,4 
Взаємодія – 0,3 
 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми 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 

 
Оцінк 

а 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) 

 
 
 
 

Від-
мінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарахо-
вано 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
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 
(конструктив но- 

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 
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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 
(репродуктив ний) 

 
 
 
 
 

Задо-
вільно 

 
 

60-63 

 
 

Е 

 
 

достатньо 

здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному 
рівні 

 
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

незадовіль 
но з 

можливіст 
ю 

повторног 
о складання 
семестров 

ого 
контролю 

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

 
 
 

Низький 
(рецептивно- 

продуктивни й) 

 
 
 
 

Незадо-
вільно 

 
 
 

Не 
зарахов 

ано 

 
1-34 

 
F 

незадовіль 
но з 

обов'язков 
им 

повторним 
вивченням 
дисциплін 

 

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

Низький 
(рецептивно- 

продуктивни й) 

 
Незадо-
вільно 

Не 
зарахов 

ано 

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 виконання лабораторних завдань; оцінка 
(бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 
конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати 
свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за 
графіком екзаменаційної сесії. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться 
по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
Питання для підготовки до підсумкового контролю (до заліку) 

1. Наука як сфера людської діяльності.  
2. Наукознавство як система знань.   
3. Характеристика основних понять науки.  
4. Наукова школа. Організація наукової діяльності в Україні. 
5.  Методологія педагогіки і її рівні. 
6. Види експерименту. 
7. Логіка педагогічного дослідження.  
8. Методи наукового дослідження та їх класифікація. 
9. Теоретичні методи наукового дослідження та їх характеристика. 
10. Емпіричні методи наукового дослідження та їх характеристика.  
11. Математичні і статистичні методи в педагогіці. 
12. Програма науково-педагогічного дослідження, її функції та складові компоненти. 
13. Види та форми науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти.  
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14. Види наукових робіт здобувачів вищої освіти.  
15. Курсове дослідження як вид дослідницької роботи здобувачів вищої освіти.  
16. Основні вимоги до структури бакалаврської роботи.  
17. Магістерське дослідження як вид наукового дослідження здобувачів вищої освіти.  
18. Вимоги до захисту науково-дослідницьких робіт здобувачів вищої освіти. 
19. Вимоги до оформлення списку літератури та додатків.  
20. Структура наукової статті.  
21. Структура й організація педагогічної бібліографії.  
22. Оформлення бібліографічного опису наукових робіт.  
23. Структура наукового реферату. 
24. Супровідні документи до захисту наукових робіт. 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 
 Основна література: 

1. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. 
Київ: Кондор, 2006. 206 с. 

2. Сисоєва С. О. Методологія науково-педагогічних досліджень: підруч. для магістрів 
спец. «Педагогіка вищ. школи» / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук; М-во освіти і науки 
України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Рівне: Волин. обереги, 2013. 359 с. 

3. Соловей М. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень. Київ: Ленвіт, 
2009. 192 с. 

4. Соловей М.І., Спіцин Є.С., Потапенко К.К. Організація та методика проведення 
науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів: посібник 
для студ. вищих навч. закл. Київ: Ленвіт, 2004.144 с. 

5. Цехмістрова Г. Основи наукових досліджень: навч. посібник. Київ: Слово, 2003. 240 с. 
6.  Швейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

підручник. Київ: Знання-Прес, 2003. 295с. 
 

Допоміжна література: 
1. Білоусова Т. П., Маркітантов Ю. О. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. Кам'янець Подільський, 2004. 120 с. 
2. Єріна А., Захожай В., Єрін Д. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Київ: 

Центр навч.літ., 2004. 212 с. 
3. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. 2-ге вид., перероб., доп. Київ: Академія, 2007. 615 c. 
4. Гончаренко С. Про критерії оцінювання педагогічних досліджень. Шлях освіти. 2004. 

№1. С. 2-6. 
5. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Під ред. проф. В. 

О. Дроздова. 5-те вид. Київ: Професіонал, 2008. 239 с. 
6. Курсова робота: методичні рекомендації до написання курсових робіт із основ педагогіки та 

дидактики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова 
освіта». / Рівненський державний гуманітарний університет: уклад.: Р.Л.Сойчук, З.М..Шевців, 
О.А.Гудовсек, Т.Є.Колупаєва, О.В.Боровець, Т.В.Яковишина, А.П.Веремчук, О.М.Міщеня, 
С.Б.Бричок, О.М.Третяк, Л.В.Іскра. Рівне: РДГУ, 2019.  37 с. 

7. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / За ред. З. Курлянд. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: 
Знання, 2005. 399 с. 

8. Положення про дипломні роботи: методичні рекомендації щодо написання та оформлення 
дипломних робіт здобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр» на педагогічному 
факультеті РДГУ/ Гудовсек О.А., Дичківська І.М., Петренко О.Б., Сілков В.В., Сіранчук Н.М., 
Сойчук Р.Л., Яковишина Т.В. Рівне: РДГУ, 2019. 40 с. 
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9. Руснак І., Романюк С. Магістерська робота з педагогіки і методик початкового 
навчання: навчально-методичний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 88 с. 

10. Тверезовська Н.Т., Сидоренко В.К. Методологія педагогічного дослідження: навч. 
посібник. Київ: Центр учб. л-ри, 2013. 439 с.  

11. Фіцула М. М. Педагогіка. Навчальний посібник. Київ: Академія, 2000. С. 9-43. 
12. Яковишина Т. Основи науково-педагогічних досліджень: конспект лекцій. Рівне: РДГУ, 

2018. 
 

Інформаційні (інтернет) ресурси 
 

3. Сайт бібліотеки РДГУ: www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka 
4. Сайт кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ. http://kppo-rdgu.do.am/ 
3. Робоча програма навчальної дисципліни. Силабус. Тексти лекцій в друкованому і 
електронному варіантах. Питання до контрольних робіт та заліку. Завдання та методичні 
вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів. Пакети візуального супроводу 
дисципліни. Перелік рекомендованої літератури з дисципліни.  
4.Дидактичний матеріал (тексти педагогічних диктантів, тести, завдання). 
5. Завдання для здобувачів вищої освіти, що перебувають на індивідуальному плані навчання. 

 
 
 
 

http://www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka
http://kppo-rdgu.do.am/
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