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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Методологія та методи педагогічних досліджень 
Викладач (-і) кандидат фізико-математичних наук Базюк Лілія 

Володимирівна 
Контактний телефон викладача 0667336270 
E-mail викладача liliya30@ukr.net 
Формат дисципліни Семестровий 
Обсяг дисципліни 3 кредити 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 
2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Методологія та методи педагогічних досліджень» належить до переліку обов’язкових 
навчальних дисциплін за освітнім рівнем «магістр», що пропонуються в рамках циклу професійної 
підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Природничі науки)» на першому 
році навчання. Вона забезпечує формування у студентів уміння застосовувати на практиці засоби 
методи науково-педагогічного дослідження: здатність практично застосовувати отриманні знання 
з курсу при написанні наукових праць (тези, статті, магістерські роботи тощо). 

3. Мета та цілі курсу  
Мета: отримати уявлення про традиційні  та сучасні методи досліджень у галузі педагогічних 
наук (згідно підготовки спеціалістів за ОР «Магістр» та відповідно до державних стандартів, 
встановлених ОП спеціалістів вищеназваного фахового спрямування). 

Завдання:  
• навчити орієнтуватися в закономірностях та принципах процесу навчання та виховання;  
• опанувати знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання; 
•  оволодіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних і проблемних 

педагогічних ситуацій у сім'ї, колективі;  
• розвинути практичні вміння, що забезпечують творчість та ініціативу в різних видах 

діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

• предмет, основні поняття методології та методів науково-педагогічних досліджень; 
• переваги та недоліки окремих методів науково-педагогічних досліджень; 
• основні етапи науково-педагогічного дослідження; 
• методологічний апарат науково-педагогічного дослідження; 
• способи оформлення результатів науково-педагогічного дослідження. 
вміти: 
• робити пошук та аналіз різних джерел наукової інформації; самостійно опрацьовувати 

різні види джерел (навчальну та наукову літературу); 
• застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження, проводити обробку та 

інтерпретацію емпіричних даних; 
• формулювати об’єкт і предмет дослідження, наукові гіпотези; 
• проводити деякі дослідження (реферування джерел, анкетування, контент-аналіз та 

інші); 
•  використовувати математичні методи дослідження (реєстрація, статистична обробка 

отриманих даних тощо); 
• моделювати педагогічний експеримент; 
• орієнтуватись у різноманітних педагогічних дослідницьких ситуаціях; 
• брати участь в науковій дискусії; 
• представляти результат дослідження на наукових конференціях та семінарах тощо. 

 
4. Результати навчання (компетентності) 



Компетенції соціально-особистісні: 
• здатність до організації власної науково-дослідницької діяльності, здатність до системного 
критичного мислення; 

• науковий світогляд і творче мислення. 
Загальнонаукові компетенції: 
• володіння теоретико-методологічними засадами регулювання відносин інтелектуальної 
власності, розуміння необхідності участі в конкурсах та грантових і стипендіальних програмах. 

Інструментальні компетенції: 
• знання основ методології, техніки і організації науково- дослідної роботи, підходів до 
планомірної та ефективної індивідуальної і командної дослідницької діяльності. 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 20 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 
вибірковий 

І 
Середня освіта (за 
предметними 
спеціалізаціями) 

І нормативний 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання, 

год. 
Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи науково-педагогічних досліджень 
Тема 1. 
Методологічні 
основи 
педагогічного 
дослідження  
1.1. Методологія 
педагогічних 
досліджень: 
визначення, 
завдання, функції та 
рівні. 
1.2. Методологічні 
принципи наукового 
дослідження.  
1.3. Методологічні 
та професійно-етичні 
вимоги до 
проведення 
педагогічних 
досліджень. 

лекція/сем 1-10 

Тестові 
завдання, 
18 год.  

10 22.10.2019 

Тема 2. Понятійний 
апарат науково-
педагогічного 
дослідження, його 
зміст і 
характеристика  
2.1. Наукове 
дослідження як 
особлива форма 

лекція/сем 1-10 

Тестові 
завдання, 

інд. завдання 
18 год. 

25 22.10.2019 



пізнавальної 
діяльності в галузі 
педагогіки.  
2.2. Види науково-
педагогічних 
досліджень (за 
змістом – теоретичні 
та 
емпіричні/дослідно-
експериментальні; за 
спрямованістю – 
фундаментальні, 
прикладні та 
розробки). 
2.3. Компоненти 
наукового апарату 
педагогічного 
дослідження. 
 
Змістовий модуль 2. Методи науково-педагогічних досліджень та оформлення їх результатів 
Тема 3. Теоретичні 
методи науково-
педагогічних 
досліджень  
3.1. Метод наукового 
пізнання: сутність, 
функції, особливості.  
3.2. Класифікація 
методів наукового 
пізнання та методів 
психолого-
педагогічних 
досліджень. 
3.3. Сутність і 
специфіка 
теоретичного 
пізнання, його 
основні форми. 
Основні форми – 
поняття, думка, 
висновок, теорія. 
Теорія як найбільш 
розвинена форма 
наукового знання: 
особливості, функції. 
3.4. Теоретичні 
(загальнонаукові 
логічні) методи 
дослідження. Аналіз. 
Синтез. Абстракція. 
Узагальнення. 
Індукція. Дедукція. 
Моделювання. 
Порівняння. 
Конкретизація. 
3.5. Порівняльно-
історичні методи 

лекція/сем 1-10 Тестові 
завдання,  
11 год. 

10 13.12.2019 



педагогічного 
дослідження. 
Тема 4. Емпіричні 
методи 
педагогічного 
дослідження  
4.1. Метод вивчення 
психолого-
педагогічної 
наукової і 
методичної 
літератури, архівних 
матеріалів 
4.2. Спостереження 
як метод збору 
педагогічної 
інформації 
4.3. Методи 
опитування в 
структурі психолого-
педагогічного 
дослідження. 
4.4. Метод 
соціометрії в 
педагогічних 
дослідженнях.  
4.5. Метод 
тестування.  
сутність, переваги та 
недоліки. Основні 
види тестів 
4.6. Метод 
експерименту в 
педагогічному 
дослідженні.  

лекція/сем 1-10 Тестові 
завдання,  
10 год. 

10 13.12.2019 

Тема 
5. Математичні 
методи досліджень 
у педагогіці і 
комп’ютерна 
обробка даних 
5.1. Загальна 
характеристика 
математичних 
методів в педагогіці  
5.2. Вибірки і шкали 
вимірювань  
5.3. Описова 
статистика для 
характеристики 
вибірки 
5.4. Статистичні 
критерії (Стьюдента, 
Фішера, хі-квадрат) 
для перевірки 
гіпотез та 
математична 

лекція 1-10 Тестові 
завдання, 

інд. завдання 
13 год. 

25 13.12.2019 



обробка результатів 
дослідження 
Тема 6. Методика 
проведення 
педагогічного 
дослідження  
6.1. Cтруктура і 
логіка проведення 
педагогічного 
дослідження. 
6.2. Інтерпретація, 
апробація і 
впровадження 
отриманих 
результатів 
дослідження 
6.3. Результати 
наукової праці. 

лекція/сем 1-10 Тестові 
завдання,  
10 год. 

10 13.12.2019 

Тема 7. Результати 
педагогічного 
дослідження  
7.1. Сучасні вимоги 
до оформлення 
результатів 
педагогічного 
дослідження 
7.2. Педагогічна 
майстерність 
дослідника. 
7.3. Наукова 
сумлінність і етика 
дослідника. 
7.4. Мистецтво 
спілкування і 
культура поведінки 
педагога-дослідника. 
Підготовка до 
захисту і захист 
магістерського 
роботи. 

лекція/сем 1-10 Тестові 
завдання,  
10 год. 

10 13.12.2019 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних 
занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 
тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до 
виконання конкретної роботи. Оцінки у національній шкалі 
(«відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, 
«незадовільно» – 2), отримані студентами, виставляються у 
журналах обліку відвідування та успішності академічної 
групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий 
змістовий модуль) проводиться (виставляється) на підставі 
оцінювання результатів знань студентів після вивчення 
матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – 
змістового модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка 
розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 



вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 
вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно 
опрацьовувати тексти, здатності осмислювати зміст даної 
частини дисципліни, уміння публічно чи письмово подати 
певний матеріал.  

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться 
у формі заліку. 

Залік – форма підсумкового контролю, що полягає 
в оцінюванні засвоєння студентом навчального матеріалу з 
дисципліни і складається із зданих залікових змістових 
модулів, виконаних тестових завдань, ситуаційних робіт, 
опрацювання завдань робочих зошитів, тематичних 
рефератів, лабораторних робіт тощо, передбачених 
робочою навчальною програмою. 

Вимоги до письмової роботи -  
Семінарські заняття формують здатність застосовувати знання на практиці; 

уміння планувати та розподіляти час; уміння працювати 
самостійно; здатність до аналізу та порівняння отриманої 
інформації з іншими джерелами; дослідницькі навики.   
уміння продемонструвати знання з курсу «Методологія та 
методи педагогічних досліджень»; уміння застосовувати на 
практиці засоби методи науково-педагогічного 
дослідження: здатність практично застосовувати отриманні 
знання з курсу при написанні наукових праць (тези, статті, 
магістерські роботи тощо). 

Умови допуску до підсумкового 
контролю 

- 

7. Політика курсу 
Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою 

студента застосовують письмові роботи, підготовка презентацій та оцінки за виконані 
індивідуальні завдання. Проміжний контроль включає проведення контрольних у формі тестових 
завдань, які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з короткою і довгою 
відповіддю, завдань на відповідність та завдань на послідовність. Максимальний бал, який студент 
може отримати за всіма видами контролю – 100 балів, він складається із проміжних модулів (з 
врахуванням оцінок за лабораторні роботи) та підсумкового модуля. Студент повинен самостійно 
виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю. Вважається 
шахрайством копіювання іншого тесту, підглядання в роботу іншого студента, списування, 
використання підручника, зошита чи мобільного телефону під час написання модульної, 
підсумкової роботи чи захисту лабораторної роботи, використання шпаргалок, дозволяти іншим 
копіювати вашу роботу. 

У кінці семестру підраховується рейтинг за поточними видами контролю і підраховується 
загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Поради молодим науковцям. – Київ-Вінниця: 
ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с. 

2. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 
Учебное пособие.– Стерлитамак: Стерлитамакский гос. пед. ин-т, 2002. – 134 с. 

3. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: рекомендовано МОН Країни як 
навчальний посібник для студентів ВНЗ/ А.М.Єріна, В.Б.Захожай, Д.Л.Єрін. К.: Центр навч. літ., 
2004. – 216с. 

4. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – 
Чебоксары: Чувашский гос. ун-т, 2001. – 244 с. 

5. Методологія наукової діяльності : навч. посіб., вид. 3-тє, переробл. / Д.В.Чернілевський, 
М.І. Томчук, О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонова, В.ІІ.Захарченко, О.В. Вознюк, Н.З Сіранчук / за ред. 



Д.В. Чернілевського, Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 364 с. 
6. Образцов П.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Курс 

лекций. – Орел, 2002 . – 291 с.  
7. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів і  ад’юнтів Авт.-упорядн.: Конверський А.Є., Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., 
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