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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(Витяг з навчального плану дисципліни «Методика науково-педагогічних 

досліджень») 

 
 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів- 3 

Галузь знань: 

01 освіта 
  

 

нормативна 

Змістовних модулів – 2 

 Рік підготовки: 

5 

 

Загальна кількість 

годин - 90 

 

Спеціальність: 

014 середня освіта 

(географія) 

Семестр 

9 

Лекції 

 

16 год. 

 

 

Тижневих годин  

аудиторних- 2 

самостійної роботи 

студента- 3 

 

 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

Практичні/семінарські 

16 год 

Самостійна робота 

 58 год 

 

Вид контролю 

Іспит  

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й 

індивідуальної роботи становить: 1: 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна «Методика науково-педагогічних досліджень» є 

нормативною і входить до циклу дисциплін соціально-гуманітарної підготовки 

майбутніх магістрів у галузі професійної педагогіки. Її присутність у 

загальному комплексі навчальних дисциплін обумовлено тим, що глибоке 

розуміння суті педагогічних явищ, інноваційне розв’язання педагогічних 

ситуацій неможливе без оволодіння методами наукового пізнання, 

ознайомлення майбутніх педагогічних фахівців із логікою дослідницького 

процесу, досвіду аналізу та проектування  напрямів розвитку педагогічних 

явищ.  

Практичні заняття, самостійна  робота та індивідуальні завдання з 

дисципліни спрямовані на підготовку студентів до проведення науково-

методичного дослідження в рамках магістерської педагогічної практики і 

написання ними навчально-кваліфікаційної роботи (чи розділу роботи) з 

спеціальності. 

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців 

систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які б 

дозволили їм адекватно і ефективно використовувати одержані знання з 

методології, методики та організації науково-педагогічного дослідження у своїй 

професійній діяльності. 

Завдання дисципліни: сформувати у студентів поняття про методологію 

наукового пошуку; допомогти майбутнім педагогам оволодіти основними 

теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками організації й 

проведення науково-педагогічного дослідження; ознайомити майбутніх 

магістрів з комплексом методів педагогічного дослідження, методикою 

обробки результатів науково-педагогічного пошуку; сформувати уміння 

узагальнювати результати наукового пошуку; розвивати науковий світогляд 

студентів. 

За підсумком вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 



 

– понятійно-термінологічний апарат, логіку проведення науково-

педагогічного дослідження; 

– суть та головні особливості проведення науково-педагогічного 

дослідження; 

– методологічні та методичні засади науково-педагогічного дослідження;  

– зміст основних методик, що використовуються в науково-педагогічних 

дослідженнях; 

– зміст та послідовність етапів проведення науково-педагогічного 

дослідження;  

– методи обробки результатів дослідження; 

– особливості використання результатів науково-педагогічного 

дослідження в педагогічній практиці. 

Вміти: 

– аналізувати та використовувати літературу з питань загальнонаукового 

та науково-педагогічного дослідження;  

– враховувати основні методологічні вимоги при проведенні науково-

педагогічного дослідження;  

– складати програми науково-педагогічного дослідження;  

– визначати науково-педагогічну проблему, формулювати гіпотезу, мету 

й завдання науково-педагогічного дослідження; 

– вибирати відповідні до завдань  дослідницькі методики;  

– складати запитальники для різних видів опитування (бесіди, інтерв’ю, 

анкетування); 

– проводити спостереження і фіксувати їх результати у відповідних 

формах; 

– аналізувати і узагальнювати отримані в дослідженні дані та робити 

відповідні науково-практичні висновки; 

– оформляти звіт про проведене науково-педагогічне дослідження та 

отримані при цьому результати і сформульовані висновки.  

Вивчення дисципліни «Методика науково-педагогічних досліджень» 

сприяє формуванню комплексу компетентностей, необхідних викладачеві 



 

географії та економіки. До них належать загальні компетентності (ЗК) і 

професійні (ПК), зумовлені галуззю знань і спеціальністю. 

Магістрант повинен володіти такими загальними компетентностями: 

– здатністю до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– здатністю застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

– здатністю проводити дослідження на відповідному рівні; 

– здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

– здатністю генерувати нові ідеї (креативністю); 

– здатністю виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

До професійних компетентностей, у формуванні яких бере участь 

дисципліна «Методика науково-педагогічних досліджень» належать: 

– здатність кваліфіковано проводити наукові дослідження в освітній 

галузі, застосовувати методи проведення  прикладних науково-педагогічних 

досліджень, аналізу і обробки їх результатів; 

– здатність самостійно  аналізувати проблемні ситуації, виявляти 

суперечності, формулювати наукові задачі;  

– реалізовувати знання сучасних проблем науки та освіти у вирішенні 

освітніх і професійних задач; 

– базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних 

цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній діяльності; 

– базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в 

комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати 

інтернет-ресурси; 

– дослідницькі навички. 

 

 

 



 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА НАУКОВИЙ АПАРАТ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТЕМА 1.1. СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Науково-педагогічне дослідження як процес формування нового 

педагогічного знання, вид пізнавальної діяльності, спрямований на 

відкриття об’єктивних закономірностей навчання, виховання і розвитку. 

Об’єкт і предмет науково-педагогічного дослідження. Функції: 

комунікативна, соціальна, пізнавальна. Класифікація педагогічних 

досліджень (фундаментальні, прикладні, розробки). Характеристика типів 

досліджень з педагогіки: завдання, результати, користувачі, вид публікацій.  

Загальні ознаки наукових досліджень, у т. ч. педагогічних: 

спрямування на виявлення об'єктивних законів дійсності (зокрема, 

педагогічної дійсності); передбачення майбутнього з метою подальшого 

практичного освоєння дійсності; методологічна рефлексія; використання 

системи понять, теорій, гіпотез; використання сучасної логіки, 

математичних методів, діалектичного, системного,  синергетичного та 

інших підходів; доказовість, обґрунтованість отриманих результатів, 

достовірність висновків. 

Особливості науково-педагогічного дослідження: опертя на загальні 

принципи методології суспільних наук; неоднозначний характер педагогічних 

процесів; врахування багатофакторної детермінації результатів педагогічного 

процесу; необхідність багаторазових спостережень для отримання об'єктивних 

висновків. 

Науково-методична стаття як один із основних видів науково-

педагогічного дослідження. Етапи роботи над статтею, основні структурні 

елементи: назва; анотація; ключові слова; постановка проблеми; аналіз 

публікацій з проблеми дослідження; мета дослідження; основні результати 

дослідження; висновки; список використаної літератури.  Методика написання 



 

наукової статті з педагогічних (методичних) досліджень. Магістерська робота 

як результат навчально-дослідницького пошуку студента. Педагогічно-

методичний розділ в магістерській роботі зі спеціальності «середня освіта 

(географія)». 

 

ТЕМА 1. 2. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Методологія педагогіки як вчення про педагогічне знання і про процес 

його здобування. Завдання  методології; дескриптивна і прескриптивна функції  

методології в педагогічному дослідженні.  

Рівні методології: філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий, 

технологічний. Методологічні параметри наукового педагогічного 

дослідження: обґрунтування актуальності; формулювання проблеми; об’єкт і 

предмет дослідження; мета і завдання; категорійний апарат; системний аналіз 

об’єкта, гіпотеза; положення, які обґрунтовують в дослідженні. 

Критерії якості науково-педагогічного дослідження: актуальність; 

новизна; теоретичне і практичне значення. Співвідношення понять 

«методологія», «метод» і «методика» педагогічного дослідження. 

Методологічна культура і методологічна компетентність майбутнього 

вчителя. Структура методологічної компетентності вчителя географії (за 

О. Вегнер): методологічні знання, методологічні уміння. Рівні методологічної 

компетентності вчителя: високий, середній, низький. 

 

ТЕМА 1.3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 

«Методологічна основа» і «методологічний підхід» у науковому 

педагогічному дослідженні. Категорія «дослідницький підхід» як вихідний 

принцип, основне положення чи переконання і як комплекс понять, ідей, 

прийомів і способів, які використовують в процесі пізнання чи перетворення. 

Філософський рівень  методології  сучасної педагогічної науки. Діалектичний 

матеріалізм, екзистенціалізм, неопозитивізм, неотомізм, біхевіоризм як основи 

наукового пошуку і практики в  педагогіці. 



 

Загальнонаукова методологія. Принципи застосування системного 

підходу. Синергетичний підхід в педагогіці і його спрямування на виявлення 

закономірностей становлення і самоорганізації складних систем. Ключові 

положення синергетичної методології (за І. Пригожиним). 

Конкретно-методологічні принципи і підходи, які найчастіше 

застосовують в педагогічних дослідженнях: особистісний підхід; діяльнісний 

підхід; культурологічний підхід; гуманістичний підхід; компетентнісний підхід.  

Сучасні дидактичні теорії і концепції як основа педагогічного 

дослідження: теорія активного розвиваючого навчання (М. А. Данилов, 

Б. П. Єсіпов, М. Н Скаткін, І. Т. Огородніков, Г. І. Щукіна та ін.); проблемного 

навчання (І. Я. Лернер, М. І. Махмутов, В. Оконь та ін.); теорія програмованого 

навчання (В. П. Беспалько, Т. А. Ільїна, Н. Ф. Тализіна та ін.); концепція 

розвивального навчання Л. В. Занкова; синергетична дидактика; педагогічна 

акмеологія; педагогічна валеологія; концепція інформатизації навчання; теорія 

модульного навчання. 

 

ТЕМА 1.4. ВИЗНАЧЕННЯ І ФОРМУЛЮВАННЯ НАУКОВОГО 

АПАРАТУ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Визначення і формулювання актуальності, проблеми і теми дослідження. 

Обґрунтування актуальності теми за соціологічними (суспільна актуальність), 

методологічними, гносеологічними, логічними, психологічними, практичними 

аспектами. Актуальні проблеми сучасної освіти загалом і навчання географії, 

економіки зокрема. Проблема дослідження. Тема дослідження і її зв’язок з 

основною проблемою дослідження. Вимоги до формулювання теми 

дослідницької роботи. Визначення і формулювання «об’єкта» і «предмета» 

дослідження. 

Методологічний параметр «мета дослідження». Логічний і процесуальний 

зв’язок між метою наукового дослідження, його проблемою і предметом. Цілі 

наукових досліджень з педагогіки ( за М. І. Загузовим). Формулювання завдань 

дослідження, їх зв'язок з гіпотезою дослідження. Елементи завдань наукового 

педагогічного дослідження за  Ю. К. Бабанським. 



 

Гіпотеза дослідження і її формулювання. Описова, пояснювальна та 

прогностична функції гіпотези. Схема формулювання гіпотези педагогічного 

дослідження. 

Методологічні і теоретичні основи дослідження та варіанти їх 

представлення в науковій роботі. Зміст методологічного параметра «методи 

дослідження». Зміст методологічного параметра «етапи (організація) 

дослідження». 

Критерії якості дослідження: «наукова новизна», «теоретичне значення» 

результатів дослідження. Рівні наукової новизни (конкретизація; доповнення, 

перетворення).  

Практичне значення результатів дослідження. Рівні практичної 

значущості дослідження: частковометодичний загальнометодичний; 

дидактичний; педагогічний. 

Методологічний параметр «вірогідність результатів дослідження». 

Формулювання положень, які виносять на захист курсової, магістерської 

роботи. Апробація результатів педагогічного дослідження. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ТЕМА 2.1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Загальний алгоритм наукового пошуку в педагогічній сфері і 

характеристика його компонентів. Організування науково-педагогічного 

дослідження за А. М. Новіковим (фази, стадії, етапи ). Фаза проектування: 

стадії – концептуальна, моделювання, конструювання, технологічної 

підготовки. Етапи і зміст діяльності на кожній стадії дослідження. Фаза 

технологічна: стадії – реалізація моделі системи, оформлення результатів. Фаза 

рефлексивна: стадія оцінки і самооцінки результатів. 

Структурні елементи науково-методичного дослідження: історичні 

аспекти теми дослідження; філософські і психолого-педагогічні основи 

розглянутої проблеми; основні досягнення методики навчання географії 

(економіки) у тому напрямку, в якому було проведено дослідження; 



 

узагальнення і систематизація досвіду роботи вітчизняної і зарубіжної освітньої 

сфери з обраної проблематики; використання нових, у тому числі 

інформаційних, технологій; отримання і презентація власних результатів 

(теоретичних і практичних); проведення педагогічного експерименту з 

перевірки отриманих результатів; висновки, рекомендації. 

 

ТЕМА 2.2. МЕТОДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ТЕОРЕТИЧНІ 

МЕТОДИ 

 

Методи досліджень як система вивчення педагогічних явищ, яка включає 

прийоми, процедури та операції емпіричного і теоретичного пізнання 

педагогічної дійсності. Класифікація методів педагогічних досліджень: 

теоретичні, експериментально-емпіричні, математично-статистичні.  Принципи 

вибору методів дослідження. 

Методи вивчення психолого-педагогічної літератури з предмета 

дослідження: створення бібліографії, оглядове читання, конспектування, 

цитування, анотування. Аспекти критичного аналізу літератури з обраної 

проблеми: порівняння трактування різними авторами суті педагогічного явища 

(його ознак, властивостей, характеристик); дефініції; типологія, класифікація; 

функції; місце у навчанні (вихованні); особливості застосування у педагогічній 

практиці; невивчені сторони питання.  

Теоретичні методи як способи раціонального, логічного пізнання, 

способи міркування дослідника. Логічні методи пізнання в педагогіці та їх 

характеристика. Абстракція і конкретизація. Форми абстракції: чуттєво-

наочний образ; судження; поняття; категорія. Ідеалізація як прийом 

абстрагування. Конкретизація. Аналіз і синтез. Види системного аналізу: 

структурний; функціональний; динамічний. Процедури системно-структурного, 

системно-функціонального та системно-динамічного аналізу. Синтез. 

Порівняння як необхідна умова узагальнення. Узагальнення. Класифікація. 

Індукція і дедукція. Моделювання, види моделювання: предметне; знакове; 

уявне. 



 

ТЕМА 2.3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ПЕДАГО-

ГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Суть емпіричних методів. Спостереження як науковий метод. Об’єкт і 

предмет спостережень. Види спостережень. Підготовка до спостережень: вибір 

об'єкта; постановка цілей і завдань; складання плану; підготовка документів та 

обладнання (бланки протоколів, зошити спостережень, диктофон і т. п.); збір 

даних; оформлення та аналіз результатів; теоретичні і практичні висновки. 

Метод вивчення документів і результатів діяльності. Педагогічні 

документи: письмові, статистичні, іконографічні, офіційні. 

Контент-аналіз – метод виявлення й оцінки особливих характеристик 

текстів та інших носіїв інформації. Методика проведення контент-аналізу. 

Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду. Критерії передового 

педагогічного досвіду: висока результативність і ефективність; відповідність 

сучасній педагогіці і методиці навчання; стабільність; можливість творчого 

застосування іншими педагогами; оптимальність педагогічного досвіду в 

цілісному педагогічному процесі. Етапи  вивчення передового педагогічного 

досвіду. 

Методи опитування: бесіда, інтерв’ю, анкетування, тестування. 

Формулювання запитальника для бесіди, інтерв’ю. Анкетування як 

соціологічний метод. Види анкетування. Вибірка та її формування. 

Соціометричний метод як спосіб вивчення міжособистісних стосунків. 

Тестування як метод опитування. 

Педагогічний експеримент як комплексний метод педагогічних 

досліджень, який передбачає активний вплив на педагогічні явища шляхом 

створення нових умов, що відповідають меті дослідження. Види експерименту 

за умовами проведення: природний, лабораторний, комплексний. Види 

експерименту за метою проведення: констатувальний (першого порядку), 

формувальний (навчальний), контрольний (констатувальний другого порядку). 

Етапи проведення експерименту: підготовчий, попередній, проведення 

експерименту, підведення підсумків експерименту. Програма експерименту та 

її структура. Вимоги до проведення експерименту. 



 

ТЕМА 2.4. МАТЕМАТИЧНО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Кількісні методи і проблема їх застосування в педагогіці. Основні 

напрями використання кількісних методів в педагогіці: для оброблення 

результатів спостереження й експериментів; для моделювання, діагностики, 

прогнозування, комп’ютеризації навчально-виховного процесу. 

Вимірювальні шкали. Шкалування як спосіб впорядкування емпіричних 

даних, що отримують при використанні різних методів дослідження 

(спостереження, експеримент, анкетування, тестування). Основні види шкал 

вимірювання в педагогічних дослідженнях: шкала найменувань, шкала порядку 

(рангова), шкала інтервалів, шкала відношень. 

Статистичні методи в педагогічних дослідженнях. Знаходження величин, 

які характеризують вибірку та їх інтерпретація: середнє арифметичне 

(середньоарифметична оцінка, середній бал); медіана, мода, модальне значення. 

Дисперсія: суть, способи обчислення, дидактичний сенс середнього  

квадратичного відхилення. Коефіцієнт варіації. 

Обчислення міри зв’язку між змінними. Кореляційний аналіз. Коефіцієнт 

лінійної кореляції Пірсона і коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. 

Статистичний аналіз результатів емпіричного дослідження за допомогою 

комп’ютерних програм (Microsoft Excel, SPSS). Оформлення графічних 

залежностей у вигляді графіків та діаграм. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1.  

Методологічні засади та науковий апарат  педагогічного дослідження 

Тема 1.1  Сутність, особливості та види науково-

педагогічних досліджень 

4 2 2  2 2 

Тема 1.2 Основи методології педагогічних 

досліджень 

4 2 2  4 4 

Тема 1.3 Методологічні підходи в педагогічних 

дослідженнях. 

4 2 2  4 4 

Тема 1.4 Визначення і формулювання наукового 

апарату педагогічних досліджень 

7 3 2  4 4 



 

Разом за змістовим модулем 1 17 9 8  14 14 

Змістовий модуль 2.  

Організація і методика проведення науково-педагогічного дослідження 

Тема 2.1 Організаційні етапи  педагогічного 

дослідження. 

3 1 2  4 1 

Тема 2.2  Теоретичні методи науково-

педагогічного дослідження 

4 2 2  4 3 

Тема 2.3 Експериментально-емпіричні методи 

педагогічних  досліджень. 

4 2 2  4 5 

Тема 2.4 Математично-статистичні методи в 

педагогічному дослідженні  

4 2 2  4 5 

Разом за змістовим модулем 2 15 7 8  16 14 

Усього годин 
32 16 16  30 28 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Аналіз опублікованих педагогічних досліджень різних типів 2 

2. Методологічна культура дослідника: структура і проблеми 

формування 
2 

3. Методологічні підходи та  їх застосування у педагогічному 

дослідженні (ділова гра «Науково-педагогічна лабораторія») 
2 

4. Розроблення концепції  індивідуального науково-методичного 

дослідження (виявлення суперечностей, формулювання проблеми, 

теми і предмета) 

2 

5. Розроблення концепції  індивідуального науково-методичного 

дослідження (формулювання мети,  гіпотези  і завдань дослідження). 
2 

6. Застосування теоретичних методів дослідження в індивідуальній 

пошуковій роботі. 
2 

7. Застосування емпіричних  методів дослідження в індивідуальній 

пошуковій роботі. 
2 

8. Статистичний аналіз результатів емпіричного дослідження за 

допомогою комп’ютерних програм ( Microsoft Excel, SPSS). 
2 

 Усього годин 16 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 

Сутність, особливості та види науково-педагогічних досліджень. 

Опрацювання лекційного матеріалу і літературних джерел. 

Підготовка до практичного заняття. 

4 

2. 

Основи методології педагогічних досліджень Опрацювання 

лекційного матеріалу і літературних джерел. Підготовка до 

практичного заняття. 

8 

3. 

Методологічні підходи в педагогічних дослідженнях. 

Опрацювання лекційного матеріалу і літературних джерел. 

Підготовка до практичного заняття. 

8 

4. 

Визначення і формулювання наукового апарату педагогічних 

досліджень 

Опрацювання лекційного матеріалу і літературних джерел. 

Розроблення концепції  індивідуального науково-методичного 

дослідження (виявлення суперечностей, формулювання проблеми, 

теми і предмета) 

8 



 

5. 

Організаційні етап педагогічного дослідження. 

Опрацювання лекційного матеріалу і літературних джерел. 

Розроблення концепції  індивідуального науково-методичного 

дослідження (формулювання мети,  гіпотези  і завдань дослідження). 

5 

6. 

Теоретичні методи науково-педагогічного дослідження 

Опрацювання лекційного матеріалу і літературних джерел. 

Застосування теоретичних методів дослідження в індивідуальній 

пошуковій роботі. 

7 

7. 

Експериментально-емпіричні методи педагогічних  досліджень. 

Опрацювання лекційного матеріалу і літературних джерел. 

Застосування емпіричних  методів дослідження в індивідуальній 

пошуковій роботі. 

9 

8. 

Математично-статистичні методи в педагогічному дослідженні. 

Опрацювання лекційного матеріалу і літературних джерел. Робота 

над статистичним аналізом результатів емпіричного дослідження за 

допомогою комп’ютерних програм.  

9 

 Разом 58 

 

6.-7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1.1. 

1. Опрацюйте  педагогічні публікації, які є прикладом трьох видів 

наукового дослідження і заповніть  табл.1 в Додатку за всіма її позиціями. 

2. Використовуючи бібліотечний каталог складіть перелік періодичних 

видань України, які публікують результати науково-педагогічних досліджень. 

3. Вкажіть найсвіжіші публікації з методології і методики навчання 

географії, економіки. 

4*. Складіть перелік  англомовних науково-педагогічних видань. 

Тема 1.2. 

1. Проаналізуйте педагогічні дослідження різних типів (наукова стаття, 

магістерська робота, автореферат дисертаційного дослідження) та вкажіть рівні 

методології, використаної дослідником. Завдання можна оформити у вигляді 

таблиці. 

2. Оцініть опубліковані педагогічні дослідження (2–3 статті, 2–3 

автореферати дисертаційних робіт) за критеріями якості (актуальність, 

новизна, теоретичне і практичне значення). Завдання можна оформити у 

вигляді таблиці. 

 

Тема 1.3. 



 

1. Опрацюйте літературу, яка розкриває суть вибраної вами дидактичної 

теорії і підготуйте коротку доповідь-презентацію за такими параметрами: 1) 

автори теорії; 2) філософська (загальнонаукова) методологічна основа; 3) 

основні ідеї, поняття, принципи; 4) результативність застосування (як один з 

показників – кількість науково-методичних праць, які опираються на цю 

теорію). 

2. Наведіть приклади науково-методичних досліджень з навчання 

географії (економіки), в яких застосована відповідна дидактична теорія. 

 

Тема 1.4. 

1. Опрацюйте дидактично-методичну літературу з проблематики, 

близької до теми магістерської роботи. Визначте навчально-методичний 

потенціал власного магістерського дослідження (відображення теми у змісті 

шкільних курсів географії, можливості застосування матеріалів магістерської 

роботи для реалізації наскрізних змістових ліній у шкільній географії, 

використання методів дослідження для формування методичних умінь і 

навичок у школярів). 

2. Виявіть протиріччя дидактичного і методичного характеру між 

шкільним і науковим баченням  проблеми, яка висвітлюється у магістерському 

дослідженні. Сформулюйте основну проблему потенційного науково-

методичного дослідження. 

3. Сформулюйте тему індивідуального дослідження та обґрунтуйте   його  

актуальність. 

4. Визначте об’єкт і предмет науково-методичного дослідження. 

 

Тема 2.1. 

1. Сформулюйте мету індивідуального науково-методичного дослідження 

2. Сформулюйте гіпотезу індивідуального науково-методичного 

дослідження, використовуючи схему В. І. Загвязинського. 

3. Визначте завдання індивідуального науково-методичного дослідження. 

 

Тема 2.2 



 

1. Проаналізуйте психолого-педагогічну літературу з предмета 

індивідуального дослідження з таких позицій: а) причини існування 

(виникнення) педагогічного явища; б) умови існування і функції; в) структура; 

г) тенденції розвитку. 

2. Зробивши узагальнення із завдання 1, синтезуйте отримані знання у 

вигляді схеми. 

 

Тема 2.3 

1. Підберіть методи емпіричного дослідження відповідно до теми 

індивідуального пошуку, з допомогою яких зможете отримати необхідну 

інформацію під час майбутньої педагогічної практики. 

2. Складіть питальник для анкетування учнів (педагогів) з проблематики 

індивідуального дослідження. 

3. Знайдіть в науково-методичній літературі опис проведених 

педагогічних експериментів (2-3 приклади). Який новий педагогічний досвід 

обґрунтували ці експерименти? 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

1. Лекції із застосуванням прийомів пояснювально-ілюстративного 

методу, з використанням роздаткового матеріалу та мультимедійних 

презентацій. 

2. Інтерактивні методи проведення  практичних  занять. 

3. Методи дискусії, дебатів та презентації під час  практичних занять. 

4. Евристичні методи під час виконання студентами самостійних завдань 

в аудиторії та поза навчальною аудиторією. 

5. Дослідницький метод під час виконання студентами індивідуальних 

завдань. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань та короткого 

усного або письмового інструктажу студенти самостійно вивчають літературу, 

джерела, ведуть спостереження  та виконують інші пошукові дії. Методи 

навчальної роботи безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й 

реалізують науковий пошук. 



 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

1. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту практичних 

робіт, виступів на  практичних заняттях, експрес-контролю тощо, перевірки 

результатів виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, контролю 

засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання 

студентом. 

2. Іспит проводиться в кінці семестру у письмовій формі.  

 

10. КУРСОВА РОБОТА 
 з дисципліни не передбачена навчальним планом 

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  

Виконання практичних 

робіт 
 

Всього 

за 

практ. 
 

Інд. 

завд. 

Іспит Сума 

Т.1.1 Т.1.2 Т.1.3 Т.1.4 Т.2.1 Т.2.2 Т.2.3 Т.2.4 32 18 50 100 

4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Успішність студентів оцінюється за 100 бальною шкалою наступним чином: 

виконання завдань практичних  занять оцінюється від 0 до 30 балів. Виконання 

індивідуального завдання (підготовка науково-педагогічного дослідження на 

вибрану тему) - від 0 до 20 балів; письмовий  іспит - від 0 до 50. 

Підсумкова семестрова оцінка у випадку складання іспиту  визначається як 

сума поточного контролю та оцінки за  іспит у балах з подальшим переведенням у 4-

бальну вітчизняну та шкалу ЕСТS. 

 

Шкала оцінювання: ЗВО, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 



 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методика науково-

педагогічних досліджень» включає: 

1. Робочу навчальну програму; 

2. Індивідуальний пакет матеріалів   для студентів (електронна версія), до 

якого входять: 

– Опорний конспект лекцій; 

– Завдання для самостійної роботи 

– Запитання для самоконтролю до кожної теми; 

3. Запитання для іспиту. 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

1. Волощук I. С. Основи наукових досліджень. Педагогіка: навч. посібник 

/ І. С. Волощук. – К. Видав. Нац. ун-тету ім. М. Драгоманова, 2006. – 107с. 

2. Лузан П. Г. Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний 

посібник. / П. Г. Лузан, І. В. Сопівник, С. В. Виговська – К.: НАКККіМ, 2012. – 

248с. 

3. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних 

досліджень: Підручник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські 

обереги, 2013. – 360 с. 

 

Додаткова 

1. Алексєєнко Т. А., Сушанко В. В. Основи педагогічного експерименту і 

кваліметрії: Навч.-метод. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 41с. 

2. Архипова С.П. Застосування математично-статистичних методів у 

соціально-педагогічному дослідженні [Електронний ресурс] / С.П.Архипова. – 



 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N144/N144p003-

008.pdf. – Назва з екрана. 

3. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради 

молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ-Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2008. 

– 278с. 

4. Гончаренко С.У. Про критерії оцінювання педагогічних досліджень 

[Електронний ресурс] / С. У. Гончаренко. – Режим доступу: 

http://ukped.com//781.html. – Назва з екрана. 

5. Євдокимов В. І., Агапова Т. П., Гавриш І. В., Олійник Т. О. 

Педагогічний експеримент: Навч. посіб. для студ. пед. вузів / Харківський 

держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х. : ТОВ "ОВС", 2001. — 148с. 

6. Лаврентьєва Г. П., Шишкіна М. П. Методичні рекомендації з 

організації та проведення науково-педагогічного експерименту. – К.: ПТЗН, 

2007. – 72 с. 

7. Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці: точки відліку [Електронний 

ресурс] / Є. О. Лодатко. – Режим доступу: http://intellect-

invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine 

pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/. – Назва з екрана. 

8. Методи математичної статистики в дослідженні проблем педагогіки і 

психології [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukped.com/1169.html. – 

Назва з екрана. 

9. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у 

наукових дослідженнях [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.info-library.com.ua/books-text-8409.html. – Назва з екрана.  

10. Опрацювання та аналіз первинної соціологічної інформації 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com. – 

Назва з екрана.  

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/ – Портал сучасних педагогічних 

ресурсів. 

http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/


 

2. http://www.psyh.kiev.ua – Вісник психології і педагогіки Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) 

3. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського, Київ.  

4. Географія&Історія. Навчально-методичний сайт ПрАТ "Інститут 

передових технологій" – Режим доступу: http://www.osvitanet.com.ua 

5. Інститут передових технологій. – Режим доступу: 

http://www.iat.kiev.ua/index.php?page_id=1&lang_id=3 

6. Короткий тестологічний словник-довідник. [Електронний ресурс] / 

Упорядник Л. Т. Коваленко — К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія «Словник») – 

Режим доступу: http://www.znannya.org 

7. Лабораторія інтерактивних технологій навчання. – Режим доступу: 

http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/121.ukr.html 

8. Майстер-тест – http://master-test.net/uk 

9. Методичний портал. Інтерактивні технології навчання. – Режим 

доступу: http://metodportal.net/node/2633 

10. Освітній навігатор. – Режим доступу: navigator.rv.u 

11. Портал «ІКТ навчання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://stecenko.at.ua/ 

12. Создание презентации в MS PowerPoint [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.nsu.ru/education/powerpoint/ 

 

14. ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ 

1. Дайте визначення суті науково-педагогічного дослідження, його 

об’єкта і предмета. 

2. Охарактеризуйте особливості науково-педагогічного дослідження. 

3. Які функції виконує педагогічне дослідження? 

4. Охарактеризуйте види науково-педагогічних досліджень. 

5. Дайте характеристику наукової статті як різновиду педагогічного 

дослідження. 

6. Що являє собою магістерська робота та які її основні властивості? 

http://www.psyh.kiev.ua/
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.osvitanet.com.ua/
http://www.iat.kiev.ua/index.php?page_id=1&lang_id=3
http://www.znannya.org/
http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/121.ukr.html
http://master-test.net/uk
http://metodportal.net/node/2633
http://stecenko.at.ua/
http://www.nsu.ru/education/powerpoint/


 

7. Дайте визначення понять: «методологія», «методологія педагогіки», 

враховуючи їх трактування різними вченими. 

8. Розкрийте місце методології в системі педагогічної науки та 

суміжних дисциплін. 

9. У чому полягає дескриптивна і прескриптивна функція педагогіки? 

10. Охарактеризуйте теоретичні та нормативні основи методології 

педагогіки. 

11. Назвіть та коротко охарактеризуйте рівні методології пізнання в 

педагогіці. 

12. Назвіть ознаки методологічної компетентності вчителя. 

13. Які конкретно-методологічні принципи і підходи найчастіше 

застосовують в педагогічних дослідженнях? 

14. Назвіть основні принципи, яких необхідно дотримуватись 

дослідникові, що базує свій пошук на законах діалектики. 

15. В чому суть концепцій неопрагматизму і неопозитивізму. Чи 

актуальні вони для вітчизняної освіти? 

16. Назвіть основні ідеї педагогіки екзистенціалізму. 

17. Порівняйте системний і синергетичний підходи у педагогічних 

дослідженнях. 

18. Наведіть приклади сучасних дидактичних теорій, на яких могли б 

ґрунтуватись дослідження з методики навчання географії, економіки. 

19. Назвіть елементи наукового апарату дослідження. Чому вони 

визначають науковий характер дослідження? 

20. Охарактеризуйте елементи завдань наукового педагогічного 

дослідження. 

21. Що таке гіпотеза? Які її функції у науковому дослідженні? 

22. За якими критеріями оцінюють  якість дослідження? 

23. Як з’ясувати  практичне значення дослідження? 

24. Як можна зробити експертизу наукової роботи щодо параметру 

«вірогідність результатів»? 



 

25. Назвіть послідовність етапів виконання науково-педагогічного 

дослідження. Вкажіть на специфіку кожного з них. 

26. Який зміст діяльності дослідника на стадії моделювання і 

конструювання? 

27. Які етапи дослідницької  роботи передбачає технологічна стадія? 

28. Яку роль виконує рефлексивна фаза дослідження? 

29. Як класифікують методи дослідження? 

30. Якими методами вивчають літературу з предмета дослідження? 

31. Охарактеризуйте види наукового аналізу. 

32. Охарактеризуйте синтез як метод логічного пізнання в педагогічних 

явищ. Наведіть приклад його застосування. 

33. Охарактеризуйте метод індукції та дедукції у науково-педагогічних 

дослідженнях. 

34. Назвіть та опишіть методи абстракції та конкретизації в педагогічних 

дослідженнях. 

35. Охарактеризуйте метод ідеалізації. Наведіть приклади. 

36. Розкрийте сутність методу моделювання в педагогічних 

дослідженнях. 

37. Назвіть методи емпіричного дослідження в педагогіці? 

38. Охарактеризуйте метод спостереження. 

39. З яких документів і результатів діяльності можна отримати 

інформацію про педагогічні явища і процеси? 

40. Що таке контент-аналіз і яка процедура  його здійснення? 

41. Розкрийте сутність педагогічного досвіду як об’єкта дослідження. 

42. Назвіть й охарактеризуйте методи опитування. 

43. Опишіть типи анкет за формою та розкрийте структуру їхнього змісту. 

44. Охарактеризуйте етапи проведення педагогічного  експерименту. 

45. Опишіть алгоритм проведення педагогічного експерименту. 

46. Що таке вимірювальні шкали? Назвіть їх види. 

47. Які методи математичної статистики найчастіше застосовуються у 

педагогічних дослідженнях для обробки експериментальних даних? 



 

48. Охарактеризуйте суть дисперсійного аналізу. 

49. Що таке регресійний аналіз? 

50. Опишіть використання коефіцієнта Стьюдента під час обробки 

результатів дослідження. 


