
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

 

 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методологічні засади педагогічних досліджень 

 

 

Освітня програма 

 

Другий (магістерський) рівень 

 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, 

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від 30.08.2019 р.   

 

 

м. Івано-Франківськ – 2019 



ЗМІСТ 

 

 Загальна інформація 

 Анотація до курсу 

 Мета та цілі курсу 

 Результати навчання (компетентності) 

 Організація навчання курсу 

 Система оцінювання курсу 

 Політика курсу 

 Рекомендована література 



 

1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Методологічні засади педагогічних досліджень 

Викладач (-і)  Завгородня Тетяна Костянтинівна  

Контактний телефон викладача (050)6879278 

E-mail викладача tetiana.zavgorodnia@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очна 

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС – 3 (90 год.) 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

Консультації Обговорення індивідуально вибраних студентом питань з тематики лекційного курсу та 

самостійної роботи 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна забезпечує набуття студентами знань у галузі педагогіки та педагогічних досліджень, їх підготовку до професійної та 

самостійної діяльності, ознайомлення зі структурою й основними показниками сформованості дослідницької діяльності, 

отримання знань, умінь та навичок в організації та проведенні досліджень, формування зрілої та творчої особистості, 

громадянської позиції та готовності випускників до трудової діяльності. 

3. Мета та цілі курсу 

Мета: Основною метою вивчення дисципліни є висвітлення теоретичних основ і питань технології науково-дослідної 

педагогічної діяльності, тобто теоретичного та практичного підґрунтя для формування фахових знань і вмінь майбутнього 

вчителя-дослідника в умовах вищого педагогічного навчального закладу.  



Завдання: 

- ознайомити магістрантів з основами науки; 

- розглянути шляхи розвитку педагогічних досліджень; 

- навчити організовувати навчальну та дослідницьку діяльність, застосовуючи сучасні технології, методи, форми, засоби; 

- ознайомити зі змістом педагогічних досліджень, їх оформленням відповідно до чинних вимог МОНУ; 

-розкрити структуру педагогічних досліджень, оптимального проведення експериментальної частини. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Знання: 

теоретико-методологічні основи методології та технології педагогічних досліджень; основи наукової організації праці і 

наукової організації наукової праці; про зміни в педагогічних технологіях; експериментальні форми науково-дослідної роботи; 

математичні методи статистичної обробки даних експерименту; педагогічну діагностику як обов’язкова складову педагогічної 

діяльності вчителя; планування наукових досліджень; правила гігієни розумової праці та відпочинку; структуру наукових установ. 

Уміння: 

проводити науково-педагогічне дослідження; самостійно проводити експеримент, збирати й аналізувати наукові факти, 

узагальнювати їх, систематизувати, вчитися давати їх теоретичне обґрунтування; проводити дослідження пошукового характеру, 

використовувати нові педагогічні технології у педагогічному процес; самостійно користуватися бібліотечними каталогами та 

довідково-інформаційними виданнями; робити виписки і накопичувати наукову інформацію; писати тези наукового повідомлення, 

реферат і активно брати участь у науковій дискусії (наприклад, у роботі наукового студентського гуртка, на засіданні наукової 

школи, наукової лабораторії, кафедри, на конференції молодих учених); організовувати наукові гуртки учнів і керувати їх 

діяльністю. 

 
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 18 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 16 

самостійна робота 56 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс Нормативний / Вибірковий 

І 011 Освітні, педагогічні 

науки 

перший Нормативний 



Тематика курсу  

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін виконання 

Тема 1. Викладач як дослідник 

педагогічного процесу  

Розкрити сутність поняття «науково-

дослідницька робота», «науково-

дослідницька діяльність», видатні 

педагоги (Ю.К.Бабанський, Г.В.Ф. 

Гегель В.О.Сухомлинський та ін.) про 

роль педагогічного дослідження в 

роботі педагога у вищій школі. 

Розглянути роль викладача у 

розв’язанні існуючих проблем 

студентської наукової роботи в 

історико-педагогічному аспекті. 

Наголосити на дефектах організації 

науково-дослідної роботи зі 

студентами, розкрити основні 

положення «Закону про вищу освіту» 

з даного питання і вимоги до 

викладача.  

Лекція 1,2,3,13,15, 45, 

77 та ін.; 

інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 

Тема 1. Основні напрями активізації 

студентської науково-дослідної 

роботи в університеті 

Практичне 

заняття 

2, 3, 6, 7, 12, 

19,22 та ін., 

інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 

Тема 2. Класифікація наукових теорій. 

Зміст і організаційна структура 

наукових досліджень в Україні 

Розкрити сутність поняття «наука», 

«наукові теорії», їх класифікації. 

Лекція  1, 11, 12-14, 45-

50, 63, 66, 82 та 

ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 



Запропонувати організаційну 

структуру наукових досліджень в 

Україні. Схарактеризувати діяльність 

НАН як головного наукового центру 

України. Висвітлити діяльність 

галузевих наукових установ, 

розкривши особливості діяльності 

Національної Академії педагогічних 

наук України та схарактеризувати 

паспорти педагогічних досліджень. 

Тема 2. Види наукових робіт, їх 

загальна характеристик 

Практичне 

заняття 

4, 7.9, 10, 14, 

26, 37, 39 та ін., 

інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 

Тема 3. Організація науково-дослідної 

роботи в класичному університеті. 

Розкрити проблеми студентської 

науково-дослідної роботи в 

класичному університет як складову 

підготовки майбутнього фахівця. На 

основі останніх документів про вищу 

освіту(Закон України «Про вищу 

освіту» (2014 р.), «Стратегія розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 рр.», ін.) 

обґрунтувати систему науково-

дослідницької роботи студентів в 

аудиторній, позааудиторній, гуртковій 

роботі, заняттях в проблемних групах, 

написанні наукових робіт, наукових 

статей, підготовці до олімпіад із фаху 

тощо. Основні напрями активізації 

студентської науково-дослідної 

Лекція 

/дискусія 

1, 2,3, 5, 8, 12-

19, 35, 49, 53-

60 та ін.; 

інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 



роботи в класичному університеті. 

Обґрунтувати особливості організації 

НДРС педагогічного спрямування. 

Тема 4. Сучасні методологічні аспекти 

педагогіки вищої школи 

 Показати, що умовою розвитку 

любої науки  і досягнення значущих 

результатів є її методологічна 

озброєність. Для цього розкрити  

сутність поняття «методологія» як 

вчення про науковий метод пізнання, 

а також систему самих методів. 

Розкрити функції, які виконує 

методологія науки, сутність поняття 

«методологічна свідомість», 

«методологічна культура» 

кваліфікованого фахівця сфери науки 

й освіти. Теоретично обґрунтувати з 

наведенням прикладів із практики три 

рівні методології: філософський або 

фундаментальний, загальнонауковий і 

частково науковий.  

 

Лекція  1-10, 25-26а, 

37, 45, 56-69, 

72 та ін.; 

інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 

Тема 3. Методологічні засади 

дослідження проблем  вищої освіти   

 

Практичне 

заняття 

10, 18, 26а,б,в, 

34,78,81 та ін., 

інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 

Тема 5. Конкретно наукова 

методологія педагогічних досліджень. 

Показати, що конкретно-наукова 

методологія педагогіки як і кожної 

науки і відповідно практики 

Лекція 1-15, 22-28, 31-

40 та ін.; 

інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 



розкривається за допомогою 

специфічних підходів чи принципів. 

Розкрити  підходи, які є у сучасній 

педагогіці: особистісний, діяльнісний, 

ділогічний (полісуб’єктний), 

культурологічний, національний, 

антропологічний, структурно-

функціональний, системно-

генетичний, сенергетичний, 

інформаційний, аксіологічний, ін. 

 

Тема 4. Особливості виконання 

наукових робіт з педагогіки 

Практичне 

заняття 

6,9,11,31,38,52 

та ін., інтернет-

ресурси 

Розкрити можливі 

шляхи реалізації 

принципів 

педагогічного 

дослідження 

(цілісного 

вивчення 

педагогічного 

явища чи процесу, 

комплексного 

використання 

методів 

дослідження, 

об’єктивності, ін.) 

та основні вимоги 

до проведення 

педагогічного 

дослідження 

(врахування вимог 

суспільства, 

випереджальна 

 Протягом семестру 



функція 

педагогічної науки, 

достатня кількість 

фактичного 

матеріалу) (2год) 

Тема 6. Логіка і методи науково-

педагогічного дослідження. 

Розкрити значення наукових 

досліджень для розв’язання проблем 

педагогіки взагалі та в період 

реформування освіти зокрема. 

Наголосити, що  дослідження 

педагогічних явищ і процесів мають 

враховувати: неоднозначність їх 

перебігу; неповторність педагогічних  

процесів; участь у педагогічних 

процесах людей усіх вікових 

категорій; необхідність багаторазових 

спостережень для об’єктивних 

висновків. Дати визначення  методу 

науково 

Лекція  1-15, 22-28, 31-

40, 56, 78-80 та 

ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 

Тема 7. Послідовність і етапність 

проведення педагогічного 

дослідження. 

Організація наукового дослідження, 

налагодження стосунків із науковим 

керівником, ознайомлення студентів із 

складовими наукової роботи, її 

етапами (вибір наукового напряму 

дослідження, його теми, наукової  

проблеми, її актуальність в 

теоретичному і практичному значенні, 

Лекція 1-20, 23, 37,40-

57 та ін.; 

інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 



виокремлення протиріч, які існують в 

сучасній освіти з досліджуваної 

проблеми опрацювання джерел 

інформації, визначення мети, завдань, 

об’єкта, предмета, методологічної 

основи, складання попереднього 

змісту наукової роботи та визначення 

системи методів дослідження, 

визначення критеріїв та показників 

рівня вияву предмету дослідження, 

складання методики констатувального 

та формувального експерименту та їх 

проведення, обробка отриманих 

результатів, літературне оформлення 

роботи тощо). 

Тема 5. Організація та порядок 

виконання студентських наукових 

робіт. 

 

Практичне 

заняття 

6,9,11,31,38,52 

та ін., інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 

Тема 8. Педагогічний досвід як 

важлива складова науково-пошукової 

роботи дослідника педагогічних 

проблем  

Розкрити суть поняття « передовий 

педагогічний досвід викладача» 

(школи передового педагогічного 

досвіду, наставництво, 

експериментальні майданчики, творчі 

групи викладачів, педагогічні 

читання, науково-практичні 

конференції, семінари-практикуми, 

науково-методичні семінари, 

Лекція  4,8,15,30,41,44 

та ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 



«Викладацький міст» тощо). 

Запропонувати студентам форми 

вивчення й узагальнення досвіду 

викладача з різних проблем 

педагогіки як системи наук. 

Тема 6. Наукова культура дослідника 

як необхідна умова високого рівня 

студентської наукової роботи 

Практичне 

заняття 

4, 5, 10, 21, 31, 

32а, 34, 37 та 

ін.., інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 

Тема 9. Підготовка студента до 

захисту науково-дослідної роботи. 

Ознайомити студентів з процедурою 

підготовки та захисту курсових, 

дипломних, магістерських робіт. 

Особливий наголос зробити на 

підготовку до захисту магістерських 

робіт (підготувати наукову доповідь, 

потрібну наочність, відгук наукового 

керівника, рецензію фахівця, довідку 

про навчання, витяг з засідання 

відповідної кафедри про допуск до 

захисту, а також довідку про 

проведення експерименту). 

Лекція 37-39, 80,83,84 

та ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати текст 

лекції, визначені 

джерела (2год) 

 Протягом семестру 

Тема 7. Захист наукової роботи Практичне 

заняття 

11, 14, 26, 32 та 

ін.; інтернет-

ресурси 

Рольова гра (2год)  Протягом семестру 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

100 балів 

Вимоги до письмової Концептуально конкретне й емпірично верифіковане висвітлення питань 



роботи 

Практичні заняття Оцінюються по п’ятибальній системі 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 
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Інформаційні ресурси 

1. «Для всіх, хто навчається». Велика бібліотека навчально-методичної літератури. Електронний ресурс.  Режим доступу: 

http://metodportal.net 

2. Наукова електронна бібліотека. (Книги, підручники, дисертації, автореферати). Електронний ресурс. Режим доступу: 

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

3. Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). Електронний ресурс. Режим доступу: http: 

//www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush 

4. Нацiональна бiблiотека Украiни iменi В.I.Вернадського. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

5. ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА. Електронний ресурс. Режим доступу: http://publ.lib.ru 
 

Викладач д.пед.н., професор Завгородня Т.К. 
 


