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1. Мета і завдання дисципліни «Методологічні засади педагогічних 

досліджень» 

1.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методологічні засади 

педагогічних досліджень» є формування професійної компетентності 

майбутнього доктора філософії шляхом розвитку навичок порівняльного 

аналізу основних концепцій вітчизняної та зарубіжної науки; формування 

методологічної культури аспірантів щодо здійснення педагогічного 

дослідження та забезпечення поглибленої теоретичної та технологічної 

підготовки студентів до написання науково-дослідницьких робіт з урахуванням 

сучасних вимог до рівня і якості наукових досліджень.  

Означені професійні якості формуються в осередку ЗВО в рамках 

активної участі здобувачів освіти під час виконання науково-дослідних робіт. 

Залучення студентської молоді до самостійного наукового пошуку сприяє не 

лише поглибленому вивченню навчальної дисципліни, але й розвитку 

особистості студента – оволодінню дослідницьких навичок, ініціативності під 

час планування та виконання всіх етапів наукової роботи, здатності до співпраці 

у науковому колективі, вмінню фаховоі коректно захищати власний науковий 

доробок. 

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни 

Для досягнення визначеної поліфункціональної мети навчальної 

дисципліни необхідно, щоб здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня 

підготовки: 

- отримали знання з методології наукового пізнання, які необхідні для 

написання наукової кваліфікаційної роботи; 

- отримали знання про організацію наукового дослідження, написання 

та оформлення наукових статей, про порядок захисту дисертаційного 

дослідження на присудження доктора філософії; 

- отримали знання з організації науково-дослідницької діяльності та 

порядку її проведення в ЗВО; 

- розвивали якості майбутнього науковця, формували компетенції, що 

сприяють самореалізації в науково-дослідній діяльності. 

 

1.3. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліна «Методологічні засади педагогічних досліджень» передбачає 

наявність фундаментальних і системних знань із таких дисциплін: «Філософія 

науки», «Методологія та організація наукових досліджень», «Емпіричні методи 

та інформаційно-аналітичні технології у наукових дослідженнях», «Академічне 

письмо та доброчесність», « Іноземна мова у наукових дослідженнях». 

 

1.4. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни  

Вивчення дисципліни забезпечує формування таких спеціальних 

(фахових) компетентностей: 



 − здатність демонструвати поглиблені теоретико-методологічні та 

методичні знання з розв’язання актуальних науково-педагогічних проблем та 

пропонувати шляхи їх вирішення з орієнтацією на інтереси особистості, 

суспільства і держави (СК-1). 

− здатність до застосування категорійно-понятійного апарату, новітніх 

педагогічних теорій, концепцій, методик, технологій, необхідних для 

розв’язання комплексних проблем з досліджуваного наукового напряму (СК-2). 

− здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів (СК-3). 

 − здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення 

результатів та їх впровадження (СК-6).  

1.5. Результати навчання 

– застосовувати інноваційні освітні та інформаційні технології, сучасні 

методи моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних 

пакетів і програмних продуктів для створення нових знань, розв’язання 

комплексних проблем у галузі освіти і у викладацькій діяльності в межах 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки»  (ПРН-3); 

– аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок 

вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії 

педагогіки, новітні підходи до педагогічних досліджень та  функціонування і 

розвитку освіти (ПРН-7). 

 − розробляти та використовувати педагогічний інструментарій, 

проводити теоретичне та емпіричне дослідження, аналізувати,  узагальнювати 

та презентувати його результати, обґрунтовувати висновки (ПРН-8). 

 

2. Програма навчальної дисципліни  

«Методологічні засади педагогічних досліджень» 

ТЕМА 1. Наука й наукові дослідження в сучасному світі 

Характеристика процесу наукового пізнання. Суб’єкти та об’єкти 

пізнання. Рівні пізнання: почуттєвий і раціональний, емпіричний і теоретичний. 

Наука як суспільно значима сфера людської діяльності. Форми наукового знання. 

Наукове дослідження як форма здійснення і розвитку науки. Види наукових 

досліджень (фундаментальні та прикладні). Класифікація наукових досліджень 

та наук (природничі, гуманітарні, технічні, суспільні). Наукові школи. Наукові 

революції. Внесок українських вчених у науку. Наукові медалі і премії України 

і світу. Глобальні кризи й проблема важливості науково-технічного прогресу. 

Ключові поняття: наука, наукове дослідження, форми наукового знання, 

наукове дослідження, фундаментальні та прикладні дослідження, класифікація 

наук та наукових досліджень. 

Література: 1; 2; 3; 6; 8, 16. 

 

ТЕМА 2. Організація наукової діяльності в Україні 

Загальні положення про підготовку наукових кадрів. Організація 



науководослідницької роботи в аспірантурі й докторантурі. Державна система 

організації і управління науковими дослідженнями в Україні. Різновиди науково- 

дослідних установ. Поняття про наукову школу. Особливості трудової діяльності 

наукового колективу. Специфіка професійної діяльності наукового колективу. 

Визначення поняття наукової етики. Провідні моральні принципи 

співробітництва у науковому колективі. 

Ключові поняття: анотація, реферат, доповідь, стаття, курсова робота, 

аспірант, докторант, дисертація, науковий ступінь, наукове звання, наукова 

школа, науковий колектив, наукова етика.. 

Література: 2; 3; 6; 9; 15. 

 

ТЕМА 3. Методологія наукового дослідження з педагогіки 

Маніфест Рассела-Ейнштейна. Визначення методології наукових 

досліджень з педагогіки. Принципи науково-педагогічного дослідження. 

Підходи у вивченні педагогічних явищ (аксіологічний, комплексний, 

структурний, функціональний, формалізований, цілісний, діяльнісний, 

культурологічний, суб’єктно-об’єктний, диференційований, індивідуальний, 

етнопедагогічний, моделювання, системний). Поняття про метод наукового 

пізнання. Класифікація методів, що використовуються у педагогічних 

дослідженнях. Роль теоретичних методів дослідження у науковому дослідженні. 

Поняття про модель та моделювання. Призначення моделей у науковому 

дослідженні. Емпіричні методи науково-педагогічних досліджень, їх сутність та 

класифікація. 

Ключові поняття: наукове дослідження, методологічна основа 

дослідження, об’єкт та предмет наукового дослідження, мета наукового 

дослідження, завдання наукового дослідження, гіпотеза наукового дослідження, 

принципи наукового дослідження, концептуальні положення наукового 

дослідження 

Література: 1; 3; 6; 9;11; 15. 

 

ТЕМА 4. Педагогічний експеримент 

Сутність педагогічного експерименту. Види педагогічного експерименту 

(констатувальний, формувальний, контролюючий, природний, лабораторний). 

Планування експерименту (постановка задач, вибір необхідного числа 

експериментальних факторів, вибірка, визначення тривалості, фіксування 

даних). Програма педагогічного експерименту. 

Ключові поняття: педагогічний експеримент, програма педагогічного 

експерименту, вибірка, контрольні/ експериментальні групи, види педагогічного 

експерименту. 

Література: 1; 4; 7; 9; 13; 14. 

 

ТЕМА 5. Види педагогічних досліджень та особливості їх 

методологічних засад 

Практичні та теоретичні причини, що зумовлюють постановку проблеми. 

Сутність, характер і шляхи вирішення наукової проблеми. Формування та 



обґрунтування наукових гіпотез як процес поглиблення наукового дослідження. 

Види гіпотез та їх роль у дослідженні явищ і процесів реальної дійсності. 

Значення гіпотез у прогнозуванні розвитку матеріального та духовного світу. 

Ознаки і функції наукової теорії. Роль теорії у формуванні та розвитку знань, 

науки, наукової картини світу. Наука як особливий вид духовного виробництва, 

пізнавальної діяльності вчених.. 

Ключові поняття: моделювання, прогнозування, гіпотеза, наукова 

новизна, науковий світогляд, ознаки наукової теорії. 

Література: 1; 3; 6; 9; 12. 

 

ТЕМА 6. Методи науково-педагогічного дослідження. 

Класифікація методів наукового дослідження. Характеристика загально- 

наукових методів дослідження. Спеціальні методи наукового пізнання в 

педагогіці. Методи емпіричного дослідження. Спостереження: різновиди та 

вимоги до його організації. Правила проведення опитування, 

анкетування,інтерв’ювання, тестування. Визначення й характеристика методів 

абстрагування, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, моделювання. Теоретичні 

методи. Специфіка історичного, термінологічного, функціонального, 

системного методів. Визначення аксіоматичного методу, методів ідеалізації, 

формалізації. Математичні методи та їх роль педагогічному дослідженні. Метод 

вивчення документації та учнівських робіт. Методи опрацювання й 

документування одержаних результатів. 

Ключові поняття: науковий метод, методика, методика дослідження, 

спостереження, порівняння, узагальнення, вимірювання, опитування, 

анкетування, інтерв’ю, тест, експеримент, абстрагування, аналіз і синтез, 

індукція, дедукція, моделювання, формалізація, ідеалізація, психолого- 

педагогічне тестування. 

Література: 1; 2; 5; 8; 10; 13. 

 

ТЕМА 7. Етичні норми науковця 

Основні етичні принципи науково-педагогічної діяльності. Академічна 

доброчесність: міжнародні виміри та сучасні вимоги. Види плагіату та помилки 

під час оформлення результатів наукового дослідження з педагогіки. 

Нормативно-правове поле врегулювання проблем, пов’язаних із плагіатом. 

Самоплагіат, можливості правильного оформлення посилань та цитувань під час 

виконання наукової праці. 

Ключові поняття: етичний кодекс науковця, академічний плагіат, види 

академічного плагіату, самоплагіат. 

Література: 1; 2; 5; 8;14; 15. 

 

ТЕМА 8. Особливості оприлюднення результатів науково-

педагогічного дослідження 

Основні етапи виконання науково-педагогічного дослідження. Вимоги 

щодо оформлення та оприлюднення результатів науково-педагогічного 

дослідження. Вимоги до нормативно-правового поля здійснення 



експериментального дослідження. Оприлюднення результатів наукового 

дослідження. 

Ключові поняття: тези, наукова стаття, захист, презентація, обговорення 

наукового дослідження, оприлюднення результатів наукового пошуку. 

Література: 1; 2; 5; 8; 11; 13. 

 

2. Структура вивчення дисципліни «Методологічні засади 

педагогічних досліджень» 

Назва теми 
Всього 

Кількість годин 

Контрольні 

заходи Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Наука й 

наукові 

дослідження в 

сучасному 

світі 

20 
 

6 
 

2 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

10 
 

14 

Поточне 

опитування; 

проблемні 

завдання 

Організація 

наукової 

діяльності в 

Україні 

 

20 

 

6 

 

2 

 

0,5 

 

2 

 

0,5 

 

10 

 

14 

Аналітичні звіти, 

реферати; 

проблемні 

практичні 

завдання 

Методологія 

наукового 

дослідження з 

педагогіки 

 

20 

 

6 

 

2 

 

0,5 

 

2 

 

0,5 

 

10 

 

14 

Поточне 

опитування; 

розробка 

класифікації та 

її 

обґрунтування 

Педагогічний 

експеримент 

 

20 

 

6 

 

2 

 

0,5 

 

2 

 

0,5 

 

10 

 

14 

Доповіді і 

виступи на 

наукових 

заходах. 

Види 

педагогічних 

досліджень та 

особливості їх 

методологічни

х засад 

20 6 2 1 2 0,5 10 14 

Презентації 

результатів 

виконаних 

завдань 

Методи 

науково- 

педагогічного 

дослідження 

20 6 4 1 4 0,5 10 14 

Розробка 

командної 

презентації 

Етичні 

норми 

науковця 

 

20 
 

6 
 

4 
 

1 
 

4 

 

0,5 
 

10 
 

12 

Виконання 

тестових 

завдань, 

виконання 

практичних 



вправ 

Особливості 

оприлюднення 

результатів 

науково-

педагогічного 

дослідження 

 

20 
 

6 
 

2 
 

1 
 

2 

 

0,5 
 

10 
 

14 

Презентації 

результатів 

виконаних 

завдань 

Разом 120  20 6 20 4 80 110  

 

 

4. Тематика практичних занять з дисципліни 

Практичне заняття № 1 

Тема. Основні напрями досліджень в галузі гуманітарних наук 

Питання для обговорення: 

1. Соціально-економічні передумови виникнення методології 

наукових досліджень. 

2. Періодизація розвитку методології наукових досліджень з педагогіки. 

3. Роль і місце наукових досліджень у системі підготовки фахівців в 

царині освіти. 

4. Внесок українських науковців до розвитку теорії і практики досліджень 

в галузі педагогіки. 

Проблемні питання і завдання: 

1. За допомогою кількох прикладів продемонструвати співвідношення 

понять «поняття», «судження», «умовивід». 

2. Послуговуючись історико-педагогічною літературою, укласти 

хронологічну таблицю розвитку методології науки. 

3. Укладання анотованого переліку літератури з наукознавства. 

4. Написання міні-твору (1-2 сторінки) на тему «Портрет сучасного 

науковця» (на основі власних спостережень та опитування однокурсників і 

викладачів). 

Література: 1; 2; 6; 10; 12; 15. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Організаційні основи наукової діяльності в Україні Питання 

для обговорення: 

1. Характеристика провідних напрямів наукових досліджень з 

педагогіки. 

2. Основні шляхи реформування системи вищої освіти Україні та їх 

вплив на методологію та організацію науки в Україні 

3. Організація та методологія наукових досліджень в сучасних умовах. 

Проблемні питання: 

1. Розкрийте співвідношення компонентів реформування організаційних 



структур наукової діяльності нашої країни. 

2. Проаналізуйте історичний аналіз тенденцій розвитку й досвід 

реформування педагогічної освіти України. 

3. Обдумайте власну ідею підвищення ефективності здійснення 

наукових досліджень в Україні та обґрунтуйте її. 

Література: 4; 5; 12; 15 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Методологічні основи здійснення наукового дослідження з 

педагогіки 

Питання для обговорення: 

1. Людиноцентричність  сучасної науки. 

2. Особистісні якості науковця – дослідника педагогіки. 

3. Методологія – основа об’єктивності наукового дослідження. 

Проблемні питання: 

1. Прокоментувати цитату Б.Рассела «З однієї сторони я хотів з’ясувати чи 

можливе пізнання, а з іншої – зробити все, що у моїх силах, задля щасливішого 

світу» (1957р.). Наскільки наведений вислів актуальний сьогодні? 

2. Підготовка доповіді на тему «Значення методології у науковому 

дослідженні». 

3. Укладання міні-словника «Компоненти методологічної частини 

наукового дослідження». 

Література: 2; 4; 7; 15. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Особливості методології педагогіки та педагогічного 

дослідження. 

Питання для обговорення: 

1. Методологія сучасного педагогічного дослідження. 

2. Характеристика принципів педагогічного дослідження. 

3. Загальна схема науково-педагогічного процесу 

4. Значення дослідницької діяльності під час виконання дослідження з 

педагогіки.. 

Проблемні питання: 

1. Розробка тестових запитань для абітурієнтів ЗВО з метою виявлення їх 

придатності до науково-дослідної роботи 

2. Класифікація принципів педагогічного дослідження та обґрунтування їх 

місця і ролі під час виконання дослідження з педагогіки 

Література: 2; 4; 7; 15. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Методологічні підходи до виконання педагогічного 

дослідження. 

Питання для обговорення: 

1. Системний підхід в науковому дослідженні. 



2. Діяльнісний підхід у виконанні наукового дослідження 

3. Акмеологічний підхід в дослідженні з педагогіки 

4. Біографічний підхід у науковій роботі 

5. Феномелогічний та герменевтичний підходи 

6. Синергетичний та парадигмальний підходи в наукових дослідженнях з 

педагогіки 

7. Хронологічний та інформаційний підходи в науковій роботі 

Література: 1; 3; 5; 10; 13. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Методи математичної обробки результатів педагогічного 

дослідження. 

Питання для обговорення: 

1. Вимірювальні шкали 

2. Зведення дослідницьких даних 

3. Міра зв’язку між змінними. 

4. Багатомірні методи аналізу 

5. Визначення вірогідності результатів в ході експериментальної роботи 

6. Непараметричні критерії. 

Література: 2; 4; 7; 15. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Академічна доброчесність наукового дослідження. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття академічної доброчесності в наукових дослідженнях 

2. Плагіат, самоплагіат та можливості правильного оформлення 

посилань та цитат 

3. Основні типи помилок, яких допускають дослідники під час 

виконання наукового дослідження з педагогіки 

Проблемні питання: 

1. Етичний кодекс дослідника 

2. Академічна спільнота та її реакція на недотримання правил 

доброчесності   

Література: 2; 4; 7; 15. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Оформлення результатів педагогічного дослідження. 

Питання для обговорення: 

1. Назвіть вимоги до формулювання назви дисертації. 

2. Назвіть структурні частини вступу. 

3. Яким чином здійснюється перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої в роботі мети? 

4. Сформулюйте обов’язкові вимоги до положень, що вино-сяться на 

захист. 

Проблемні питання: 



1. Чи допускається здійснювати огляд літератури у різних розділах 

дослідження? 

2. Як співвідносяться між собою об'єкт і предмет дослідження як 

категорії наукового процесу? 

3. Вимоги до формулювання висновків та рекомендацій щодо 

наукового та практичного використання здобутих результатів 

Література: 1; 3; 5; 11; 15. 

 

5. Самостійна робота студентів 

 

№ п/п ТЕМАТИКА 

1 Діагностика, оцінка та прогнозування стану педагогічного процесу. 

2 Форма організації досліджень у сфері педагогіки початкової школи . 

3 Особливості наукової діяльності у сфері навчання молодших школярів. 

4 Структура науково-педагогічного дослідження. 

5 Характеристика основних джерел наукової інформації. 

6 Значення методів математичної статистики в педагогічному дослідженні. 

7 Місце педагогічного експерименту в дослідженнях в галузі освіти. 

8 Сутність та методика використання емпіричних методів дослідження. 

9 Оцінка результатів наукової та методичної діяльності. 

10 Кількісні методи (методи математичної статистики): реєстрація , ранжування 

11 Місце і значення науково-педагогічної літератури в постановці та проведенні 

педагогічного дослідження. 

12 Педагогічний експеримент і його етапи 

13 
Оформлення та представлення результатів дослідження в науково- педагогічному 

співавторстві 

14 Можливості залучення Інтернет-технологій у проведенні педагогічних досліджень 

15 Класифікація методів дослідження. 

16 Роль теорії в практичній діяльності педагога- дослідника 

17 Характеристика основних теоретичних методів дослідження. 

18 Технологія проведення педагогічного дослідження у початковій школі. 

19 Академічна доброчесніть як основоположний принцип здійснення наукового 

дослідження 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання  

У процесі вивчення дисципліни «Методологічні засади педагогічних 

досліджень» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- розвʼязання тестових завдань; 

- завдання на конструювання оптимального набору понять і 

категорій власного дослідження; 



- поточне опитування; 

- вирішення проблемних запитань; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- екзамен. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Методологічні 

засади педагогічних досліджень» визначається за шкалою оцінювання: 
 

За шкалою 

 університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 Добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 Задовільно D (задовільно) 

60-64  Е (достатньо) 

35-58 Незадовільно FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з 

обов’язковим повторним 

курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 
№ Найменування Номер 

теми 

1. Друковані роздаткові матеріали 1‒8 

2. Методичні матеріали для проведення інформаційно- 

комунікаційної роботи 

1‒8 

3. Електронний варіант лекцій 1‒8 

4. Електронний варіант практичних занять 1‒8 
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