


 

 

  

 



Анотація 

Дисципліна спрямована на вивчення необхідного обсягу знань у галузі наукових 

досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з 

формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових 

та дипломних робіт. Завданням курсу є: засвоєння студентами теоретичного матеріалу, 

засвоєння основних положень організації наукових досліджень, формування правильному 

застосуванні висновків на практиці. 

Ключові слова:дослідження, доповідь, методи, матеріал, наукові статті, положення, 

методологія. 

 

Аnnotation 

The discipline is aimed at studying the required amount of knowledge in the field of 

research, preparing them for independent research, acquaintance with the forms of reports, 

methods of preparation of reports, reports, scientific articles, term papers and dissertations. The 

task of the course is: mastering by students of theoretical material, mastering of the basic 

provisions of the organization of scientific researches, formation of correct application of 

conclusions in practice. 
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ВСТУП 
         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія і 

методи наукових досліджень» складена  проф.Яблонським А.І.відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності 053 Психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: система загальних принципів і 

підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що пов'язані з науковою та 

практичною професійною діяльністю. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна психологія», «Педагогічна та вікова 

психологія»,  «Психологія праці», «Експериментальна психологія», «Диференційна 

психологія». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

1.1. Мета курсу: надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових 

досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з 

формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових 

та дипломних робіт. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– засвоєння студентами теоретичного матеріалу; 

–  засвоєння основних положень організації наукових досліджень;  

– формування правильному застосуванні висновків на практиці. 

Програмні результати навчання: 

ПРН-1.Розуміти і володіти провідними категоріями педагогіки і психології вищої 

школи, методики викладання дисциплін професійно - педагогічного циклу. 

ПРН-4.Знати зміст і володіти алгоритмом професійних дій щодо підготовки і 

методичного забезпечення різних видів навчальної роботи зі студентами (лекції, 

семінарські і практичні заняття, самостійна робота, науково-дослідна тощо) 

ПРН-5.Знати мету, завдання, методику розробки навчальних програм, 

організаційних форм і методів навчання студентів; встановлювати зв’язок між 

педагогічними впливами та досягнутими результатами. 

ПРН-7.Визначати та аргументувати вибір об’єкта, предмета, мети і завдань 

наукового дослідження; розуміти зв'язок методів дослідження з його предметом і 

завданнями. 

ПРН-8.Володіти вміннями і навичками, необхідними для реалізації стандартів 

вищої освіти зі спеціальності «Дошкільна освіта»; визначати завдання і зміст різних видів 

навчальної діяльності студентів на основі освітньо-професійних програм. 

ПРН-10. Розробляти посадові обов’язки, розподіляти службові завдання і 

доручення між членами колективу згідно їхньої компетенції і здатності до їх виконання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

ЗК-6 здатність володіти широким діапазоном словникового запасу  (у тому числі 

термінологією), що є необхідним у професійній сфері. 

ЗК-11 здатність вирішувати суспільні, індивідуальні й професійні проблеми на основі 

науково філософського світогляду й з орієнтацією на особистісний зміст. 

 

ІІ. Фахові: 

ФК-2 здатність розробляти та реалізовувати психологічні технології, спрямовані на 

вдосконалення навчально-виховного процесу ЗВО і ЗДО; 

ФК-3здатність здійснювати моніторинг діяльності різних типів закладів дошкільної освіти 

(державні, приватні тощо), проводити експертизу психологічної комфортності та 

ефективності освітнього середовища, програм навчання, виховання і соціалізації 

особистості на різних вікових етапах відповідно до основних нормативних документів та 

етичних принципів, що регламентують діяльність вихователя; 



ФК-6здатність визначати і діагностувати особливості розвитку особистості в різних видах 

діяльності (індивідуальна і групова), виявляти й обґрунтовувати ефективність освітніх 

програм для вищої і дошкільної ступенів системи освіти; 

ФК-7 здатність створювати безпечне, здоров'язбережувальне, психологічно 

комфортне освітнє середовище; 

ФК-10- здатність розробляти і впроваджувати програми психолого-

педагогічного супроводу особистості з метою її індивідуального, 

особистісного розвитку на етапах дошкільного дитинства та навчання в початковій школі; 

ФК-11здатність модифікувати, адаптувати та створювати нові методи і методики 

навчально- дослідницької діяльності в галузі дошкільної 

освіти з використанням сучасних інформаційних технологій; 

ФК-14 здатність до самоорганізації і саморегуляції в  процесі

 професійної діяльності; 

ФК-16здатність володіти провідними категоріями дошкільної педагогіки, 

методиками  викладання  дисциплін професійно-педагогічного циклу. 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Теорія пізнання. Процес пізнання 

Тема 2. Наукові закони та поняття 

Тема 3. Рівні функціонування науково-методологічного знання 

Тема 4. Особливості застосування загальнонаукового та конкретно-наукового 

методологічного інструментарію 

Тема 5. Наукова теорія. Етапи та засоби її створення 

Тема 6. Методологічні наукові принципи 

Тема 7. Поняття методу та класифікація методів 

Тема 8. Конкретно-наукові методи 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування,самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 


