
 

 



 

 



АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Дана програма нормативної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для 

підготовки ІІ (магістерського) рівня вищої освіти фахівців спеціальності 013 Початкова 

освіта складена для реалізації освітньо-професійної програми Початкова освіта. 

 

 

Ключові слова: науковий підхід, науковий пошук, методи дослідження,  

кваліфікаційне дослідження, магістерська робота. 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 

 

This program of normative discipline is «Methodology of scientific researches» for 

preparation of ІІ (master's degree) of level of higher education of specialists of speciality 013 

Primary education is made for realization of the educationally professional program Primary 

education. 

 

Key words: scientific approach, scientific research, research methods, qualification 

research, master's thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Загальна кількість годин – 90 год Спеціальність 

013 Початкова освіта 

 

Семестр 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – наукова стаття 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: аудиторних – 3 год. 

самостійної роботи студента – 6 год. 

Ступінь 

магістра 

10 год. 

Практичні, 

семінарські 

20 год. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php

?id=2057 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю: 

залік 

 

 

Мова навчання – українська  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 90 год. : 30 год. – аудиторні 

заняття,60 год. –  самостійна робота (33 % / 67 %). 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: принципи та методи наукового 

дослідження. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни пов’язано з вивченням таких 

дисциплін: «Філософія освіти», «Інформаційно-комунікативні технології», «Технології 

викладання фахових дисциплін», у початковій школі». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: вивчення основних принципів методології та логіки наукового пошуку, 

методів і прийомів здійснення наукового дослідження. 

Завдання курсу: формування здатності до реалізації наукового й діяльнісного 

підходів до отримання та перевірки нових знань; оволодіння теоретичними і практичним 

методами науково-педагогічного дослідження. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2 уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти 

ПРН 3 уміння творчо-критично мислити з дотриманням норм і правил інтелектуальної 

власності 

ПРН 4 уміння працювати в міжнародному середовищі, виявляючи толерантне ставлення 

до інших культур 

ПРН 5 навички досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий, науковий, 

художній) українською мовою як державною та іноземною на необхідному 

професійному рівні 

ПРН 8 уміння організації дослідно-експериментальної та дослідницької роботи у сфері 

освіти та представляти її результати передусім у власних публікаціях 

ПРН 9 уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру освітніх 

процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку 

педагогічних концепцій і предметних методик 

ПРН 11 уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності 

викладача початкової школи 

 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з 

різних джерел та формулювання логічних висновків. 



ЗК-3 Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність 

приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно 

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, 

що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до навчально-

виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 

педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й 

виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК-9 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач 

у професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові: 

ФК-1 Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції 

розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі 

початкової та вищої освіти, а також підвищення професійної майстерності 

викладача, вчителя.  

ФК-4 Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології,  

прийоми,  засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з 

дисциплін психолого-педагогічного циклу і методик навчання.  

ФК-6 Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

Тема 1. Предмет і завдання методології наукового пізнання 

Предмет і сутність науки, її функції. 

Еволюція та методологічні принципи науки.  

Класифікація основних галузей наук. 

Сутність наукового пізнання, його характеристики. 

Організація наукової діяльності в Україні. Науково-педагогічні працівники, наукові школи. 

 

Тема 2. Методологія і методи наукових досліджень 

Постановка наукових проблем та її вирішення. Основні напрямки розробки проблеми. 

Особливості та рівні науково-пізнавальної діяльності. 

Теоретичні та емпіричні методи дослідження. 

Спостереження як метод дослідження. Види спостережень, їх функції та обробка 

результатів. 

Експеримент як метод дослідження. Види й функції експерименту, обробка та 

представлення результатів. 

 



Кредит 2. Технологія наукових досліджень 

Тема 3. Категоріальний апарат наукового дослідження 

Складові та характеристика категоріального апарату наукового дослідження. 

Вибір та обґрунтування теми дослідження. 

Наукова новизна та гіпотеза. 

Взаємозв’язки між складовими категоріального апарату наукового дослідження. 

 

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Наукова, науково-технічна, науково-педагогічна і методична інформація. Достовірність 

інформації, результатів і висновків. Типи наукових документів. 

Наукові фахові і цитовані видання. Способи пошуку наукової інформації. Обробка 

наукової інформації та джерел дослідження. Організація праці у науковій діяльності. 

 

Кредит 3. Основи наукової етики та вимоги до наукових публікацій 

 

Тема 5. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 

Основи наукової етики. Академічна доброчесність. 

Види наукових публікацій та правила їх оформлення. Авторство й співавторство у 

публікаціях. 

Магістерська робота як різновид наукового пошуку. Вимоги до магістерських робіт. 

Планування роботи, структура та оформлення роботи. Робота над списком джерел, 

рецензування та підготовка до захисту. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагности успішності навчання. 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема – наукова публікація), презентації, тестові завдання, контрольні роботи. 

 


