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Анотація 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

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

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методологія педагогічного дослідження, 

методи, організація та техніка наукових досліджень, методика використання результатів 

дослідження під час написання магістерського дослідження.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Модель фахової підготовки вчителя», «Технології 

викладання фахових дисциплін у початковій школі», «Формування медіакультури вчителя 

початкової школи», «Філософія освіти». 

Метою дисципліни є організація наукової роботи, опанування основними 

методологічними підходами, методами, засобами і технологіями науково-педагогічного 

дослідження; професійно-педагогічна підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» до проведення науково-педагогічних досліджень у ЗЗСО І ступеня та ЗВО.  

 Ключові слова: методологія наукових досліджень, кваліфікаційна робота магістра, 

наукова стаття, наукове дослідження. 

 

 

Abstract 

The program of study of the elective discipline "Methodology of scientific research" is made 

according to the educational-professional program of preparation of masters of a specialty 013 

Primary education under the educational-professional program "Primary education".  

and research techniques, methods of using research results when writing a master's thesis.  

Interdisciplinary links: "Model of professional teacher training", "Technologies of teaching 

professional disciplines in primary school", "Formation of media culture of primary school 

teachers", "Philosophy of education". 

The purpose of the discipline is the organization of scientific work, mastering the basic 

methodological approaches, methods, tools and technologies of scientific and pedagogical research; 

professional and pedagogical training of specialists of educational and qualification level "master" 

to conduct scientific and pedagogical research in the institution of general secondary education of 

the first degree and the institution of higher education. 

Key words: research methodology, master's thesis, scientific article, scientific research. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

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

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія педагогічного дослідження, 

методи, організація та техніка наукових досліджень, методика використання результатів 

дослідження під час написання магістерського дослідження.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Модель фахової підготовки вчителя», «Технології 

викладання фахових дисциплін у початковій школі», «Формування медіакультури вчителя 

початкової школи», «Філософія освіти». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: організація наукової роботи, опанування основними методологічними 

підходами, методами, засобами і технологіями науково-педагогічного дослідження; 

професійно-педагогічна підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» до 

проведення науково-педагогічних досліджень у ЗЗСО І ступеня та ЗВО.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння теоретичних знань з 

методології педагогічної освіти; сформувати у магістрантів інтерес до самостійної 

дослідницької діяльності з актуальних проблем педагогічної освіти; створити умови для 

набуття методологічних умінь, навичок та компетентностей, необхідних для майбутньої 

науково-дослідницької діяльності; навчити майбутніх учителів початкової школи оформляти 

результати дослідно-експериментальної роботи відповідно до чинних вимог; забезпечити 

умови для впровадження результатів дослідницької діяльності; магістрантів шляхом 

підготовки доповідей наукових тез та наукових статей. 

Програмні результати навчання:  

ПР-01. Критично осмислювати та інтегрувати знання про концептуальні засади, цілі, 

завдання, принципи функціонування початкової освіти в Україні у перебігу розв’язання 

складних задач у широких мультидисциплінарних контекстах. 

ПР-02. Спілкуватися академічною українською та іноземною мовами в усній та 

письмовій формах, використовувати комунікативні стратегії, формувати в учнів здатність до 

взаєморозуміння, міжособистісної взаємодії. 

ПР-03. Застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх галузей початкової 

школи  в стандартних, нестандартних та невизначених ситуаціях. 

ПР-05. Організовувати та управляти робочими та освітніми процесами у складних, 

непередбачуваних умовах, що потребують нових стратегічних підходів, налагоджувати 

співпрацю з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси. 

ПР- 08. Відповідати критеріям академічної доброчесності у власній науково-пошуковій 

діяльності в галузі початкової освіти. 

ПР- 09. Планувати, організовувати і здійснювати наукові (експериментальні) 

дослідження у сфері початкової освіти; аналізувати, узагальнювати й презентувати 

результати дослідження; доводити власну наукову позицію. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-3. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-4. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК-5. Здатність працювати автономно. 

ІІ. Фахові:  
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СК-1. Здатність усвідомлювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи 

функціонування системи освіти, усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і 

систем у глобальному світі. 

СК-2. Здатність спілкуватися академічною українською та іноземною мовами в усній 

та письмовій формах, використовувати різні стратегії комунікації, формувати спільноту 

учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною. 

СК-3. Здатність застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх галузей 

початкової школи в стандартних, нестандартних та невизначених ситуаціях. 

СК-5. Здатність організовувати та управляти робочими та освітніми процесами в 

початковій освіті, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних 

підходів, співпраці з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси. 

ФК-6. Здатність моделювати, проєктувати та реалізовувати науково-експериментальну 

діяльність в системі початкової освіти в широких мультидисциплінарних контекстах, нових 

або незнайомих середовищах за наявності неповної чи обмеженої інформації.  

ФК-8. Здатність розробляти, реалізовувати та контролювати ефективність 

дослідницьких та інноваційних проєктів у сфері початкової освіти. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Тема 1. Специфіка наукового пізнання і критерії науковості. Загальнонаукові підходи 

до педагогічного дослідження. 
Тема 2. Організація наукових досліджень в Україні. 
Тема 3. Навчально-дослідна та науково-дослідна робота студентів  
Тема 4. Система наукових досліджень у педагогічній практиці  
Тема 5. Вивчення інформаційних джерел та аналіз педагогічного досвіду 
Тема 6. Організація і методика проведення наукового дослідження 

Тема 7. Методологія та методика наукової роботи  

Тема 8. Аналітичні технології у наукових дослідженнях 
Тема 9. Наукове дослідження та технологія дослідницької роботи  
Тема 10. Організація наукової діяльності й наукових досліджень 
Тема 11. Технологія роботи над кваліфікаційною роботою магістра 
Тема 12. Оформлення та оприлюднення результатів наукового дослідження 

        Тема 13. Наукова стаття 
        Тема 14. Мова і стиль наукової роботи.  
        Тема 15. Виступ із науковим повідомленням 
 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бондар В.І. Проблеми  оцінювання   і  розвитку   методології   наукового   пізнання  

в  педагогіці. Київ.:  Вид-во  НПУ  імені  М.П.Драгоманова,  2017.161 с.  

2. Методичні рекомендації до написання і оформлення кваліфікаційної роботи 

освітнього рівня «магістр» /уклад. І.М.Шапошнікова, О.В.Матвієнко, М.С.Севастюк. Київ.: 

НПУ  ім.М.П.Драгоманова, 2017. 52 с.  

3.  Павкін Д.М. Студентська наукова робота: рекомендації до написання й 

оформлення: Навчально-методичний посібник. Чернівці: Рута, 2006.  

4.Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: 

підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013. 

5.Скаткин М.Н., Методология и методика педагогических исследований. Москва: 

Просвещение, 1986.  

6.Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження [текст]: навч.  посіб.Київ: 

Центр учбової літератури, 2013.  

7.Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього  процесу 

університетів : практичний посібник / Авторський колектив : В.  Майборода,  О. Ярошенко,  
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Я.  Скиба  ;  за  ред.  О.  Ярошенко. Київ   :  Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. С. 22 

– 31.  

8.Шейко В.М.,   Кушнаренко   Н.М.   Організація   та   методика   наукової  діяльності: 

Підручник. Київ: Знання, 2006. 

Допоміжна 

1. Авраменко  К.  Б.  Основи  науково-дослідних  робіт.  Навчально-методичний  

посібник  для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв. Миколаїв: ІВП 

„Степ-інфо”, 2004. 128 с.  

  2. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ. 2013. 336 с.  

  3. Пілюшенко  В.     Л.,  Шкрабак  І.   В.,  Славенко  Е.   І.   Наукове  дослідження:  

організація,  методологія, інформаційне забезпечення: навчальний посібник. К., 2004.344 с.  

  4. Пятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. К., 2003, 

116 с.  

  5. Романчиков  В.  І.  Основи  наукових  досліджень:  навчальний  посібник.  К.:  

Центр  учбової  літератури, 2007. 254 с.  

  6. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 с. (електр. версія: http://www.info-librarv.com.ua/books-

book-96.html).  

  7. Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. 

Харків. 2014. 200 с. 
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     4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: http://books.br.com.ua/themes/132/355 ru/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ІНДЗ, мультимедійні 

презентації, тестування, контрольні роботи. 

 

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/

