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1. Коротка анотація до курсу.  У курсі Ви дізнаєтеся як здійснити педагогічне дослідження, основною метою якого є  

обрання найбільш ефективних методів, форм та засобів освітнього процесу; як здійснити педагогічний експеримент та, 

отримавши результати, оформити звіти про науково-дослідну роботу. На вас чекають практичні заняття  щодо роботи з 

інформаційним забезпеченням дослідження, розробленням його методологічного апарату, вибором методів здійснення 

теоретичної та емпіричної дослідницької педагогічної діяльності та інші.  

Курс складається з двох модулів: «Основи організації та проведення досліджень в освіті» та  «Організація та здійснення 

експериментального дослідження». Зміст зазначених модулів розкриває сутність та технологію організації, здійснення та 

оформлення результатів дослідницької діяльної викладача, як невід’ємного компоненту його професійної діяльності.  

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться. 

Загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу педагогічних процесів, явищ, механізмів та 

розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків. 

Фахові : Здатність до проведення дослідницької діяльності; до розробки й реалізації програми прикладного 

дослідження, яке передбачає уточнення вже відомих явищ і об’єктів з метою удосконалення галузевих або освітніх процесів, 

а також експериментальної перевірки результатів дослідження. 

 

2. Мета та цілі курсу : 

Мета : сформувати уміння розробляти і реалізовувати програму прикладного дослідження, спрямованого на  

удосконалення освітніх процесів; визначати рівні, критерії та показники ефективності запропонованих заходів; здійснювати 

аналіз результатів дослідження з формулюванням відповідних висновків та рекомендацій. 

Завдання: 

 знати види методів наукового дослідження, особливості їхнього застосування та вміти визначати цілі наукового 

дослідження; 

 знати види науково-дослідної продукції та володіти методами пошуку і обробки наукової інформації; 

 вміти встановлювати протиріччя  та здатність формулювати наукову проблему педагогічного дослідження; 

 знати принципи розробки категоріального апарату дослідження та вміти визначати об’єкт, предмет, мету, завдання, 

методологічну основу, наукові результати, теоретичну й практичну значущість дослідження; 



 знати сутність методів педагогічного дослідження та вміти обґрунтовано обирати і застосовувати теоретичні, 

емпіричні й математичні методи наукового дослідження освітніх процесів; 

 вміти визначати рівні, критерії та показники  ефективності досліджу вальних освітніх заходів та володіти методикою 

проведення педагогічного експерименту. 

 знати вимоги до оформлення результатів наукового дослідження та вміти їх оформлювати у вигляді звіту, наукових 

тез, статті; 

 вміти здійснювати опрацювання отриманих результатів дослідження та впроваджувати їх; 

 володіти навичками здійснення наукових комунікацій. 

 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – курс,очне навчання з супроводом у системі дистанційного навчання  

 

.4.  Результати навчання –  

 Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

РН.13. Розробляти і реалізовувати 

програму прикладного дослідження, 

спрямованого на удосконалення освітніх 

процесів; визначати рівні, критерії та 

показники ефективності запропонованих 

заходів; здійснювати аналіз результатів 

дослідження з формулюванням 

відповідних висновків та рекомендацій. 

РН.13.1 знати види методів наукового дослідження, особливості їхнього 

застосування та вміти визначати цілі наукового дослідження; 

РН.13.2 знати види науково-дослідної продукції та володіти методами 

пошуку і обробки наукової інформації; 

РН.13.3 вміти встановлювати протиріччя  та здатність формулювати наукову 

проблему педагогічного дослідження. 

РН.13.4 знати принципи розробки категоріального апарату дослідження та 

вміти визначати об’єкт, предмет, мету, завдання, методологічну основу, 

наукові результати, теоретичну й практичну значущість дослідження; 

РН.13.5 знати сутність методів педагогічного дослідження та вміти 

обґрунтовано обирати і застосовувати теоретичні, емпіричні й математичні 

методи наукового дослідження освітніх процесів; 

РН.13.6 вміти визначати рівні, критерії та показники  ефективності 

досліджуваних освітніх заходів та володіти методикою проведення 



 Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

педагогічного експерименту. 

РН.13.7знати вимоги до оформлення результатів наукового дослідження та 

вміти їх оформлювати у вигляді звіту, наукових тез, статті; 

РН.13.8вміти здійснювати опрацювання отриманих результатів дослідження 

та впроваджувати їх; 

РН.13. 9володіти навичками здійснення наукових комунікацій 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 30 письмове опитування (5-7 хвилин) у формі простих або тестових питань. 

Практичні заняття 30 публічний виступ на практичному занятті; експрес-опитування, 

тестування, письмова контрольна робота 

Самостійна робота 75 Індивідуальні завдання, опрацювання лекційного матеріалу, робота з 

навчальною літературою; підготовка до тестувань за лекційним 

матеріалом; виконання завдань до практичних занять; виконання 

завдань у системі дистанційного навчання 

Всього 135 (4,5 кредити) Підсумковий контроль: Екзамен  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2019/2020 3 6 (весна) 011 освітні, педагогічні науки.  Обов’язкова 

 



7. Пререквізити–  Дидактичні складники освітнього процесу, Основи педагогічної майстерності, Теорія та методика 

виховної роботи, Дидактичне проектування.  

8. Постреквізити – Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – використання проектора, комп’ютерна техніка, фліпчарт. 

Наявність оболонки Moodl для роботи в системі дистанційного навчання. http://pmpn.uipa.edu.ua/ 

10. Політики курсу - студент має складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб, 

Надавати для оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт вказувати першоджерела. 

Додатково з політикою курсу можна ознайомитися за посиланнями: 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

  

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1.  Основи організації та проведення досліджень у професійній освіті 

1. 

Лекція 1 Загальні відомості про науку та наукові дослідження 2 

Самостійна робота 1 
Складання / доповнення конспекту лекції / складання тематичного словника 
англійською мовою 

2 

Самостійна робота 2 Підготовка до практичного заняття 1 2 

Практичне заняття 1 Інформаційне забезпечення наукових досліджень 2 

2. 

Лекція 2, 3. Загальні основи педагогічних досліджень 4 

Самостійна робота 1 
Складання / доповнення конспекту лекції / складання тематичного словника 
англійською мовою 

2 

Самостійна робота 2 Підготовка до практичного заняття 2 2 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


Практичне заняття 2 Методологія  педагогічного дослідження  4 

Самостійна робота 3 
Індивідуальне завдання 1. «Виконання інформаційно-аналітичного діяльності 
наукової літератури з проблеми освітнього процесу». 

9 

3. 

Лекція 4,5 Методи  педагогічних досліджень 4 

Самостійна робота 1 
Складання / доповнення конспекту лекції / складання тематичного словника 
англійською мовою 

2 

Самостійна робота 2 Підготовка до практичного заняття 3 2 

Практичне заняття 3 Формування апарату наукового дослідження 4 

4. 

Лекція 6,7 Комплексне застосування методів дослідження 4 

Самостійна робота 1 
Складання / доповнення конспекту лекції / складання тематичного словника 
англійською мовою 

2 

Самостійна робота 2 Підготовка до практичного заняття 4 2 

Практичне заняття 4 
Вибір методів (метод аналізу документів, метод спостереження, методу опитування, 
метод соціометрії ) наукового дослідження 

4 

Самостійна робота 3 
Індивідуальне завдання 2. «Розроблення методологічного апарату педагогічного 
дослідження». 

10 

Всього за змістовий модуль 1 – 53год. (лекцій – 14 год., ПЗ – 14год.,, СР – 35год.) 

Змістовий модуль 2. Організація та здійснення експериментального дослідження 

5. 

Лекція 8,9 Експериментальні дослідження 4 

Самостійна робота 1 
Складання / доповнення конспекту лекції / складання тематичного словника 
англійською мовою 

2 

Самостійна робота 2 Підготовка до практичного заняття 5 2 

Практичне заняття 5 
Технологія обробки інформації при дослідженні науково-педагогічних проблем 
навчального закладу. 

4 

6. 

Лекція 10,11 Методи обробки результатів дослідження 4 

Самостійна робота 1 
Складання / доповнення конспекту лекції / складання тематичного словника 
англійською мовою 

2 

Самостійна робота 2 Підготовка до практичного заняття 6 2 
Практичне заняття 6 Використання методу спостереження у  педагогічних наукових дослідженнях 4 

Самостійна робота 3 
Індивідуальне завдання 3. «Обрання та обґрунтування методів здійснення 
педагогічного дослідження». 

12 



7. 

Лекція 12, 13 
Оформлення звітів про науково-дослідні роботи по впровадження результатів 
наукових досліджень 

4 

Самостійна робота 1 
Складання / доповнення конспекту лекції / складання тематичного словника 
англійською мовою 

2 

Самостійна робота 2 Підготовка до практичного заняття 7 2 

Практичне заняття 7 Використання статистичних методів у наукових дослідженнях 4 

8. 

Лекція 14, 15 Критерії якості  науково-педагогічних досліджень 4 

Самостійна робота 1 
Складання / доповнення конспекту лекції / складання тематичного словника 
англійською мовою 

2 

Самостійна робота 2 Підготовка до практичного заняття 8 2 
Практичне заняття 8 Оформлення результатів дослідження 4 

Самостійна робота 3 
Індивідуальне завдання 4. «Розроблення програми педагогічного експерименту з 
проблеми освітнього процесу». 

12 

Всього за змістовий модуль 2 – 72год. (лекцій – 16 год., ПЗ – 16год., СР – 40год.) 

Всього з навчальної дисципліни 1 – 135год. (лекцій – 30 год., ПЗ – 30 год., СР – 75 год.) 
 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/екзамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Контроль на лекційних заняттях: заповнення конспекту з теми у відповідності до презентації, 

участь в обговоренні теоретичних питань лекції 

0-15 

2 Робота на практичних заняттях, систематична участь в обговоренні теоретичних питань, 

опрацювання додаткової літератури,виконання практичних вправ на кожному практичному 

занятті. ПЗ 1-3 по 3б., Пз 4-15 по 2б. 

0-33 

3 Самостійна робота: 

 індивідуальне завдання № 1 (0-6 бали); 

25 



 індивідуальне завдання № 2 (0-6 бали); 

 індивідуальне завдання № 3 (0-6 бали); 

 індивідуальне завдання № 4 (0-7 бали) 

NМ Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання кожного з видів робіт: 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні 

0-1  балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні 

відповіді на запитання викладача. 



теоретичних питань лекції. 

Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0-3  бали – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 

– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на 

сайті дистанційного навчання. 

0-7 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з 

використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 

 

13. Питання до іспиту: 

Екзаменаційна робота містить 30 білетів. Кількість питань у білетах складає 2.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Питання № 1 дозволяє оцінити теоретичні знання та розуміння категорій організації та проведення досліджень у 

професійній освіті.  

Питання № 2 дозволяє оцінити теоретичні знання та розуміння організації та здійснення експериментального 

педагогічного дослідження. 



14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Азарян Альберт Арамаїсович   Основи наукових досліджень [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / А. 

А. Азарян, Р. С. Азарян. - Кривий Ріг : КТУ, 2010. - 230 с.  

2. Гончаренко С.У.  Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. — Київ- Вінниця: ТОВ 

фірма «Планер», 2010. - 308 с. 

3. Захаркевич Оксана Василівна   Основи наукових досліджень [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. 

Захаркевич, Г. С. Швець, О. М. Сарана. - Хмельницький : ХНУ , 2013. - 223 с. : іл. - Бібліогр. : с. 204-206 (29 назв). - Предм. 

покажч. : с. 221. 

4. Методологічні засади педагогічного дослідження [Текст] : монографія / [Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило 

та ін.] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ЛНУ , 2013. - 247 с. 

 5. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. підруч. / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва , Н. Ю. Волянюк та ін. ; за ред. В. І. 

Саюк., Є. Р. Чернишової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 143 с.  

 6. Пихтіна Ніна Порфирівна     Основи наукових досліджень в опорних схемах [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. П. 

Пихтіна, С. О. Нестерець ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. В. Гоголя. - 2-ге вид. - Ніжин : НДУ, 2012. - 71 с. 

 7. Руденко Володимир Миколайович     Математико-статистичні методи педагогічних дослідженнях [Текст] : [навч. 

посіб.] / В. Руденко. - Рівне : Волинські обереги, 2012. - 583 с. 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Волощук І. С.  Педагогічне дослідження [Текст] : навч. посіб. / І. С. Волощук ; Ін-т вищ. освіти, Ін-т обдар. дитини. - 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%86.%20%D0%A1.


К. : Інформаційні системи, 2009. - 390 с.  

2. Дубягін О. Б.  Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту [Текст] : монографія 

/ О. Б. Дубягін, О. М. Печко. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 257 с. 

3. Кравцова Н. Г. Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї [Текст] : 

автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Г. Кравцова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : [б. в.], 

2008. - 20 с. 

4. Кириліва В. О. Розвивальне навчання в дослідженнях і експериментах Харківських педагогів (60-90 рр. XX ст.) 

[Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. О. Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : 

[б. в.], 2014. - 20 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Сайт дистанційного навчання УІПА 

2. http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html 

3. https://mon.gov.ua 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 

Завідувач кафедри        Н.О.Брюханова 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D1%96%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html
https://mon.gov.ua/

