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Силабус курсу «Основи науково-педагогічних досліджень» 

2021-2022 навчального року 

 

Назва курсу Основи науково-педагогічних досліджень 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Туган-Барановського, 7 

Циклова комісія за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

педагогічно-психологічних і соціальних дисциплін  

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

02 Культура і мистецтво 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

Викладач курсу  Проц Марта Орестівна 

Контактна 

інформація 

викладача 

https://pedcollege.lnu.edu.ua/employee/prots-marta-orestivna 

  

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу  

(вул. вул. Туган-Барановського, 7, каб. 44 ). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft Teams. 

Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  електронну 

пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-naukovo-pedahohichnykh-doslidzhen-

027-muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo  

Інформація про 

курс 

Дисципліна «Основи науково-педагогічних досліджень» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, яка 

викладається в І семестрі в обсязі 90 годин / 3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

 

Зміст навчальної дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень» 

розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб педагогічно доцільно організовувати 

освітній процес у загальноосвітньому навчальному закладі.  

Вивчення курсу дає змогу студентам оволодіти здатністю творчо й оперативно 

реалізовувати знання, фахові уміння і навички у професійній діяльності; 

готовністю оволодівати навичками дослідницької та організаторської діяльності; 

здатністю до свідомого вибору шляхів та методів удосконалення своїх особистих 

і професійних якостей, уміння застосовувати на практиці здобуті знання. 

Мета та цілі курсу Метою курсу є засвоєння студентами теоретичних і практичних основ 

курсу; формування у майбутніх педагогів методологічної компетентності; 

ознайомлення студентів з особливостями організації науково-педагогічних 

досліджень (з урахуванням фахового спрямування); професійно-

педагогічна підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» до написання різних видів наукових робіт (у т.ч. й курсових), а 

також проведення науково-педагогічних досліджень загальноосвітньому 

навчальному закладі під час різних видів педагогічної практики тощо. 

Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

 осмислення теоретико-методологічних основ та логіки організації 

https://pedcollege.lnu.edu.ua/employee/prots-marta-orestivna
https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-naukovo-pedahohichnykh-doslidzhen-027-muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo
https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-naukovo-pedahohichnykh-doslidzhen-027-muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo
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науково-педагогічних досліджень; 

 формування адекватного розуміння сутності науки, наукового 

пізнання, методологічних підходів до дослідження науково-педагогічних 

проблем;  

 оволодіння концептуальними основами науково-педагогічного 

дослідження, поетапним моделюванням, методичним та математичним 

інструментарієм; 

 ознайомлення з плануванням, організацією та проведенням 

досліджень, констатувального етапу педагогічного експерименту в 

науково-дослідній роботі; 

 оволодіння теоретичними і практичними основами опрацювання, 

аналізу та інтерпретації результатів науково-педагогічного дослідження; 

 підготовка до написання різних видів наукових робіт. 

Література для 

вивчення курсу 

Основна 

1. Завгородня Т.К., Стражнікова І.В. Методологічні засади педагогічних 

досліджень: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2021. 

120 с. URL: https://kpibs.pnu.edu.ua/wp-content 

2. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: Навч. 

посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 

с. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Koval-

chuk-L.-Modeliuvannia-naukovo-pedahohichnykh-doslidzhen-.-

Posibnyk.pdf 

3. Мальська М., Паньків Н. Основи наукових досліджень : навчальний 

посібник.  Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020.  226 с. 

URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osnovy-

naukovykh-doslidzhen-Pan-kiv-Malska.pdf 

4. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / за редакцією Р. 

О. Крохмального. 2-ге вид., перероб. і допов. Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. 464.с. URL: https://kultart.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/04/OND_2020-1-1-8.pdf 

Додаткова 

1. Кириленко О. П.,  Письменний В. В.Основи наукових досліджень у 

схемах і таблицях : навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 227 с. 

2. Колесников O.B. Основи наукових досліджень. К.: Центр учбової 

літератури, 2011. 144 с. URL:  http ://www. book h га і ns. com/book_206. 

htm 1 

3. Корягін М. В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень: навч. посіб. К.: 

Алерта, 2014. 620 с. 

4. Лузан П.Г., Сошвник І.В., Виговська С.В. Основи науково-педагогічних 

досліджень. К., 2012. 219 с. URL: 

http://elibrary.nubip.cdu.Ua/4710/1/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf 

5. Пєхота О.М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень: від 

студента до наукової школи: навч.-метод. посіб. Миколаїв: Іліон, 2011. 

339 с. 

6. Тушева В. В. Основи науково-педагогічних досліджень: навч.-метод. 

посібник. X.: Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди., 2006. 

219 с. 

https://kpibs.pnu.edu.ua/wp-content
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Koval-chuk-L.-Modeliuvannia-naukovo-pedahohichnykh-doslidzhen-.-Posibnyk.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Koval-chuk-L.-Modeliuvannia-naukovo-pedahohichnykh-doslidzhen-.-Posibnyk.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Koval-chuk-L.-Modeliuvannia-naukovo-pedahohichnykh-doslidzhen-.-Posibnyk.pdf
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osnovy-naukovykh-doslidzhen-Pan-kiv-Malska.pdf
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osnovy-naukovykh-doslidzhen-Pan-kiv-Malska.pdf
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/OND_2020-1-1-8.pdf
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/OND_2020-1-1-8.pdf
http://elibrary.nubip.cdu.ua/4710/1/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf
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7. Філіпенко A.C. Основи наукових досліджень. 2019. URL:  

http : //ukrl і brary. at. ua/1 oad/osno v t naukovikh 

doslidzhen/osnovi_naukovikh doslidzhen/a _s_fil ipenko_osnovi_naukov 

ikh_doslidzhen/26-1 -0-1 

Тривалість курсу 1 семестр, 90 год., 3 кредити. 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

семінарських занять та 58 годин самостійної роботи. 

Програмні 

компетентності 

Після вивчення курсу  студенти повинні знати: 

 понятійно-категоріальний апарат курсу;  

 сутність методологічних підходів, особливості їх використання у 

науково-педагогічних дослідженнях;  

 структуру і логіку наукового дослідження; 

 види науково-дослідницької роботи студентів; 

 інформаційне забезпечення науково-педагогічних досліджень; 

 концептуальні основи  науково-педагогічного дослідження; 

 головні етапи науково-педагогічного дослідження; 

 методи науково-педагогічних досліджень; 

 педагогічний експеримент, його види, особливості використання у 

науково-дослідницькій роботі; 

 види математичного інструментарію в науково-педагогічних 

дослідженнях; 

 загальні вимоги щодо підготовки, оформлення та захисту курсових 

(бакалаврських) робіт; 

  вміти: 

 обирати проблему науково-педагогічного дослідження; 

 здійснювати пошук літературних джерел та оформляти їх у науково-

дослідницькій роботі; 

 визначення загальноприйняті методологічні параметри науково-

педагогічного дослідження; 

 моделювати етапи науково-педагогічного дослідження; 

 застосувати методи науково-педагогічного дослідження; 

 здійснювати констатувальний експеримент у науково-дослідницькій 

роботі; 

 використовувати математичний інструментарій у науково-

дослідницькій роботі, аналізувати та інтерпретувати результати наукового 

пошуку; 

 проектувати та моделювати науково-педагогічне дослідження у процесі 

виконання курсової (бакалаврської) роботи, під час педагогічної практики.  

 

Студент набуде компетентностей: 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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ЗК 9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань та взятих 

обов’язків. 

Фахові компетентності: 

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно до 

розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.  

СК 3. Здатність діяти відповідно до чинного законодавства (України та 

міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності.  

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-

просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань. 

Результати 

навчання 

ПР 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у 

певній системі.  

ПР 8. Проводити наукове дослідження нерухомих пам’яток та визначати 

розмір та значення їх історико-культурної цінності.  

ПР 18. Виконувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та 

представляти результат вчасно. 

ПР 21. Робити презентації усно із візуальним супроводом, електронні 

презентації, відео-презентації, презентації в письмовій формі державною 

та іноземною мовами. 

Ключові слова Дослідження, науково-педагогічне дослідження, методи науково-

педагогічних досліджень, принципи науково-педагогічних досліджень, 

закономірності науково-педагогічних досліджень, діагностика навчання, 

педагогічний експеримент, етапи науково-педагогічного дослідження, есе, 

стаття, курсова робота. 

Формат курсу Очний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем.  

Теми Представлені у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці семестру 

 

Пререквізити Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на компетентностях, 

сформованих у межах навчальних дисциплін: «Музейна педагогіка». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, практичні вправи, творчі індивідуальні, групові та 

підгрупові завдання, дискусія. 

Робота в системі Moodle, побудова електронного навчання як 

простору прояву пізнавальних ініціатив, Google Forms – інструмент для 

тестового контролю, проведення опитування. 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проектор. Наявність інтернет-зв’язку. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

таким співвідношенням:  

• семінарські/самостійні: 80% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 30 

• контрольні заміри (2 модульні контрольні роботи): 20% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 20 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до заліку 1. Наукознавство. Понятійно-категоріальний апарат науково-

педагогічного дослідження. 
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2. Логіка науково-педагогічних досліджень.  

3. Методологічні підходи до організації науково-педагогічних досліджень 

у закладі освіти. 

4. Науково-дослідна робота студентів, її види.  

5. Наукова інформація, форми обміну науковою інформацією.  

6. Вимоги до оформлення списку використаних джерел.  

7. Правила реферування наукових публікацій.  

8. Методологічні параметри науково-педагогічного дослідження.  

9.  Актуальність науково-педагогічного дослідження, її обґрунтування.  

10.  Об’єкт і предмет науково-педагогічного дослідження.  

11.  Формулювання мети. Визначення завдань наукового дослідження.  

12.  Теоретичні основи дослідження.  

13.  Визначення загальноприйнятих методологічних параметрів науково-

педагогічного дослідження у закладі освіти. 

14.  Сучасна наука про поетапне моделювання науково-педагогічних 

досліджень.  

15.  Етапи науково-педагогічного дослідження за І.В.Зайченком.  

16. Етапи науково-педагогічного дослідження за Н. Волковою. 

17.  Етапи науково-педагогічного дослідження за М. Поташником.  

18.  Обґрунтування загальної схеми та програми проведення науково-

педагогічного дослідження у закладі освіти. 

19. Методи науково-педагогічного дослідження, сутність, класифікація.  

20.  Методи пізнання: емпіричні, теоретичні, комбіновані.  

21.  Спостереження, сутність, вимоги, види, застосування.  

22.  Опитувальні (статистичні) методи науково-педагогічного дослідження 

(бесіда, інтерв’ю, анкетування).  

23.  Метод тестування у науково-педагогічних дослідженнях.  

24.  Використання методів науково-педагогічних досліджень у розв’язанні 

актуальних проблем початкової освіти. 

25.  Педагогічний експеримент, його сутність.  

26.  Особливості і функції педагогічного експерименту як методу 

наукового дослідження.  

27.  Види педагогічного експерименту.  

28.  Вимоги до його організації. Етапи проведення педагогічного 

експерименту. 

29.  Техніка застосування констатувального експерименту першого 

порядку в науково-педагогічних дослідженнях у закладі освіти. 

30.  Педагогічне діагностування та його використання в науково-

педагогічному дослідженні.  

31.  Порівняння і вимірювання в науково-педагогічних дослідженнях 

(поняття, об’єкти, шкали).  

32.  Методи математичної статистики.  

33.  Методика опрацювання результатів науково-педагогічних досліджень.  

34.  Педагогічне діагностування та використання математичного 

інструментарію в науково-педагогічних дослідженнях у закладі освіти. 

35.  Курсова робота, мета і значення у навчальній діяльності та науково-

дослідницькій роботі студента.  
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36.  Схема викладу, обсяг і оформлення курсової роботи.  

37.  Головні етапи виконання курсової роботи.  

38.  Оформлення літературних джерел.  

39.  Підготовка до захисту та захист курсової роботи.  

40. Проектування та моделювання науково-педагогічного дослідження (на 

прикладі курсової роботи). 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

 

Схема навчальної дисципліни* 

 
Тиждень Тема занять Форма діяльності та обсяг 

годин 

Термін 

виконання 

 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи науки та  науково-педагогічного дослідження 

 

1. Тема 1. Вступ. Поняття про науково-

педагогічне дослідження, його логіку та 

методологічні підходи до організації  

Вступ до вивчення курсу. Наукознавство. 

Понятійно-категоріальний апарат науково-

педагогічного дослідження. Логіка науково-

педагогічних досліджень 

Лекція – 2 год.,  

самостійна робота – 8 

год. 

03.09.21 р. 

2. Тема 1. 

Методологічні підходи до організації 

науково-педагогічних досліджень у 

закладі освіти 

Методологія науково-педагогічних 

досліджень. Методологічні підходи 

організації науково-педагогічних 

досліджень (з урахуванням фахового 

спрямування) Виконання практичних 

завдань з використанням різних 

методологічних підходів науково-

педагогічного дослідження. 

Практичне заняття – 2 

год. 

10.09.21 р. 

3. Тема 2. Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень 

Загальні відомості про інформацію.  

Роль інформації у науковій діяльності.  

Друковані носії інформації. Носії та засоби 

поширення інформації на основі 

комп’ютерної техніки. Типологія наукової 

інформації та основні види видань. 

Поняття про документи як засоби фіксації 

наукової інформації. 

Лекція – 2 год.,  

самостійна робота – 6 

год. 

17.09.21 р. 

4. Тема 3. Науково-дослідницька робота 

студентів. Інформаційне забезпечення  

науково-педагогічних досліджень 

Лекція – 2 год,  

самостійна робота – 8 

год. 

24.09.21 р. 
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Науково-дослідна робота студентів, її 

види. Наукова інформація, форми обміну 

науковою інформацією. Вимоги до 

оформлення списку використаних джерел. 

 

5. Тема 3. Стилі оформлення списку 

використаних джерел 
Рекомендації з оформлення посилань в 

наукових роботах. Упорядкування списку 

використаних джерел. 

Практичне заняття –  

2 год,  

01.10.21 р. 

6. Тема 3. Правила реферування наукових 

публікацій 
Правила реферування наукових публікацій. 

Реферативний огляд. Анотований реферат. 

Практичне заняття –  

2 год. 

 

08.10. 21 р. 

7. Тема 4. Концептуальні основи науково-

педагогічного дослідження. Етапи 

науково-педагогічного дослідження 

Методологічні параметри науково-

педагогічного дослідження. Актуальність 

науково-педагогічного дослідження, її 

обґрунтування.  

Об’єкт і предмет науково-педагогічного 

дослідження. Формулювання мети. 

Визначення завдань наукового дослідження. 

Теоретичні основи дослідження. 

Лекція – 2 год.,  

самостійна робота –  

8 год. 

15.10. 21 р 

8. 1. Контроль знань за змістовим модулем 1. Практичне заняття –  

2 год. 

22.10. 21 р 

 

Змістовий модуль 2. Методичні засади організації та проведення 

науково-педагогічного дослідження 

 

9. Тема 5. Методи науково-педагогічних 

досліджень  

Методи науково-педагогічного 

дослідження, сутність, класифікація.  

Методи пізнання: емпіричні, теоретичні, 

комбіновані.  

Спостереження, сутність, вимоги, види, 

застосування. Опитувальні 

(статистичні) методи науково-

педагогічного дослідження (бесіда, 

інтерв’ю, анкетування). Тестування.  

Лекція – 2 год.,  

самостійна робота –  

6 год. 

29.10.21 р. 

10. Тема 5. Використання методів 

науково-педагогічного дослідження у 

розв’язанні актуальних проблем освіти 
2. Спостереження, сутність, вимоги, види, 

застосування. Опитувальні 

(статистичні) методи науково-

педагогічного дослідження (бесіда, 

інтерв’ю, анкетування). Тестування 

Практичне заняття –  

2 год. 

 

05.11.21 р. 

11. Тема 6. Педагогічний експеримент у 

науково-педагогічних дослідженнях 
Педагогічний експеримент, його 

сутність. Особливості і функції 

Лекція – 2 год,  

самостійна робота – 6 год 

12.11.21 р. 
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педагогічного експерименту як методу 

наукового дослідження. Види 

педагогічного експерименту. Вимоги до 

його організації. 

12. Тема 6. Педагогічний експеримент у 

науково-педагогічних дослідженнях  

Етапи проведення педагогічного 

експерименту. Техніка застосування 

констатувального експерименту 

першого порядку в науково-педагогічних 

дослідженнях у закладах освіти. 

Практичне заняття –  

2 год. 

 

19.11.21 р. 

13. Тема 7. Опрацювання, аналіз та 

інтерпретація результатів науково-

педагогічних досліджень 

Педагогічне діагностування та його 

використання в науково-педагогічному 

дослідженні. Порівняння і вимірювання в 

науково-педагогічних дослідженнях 

(поняття, об’єкти, шкали). Методи 

математичної статистики. 

Лекція – 2 год,  

самостійна робота – 8 год 

26.11.21 р. 

14. Тема 7. Аналіз та інтерпретація 

отриманих результатів науково-

педагогічних досліджень 
Методика опрацювання результатів 

науково-педагогічних досліджень.  

Аналіз та інтерпретація отриманих 

результатів науково-педагогічних 

досліджень. Використання 

математичнофго інструментарію в 

науково-педагогічних дослідженнях у 

закладах освіти. 

Практичне заняття – 2 

год. 

 

03.12.21 р. 

15. Тема 8. Курсова робота як складова 

науково-дослідницької роботи 

студентів у вищій школі 

Курсова робота, мета і значення у 

навчальній діяльності та науково-

дослідній роботі студента. Тематика. 

Вимоги до структури і змісту курсової 

роботи. Схема викладу, обсяг і 

оформлення. Головні етапи виконання 

курсової роботи. Підготовка до захисту 

та захист курсової роботи. 

Проектування та моделювання науково-

педагогічного дослідження (на прикладі 

курсової роботи). 

Лекція – 2 год,  

самостійна робота – 8 год 

10.12.21 р. 

16. Контроль знань за модулем 2 Практичне заняття –  

2 год. 

17.12.21 р. 

 

 


