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1. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає порядок підготовки, організації та 
проведення педагогічних (методичних) експериментів у Національному 
університеті оборони України імені Івана Черняховського

1.2. Експеримент -  один із основних методів наукового дослідження, 
при якому явища вивчаються у спеціально створених умовах.

Педагогічні (методичні) експерименти організовуються і проводяться 
з метою перевірки на практиці результатів наукових досліджень у галузі 
військової та педагогічної науки, пошуку шляхів розвитку та вдосконалення 
освітнього процесу, технлогій його організації.

Основні види експерименту:

констатувальний -  визначення вихідних даних для подальшого 
дослідження (початковий рівень знань і умінь слухачів (курсантів, 
студентів) з певного розділу програми навчальної дисципліни);

формувальний (навчальний) -  навчання проводиться із застосуванням 
нового фактора (нові технології, форми, методи, прийоми та засоби 
навчання, новий зміст навчання) і визначення ефективності їх застосування;

контролюючий -  визначення через певний проміжок часу проведення 
експерименту рівня знань, умінь та навичок слухачів (курсантів, студентів) з 
матеріалу експерименту;

порівняльний -  під час якого в одній групі робота проводиться із 
застосуванням одного методу, а в іншій групі -  іншого методу.

1.3. Пріоритетними напрямами проведення педагогічних (методичних) 
експериментів є:

розробка сучасних освітніх технологій та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу;

розробка та вдосконалення системи оцінювання якості освіти;
вдосконалення системи підготовки за спеціальностями, організації 

освітнього процесу та виховання;
впровадження у освітній процес передового педагогічного досвіду, 

застосування військ (сил) у операції Об’єднаних сил (АТО), операціях з 
підтримання миру та безпеки у навчальних закладах країн-членів НАТО та 
зміст навчання за стандартами НАТО.

1.4. Головними критеріями ефективності проведення педагогічних 
(методичних) експериментів є отримання нового наукового результату, 
збагачення теоретичних знань та практичних навичок, які сприяють 
удосконаленню навчання та виховання слухачів (курсантів, студентів), 
дають змогу ефективно та якісно вирішувати конкретні завдання освітнього 
процесу.

2



з
1.5. Результати педагогічних (методичних) експериментів повинні 

відповідати таким вимогам:

актуальність;
наукова новизна;
теоретична і практична значущість;
наукова об’єктивність і достовірність;
доступність результатів, висновків та рекомендацій для впровадження 

в освітній процес.

1.6. Педагогічні (методичні) експерименти проводяться на кафедрах 
університету з періодичністю один раз на навчальний рік.

За підготовку, організацію та проведення, складання звіту про 
проведення педагогічного (методичного) експерименту відповідає 
начальник кафедри.

За необхідністю педагогічні експерименти можуть проводитися в 
інститутах.

2. Етапи педагогічного (методичного) експерименту

2.1. У підготовці, організації та проведенні педагогічного 
(методичного) експерименту виділяються етапи:

діагностичний;
прогностичний;
організаційний;
практичний;
узагальнюючий;
впровадження.

2.2. Діагностичний етап -  аналіз стану освітнього процесу щодо 
ракурсу досліджуваної проблеми виявлення і формулювання суперечностей, 
що потребують негайного усунення за допомогою нових методик, 
технологій, структур, нового функціонального механізму, тобто етап 
виявлення проблеми й обґрунтування її актуальності.

2.3. Прогностичний -  етап на якому визначають мету експерименту, 
вибудовують моделі нової технології, формулюють гіпотезу, прогнозують 
очікувані позитивні результати, а також негативні наслідки, визначають 
компенсаційні заходи.

2.4. Організаційний етап передбачає складання програми 
експерименту, забезпечення умов для її реалізації, підготовку матеріально- 
технічної бази експерименту, розподіл управлінських функцій у дослідно- 
експериментальній роботі, організацію спеціальної підготовки кадрів, що 
беруть участь у експериментальній роботі.



2.4.1. У програмі експерименту мають бути визначені:

провідна ідея її актуальність та новизна;
мета, основні завдання, місце, гіпотеза та умови проведення;
етапи експерименту та терміни його реалізації;
опис методики проведення експерименту;
характер змін існуючої практики;
методика моніторингу;
здійснення експериментальної роботи;
зіставлення експериментальних даних з існуючою практикою; 
узагальнення результатів дослідження, ф ормулювання наукових 

висновків.

2.4.2. Програма експерименту обговорюється на засіданні кафедри.
При прийнятті рішення враховується:

відповідність програми експерименту Законам України, нормативним 
актам Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки 
України, що регламентують освітню діяльність;

новизна, наукова значущість та практична доцільність експерименту; 
рівень можливостей реалізації засад експерименту; 
терміни проведення педагогічного експерименту.

2.4.3. Обов’язковим компонентом програми є критерії оцінки 
очікуваних результатів експерименту. Вони повинні бути визначені до

. . . о <) ° •початку експерименту і пов яз ані з його цілями.

2.5. Практичний етап полягає у здійсненні вихідних діагностичних 
зрізів, що констатують стан досліджуваного явища, реалізації нової 
технології, методики, системи заходів, відстеженні специфіки 
досліджуваного процесу, вимірюванні проміжних (поточних) результатів, 
коригуванні випробовуваної освітньої методики (технології), здійсненні 
контрольних діагностичних зрізів.

2.5.1. Для забезпечення практичного етапу проведення практичної 
частини експерименту виділяється контрольна та експериментальні групи. 

Контрольна група навчається за традиційною програмою. 
Експериментальна група -  за спеціальною розробленою програмою.

2.6. Узагальнювальний етап -  оброблення здобутих емпіричних даних, 
співвідношення результатів експерименту з визначеними цілями і 
завданнями, аналіз усіх результатів, коригування гіпотези, моделі нової 
методики (технології) відповідно до кінцевих результатів, оформлення й 
опис процесу і результатів експерименту.
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2.6.1 Результати педагогічного дослідження оформлюються у 
вигляді звіту.

До звіту пред’являються наступні основні вимоги:

чіткість побудови; :
логічна послідовність викладеного матеріалу;
переконлива аргументація;
стислість і чіткість формулювань;
конкретність викладу результатів роботи;
достовірність висновків і обгрунтованість рекомендацій.
Звіт повинен включати: титульний лист, список виконавців, зміст, 

основну частину роботи та список літератури.

2.6.2. Структура основної частини звіту повинна включати:
2.6.2.1. Вступ (3-4 стор.). .
У ньому характеризуються вихідні положення, а саме: актуальність 

проблеми, об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження, методи 
дослідження.

Проблема дослідження -  складне теоретичне або практичне питання, 
що потребує вивчення, вирішення. Проблема має бути відображена 
насамперед у темі дослідження.

Об’єкт дослідження -  частина об’єктивної реальності, яка на цьому 
етапі стає предметом практичної й теоретичної діяльності фахівця як 
суб’єкта навчання. Об’єктами педагогічних досліджень можуть бути 
діяльність науково-педагогічних працівників, слухачів (курсантів, 
студентів), педагогічні стосунки між суб’єктами навчання, організація 
пізнавальної діяльності слухачів (курсантів, студентів), освітній процес 
тощо.

Предмет дослідження -  зафіксовані в досвіді, включені в процес 
практичної діяльності людини сторони, якості та відносини досліджуваного 
об’єкта з певною метою за даних умов. Поняття предмет дослідження 
вужче, ніж об’єкт дослідження. Об’єктами дослідження, як наприклад, 
можуть бути методи виховання, а предметом -  тільки одна група цих 
методів, наприклад, методи стимулювання навчання.

Мета дослідження -  ціль, яку поставив перед собою дослідник. 
Формулюючи мету дослідження, дослідник з’ясовує, який результат 
передбачає отримати і яким він має бути.

Гіпотеза дослідження - наукове передбачення його результатів. Вона 
повинна формулюватися так, щоб з цього формулювання визначаються 
положення, які потребують перевірки у процесі дослідження.

Завдання дослідження -  його конкретизована мета.
Завдання дослідження:
вирішення певних теоретичних питань, що є загальною проблемою 

(наприклад, з’ясування сутності дидактичного явища, вдосконалення його 
визначення, дослідження ознак);

скспериментальне вивчення практики вирішення проблеми, виявлення 
її типового стану, типових недоліків, їх причин, типових рис передового 
досвіду та ін.;
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обґрунтування системи заходів, необхідних для вирішення 
поставленого завдання;

експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо 
відповідності її критеріям оптимальності;

вироблення методичних рекомендацій для тих, хто використовуватиме 
результати дослідження на практиці.

Методи дослідження -  за допомогою цих методів здійснюється збір 
інформації, аналізуються і обробляються отримані дані. Методи 
дослідження перераховуються без їх характеристики.

2.6.2.2. Перший розділ (4-5 стор.).
Він носить теоретичний характер. Зміст цього розділу відображає 

результати виконаної роботи по вивченню і аналізу літератури по вибраній 
темі, а також показує відношення дослідника до позицій різних науково- 
педагогічних працівників і практиків, які визначали дану проблему та 
повного засвоєння суті досліджуваного.

Розділ закінчується висновками.
2.6.2.3. Другий розділ (6-8 стор.).
Другий розділ будується на експериментально-дослідній роботі по 

перевірці висунутої гіпотези. Зміст цього розділу відображає проведення 
всієї роботи по дослідженню вибраного предмету. Головна увага повинна 
бути зосереджена на плані проведення експерименту, описі етапів, суті, 
методиці та ході його проведення, доказі (або спростуванні) висунутої 
гіпотези, вирішенні поставлених завдань.

Розділ закінчується висновками.
2.6.2.4. Загальні висновки (2-3 стор.).
Вони завершують експериментально-дослідницьку роботу і 

складаються на основі проведення і висновків двох розділів. Основну увагу 
у них необхідно приділити порядку проведення, досягненні мети 
дослідження, результатам експериментально-дослідної роботи та їх аналізу. 
Закінчуються висновки перспективами подальшої розробки вибраної теми, 
пропозиціями щодо поширення та впровадження в освітній процес.

2.7. Етап впровадження полягає у поширенні і впровадженні в освітній 
процес нової методики (технології) як керованого процесу.

3. Методи дослідно-експериментальної роботи.

3.1. Хоча сам по собі педагогічний експеримент є методом 
дослідницької роботи, при його підготовці і проведенні можуть 
використовуватися дві групи методів: емпіричні і теоретичні.

3.1.1. Емпіричні методи. До них можуть бути віднесені: вивчення 
літератури по темі експерименту, педагогічне спостереження, соціологічні 
опити, анкетування, тестування, рейтингова оцінка, а також вивчення І 
узагальнення досвіду.

6
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Вивчення літератури, включаючи і нормативні, інструктивно- 
методичні документи, робиться з метою з’ясування загальної ситуації з 
досліджуваної проблеми, формулювання гіпотези, складання моделі, 
проекту дослідницької роботи.

Педагогічне спостереження експериментатора є завжди
цілеспрямованим, тобто до певної міри спланованим, пошуковим.

Соціологічні опитування можуть бути усними і письмовими. Усні 
опитування проводяться як у формі довільної бесіди, так і цілеспрямованої 
співбесіди -  інтерв’ю по спеціально підготовлених питаннях.

Анкетування -  різновид письмового опитування, що дозволяє за 
короткий строк зібрати інформацію від великої групи респондентів. Анкети 
діляться на відкритих (не обмежуються варіанти відповідей на питання) і 
закритих (вибір варіантів обмежений заздалегідь підготовленими 
відповідями).

Тестування -  спосіб діагностики, що використовує стандартні питання 
і завдання (тести), що мають певну шкалу значень.

Рейтинг -  оцінка того або іншого педагогічного явища за допомогою 
експертів.

3.1.2. Теоретичні методи припускають використання моделювання, 
різних розумових процедур: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування та ін.

Класифікація -  логічне ділення фактів, даних, явищ за визначеним 
принципом, істотним для даної групи.

Узагальнення (з виділенням головного, єдиного) припускає перехід від 
одиничного до загального в думках, оцінках.

Абстрагування -  розумова процедура, суть якої в пошуку науково 
обгрунтованого алгоритму діяльності. Абстрагування на сучасному рівні 
припускає моделювання діяльності на комп’ютерній основі, що дозволяє 
передбачити негативні наслідки експерименту.

Дослідникам потрібно мати на увазі, що при аналізі інформації жодна 
з проведених вище процедур не застосовується в чистому вигляді, всі вони 
взаємозв’язані і доповнюють один одного.
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Додаток 1
до положення про порядок проведення 
педагогічних (методичних) експериментів 
у Національному університеті оборони 
України імені Івана Черняховського

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

Інститут (кафедра)

ЗВІТ

про проведення педагогічного експерименту

на тему: “  ____________

Київ



ВСТУП (3-4 стор.)

Актуальність, наукова новизна і теоретичне значення одержаних 
результатів:

9 і

Об’єкт експерименту:

Предмет експерименту:

Мета експерименту:

Гіпотеза дослідження:

Завдання експерименту:

Методи дослідження:
1. ■
2 .

3.

Практична значущість отриманих результатів експерименту: 
1.
2 . 
3.

Експериментальна база досліджень:
інститут __________ _____ ___________ _
кафедра _________ _______ __________ _______ ___ _ _
слухачі(курсанти) навчальних груп.
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РОЗДІЛ 1. (4 -5 стор.)

Він носить теоретичний характер. Зміст цього розділу відображає 
результати виконаної роботи по вивченню і аналізу літератури по вибраній 
темі, а також показує відношення дослідника до позицій різних науково- 
педагогічних працівників, що освітлювали дану проблему, і повного 
засвоєння суті досліджуваного.

Розділ закінчується висновками.

РОЗДІЛ 2. (6-8 стор.)

Він будується на експериментально-дослідній роботі по перевірці 
висунутої гіпотези. Зміст цього розділу відображає проведення всієї роботи 
по дослідженню вибраного предмету. Головна увага повинна бути 
зосереджене на плані проведення експерименту, описі етапів, суті, методиці 
та ході його проведення, доказі (або спростуванні) висунутої гіпотези, 
вирішенні поставлених завдань.

Розділ закінчується висновками.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ. (2-3 стор.)

Вони завершують експериментально-дослідницьку роботу і 
складаються на основі проведення і висновків двох розділів. Основну увагу у 
них необхідно приділити ходу проведення, досягненні мети дослідження, 
результатам експериментально-дослідної роботи та їх аналізу. Закінчуються 
висновки перспективами подальшої розробки вибраної теми надалі, 
пропозиціями щодо поширення та впровадженні в освітній процес.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри _________________________ ____

Протокол від “ ___ ” 2019 року № ___

Начальник кафедри


