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Чому дисципліна 

для мене є 

важливою/ 

корисною/ 
актуальною? 

Спрямована на систематизацію і поглиблення методологічних, 

теоретичних і методичних знань, навичок і вмінь у сфері 

педагогічних досліджень. 

  

Які знання я 

отримаю? 

Знання методологічних, теоретичних і методичних знань, навичок і 

вмінь у сфері педагогічних досліджень 

  

Які вміння я 

розвину? 

Здатність творчо використовувати методичні та теоретичні знання у 

сфері загальної та професійної педагогіки для планування, організації 

та проведення наукових досліджень і реалізації в майбутньому в 

науковій і науково-педагогічній діяльності посадових компетенцій. 
  

Що мене очікує? Активна творча навчальна діяльність, інтерактивна комунікація в 

процесі аудиторних занять, самоосвітня підготовка за визначеними 

викладачем завданнями, консультування, пошукова робота з 

використанням інформаційних ресурсів наукових бібліотек, системи 

дистанційного навчання університету, інтегрованим результатом 

яких буде сформована методологічна та фахова компетентність.  
  

Якого результату я 
досягну? 

Розвиток дослідницької  компетентності 

  

Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

У процесі написання дисертації доктора філософії, написання статей, 

тез, проведення емпіричного та експериментального дослідження, 

у подальшій науково-дослідницькій і викладацькій діяльності у 

ВВНЗ і наукових установах.  

  

Зміст навчальної 

дисципліни 

Розділ 1. Методологія педагогічного дослідження  

Лекція 1. Наукове дослідження як об‗єкт методологічного аналізу 
Групове заняття 1. Сучасні методологічні підходи до організації та 

проведення наукових досліджень 

Групове заняття 2. Поняттєво-категорійний апарат наукових 

досліджень як об‘єкт методологічного аналізу  

Семінарське заняття 1. Сучасні методологічні підходи до 

педагогічних дослідження.  

Лекція 2. Методологічна компетентність доктора філософії. 

Групове заняття 3. Дослідницька компетентність доктора філософії 

Семінарське заняття 2. Розвиток методологічної та дослідницької 

компетентності доктора філософії.  

 

Тема 2. Загальна методика педагогічного дослідження. 
Лекція 3. Методика педагогічного  дослідження: поняття, зміст та 
основні етапи.  
Семінарське заняття 3. Обґрунтування методики дисертаційного 
дослідження.  
Групове заняття 2. Методи педагогічного дослідження. 
Групове заняття 3. Емпіричні методи педагогічного дослідження. 
Практичне заняття 1. Наукова робота: плани та технологія. 
Практичне заняття 2. Наукова робота над статтями та доповідями. 
Практичне заняття 3. Критерії та показники оцінювання 
експериментальних результатів у педагогічних дослідженнях 

Групове заняття 4. Методи математичного оброблення результатів 

педагогічних досліджень 



 

Тема 3. Часткові методики педагогічного дослідження  
Групове заняття 5. Методика проведення педагогічного 

спостереження. 

Лекція 4. Методика проведення педагогічного експерименту. 

Групове заняття 6. Методика проведення констатувального 

експерименту. 

Практичне заняття 4. Методика проведення формувального 

експерименту. 

Лекція 5. Методика проведення експертного оцінювання в 

педагогічних дослідженнях. 

Групове заняття 7. Методика визначення вирогідності результатів 

військово-педагогічного дослідження. 

Практичне заняття 5. Технологія самоперевірки дисертації на 

відповідність вимогам керівних документів. 
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«Правила гри» Взаємоповага, суб‘єкт-суб‘єктна взаємодія між викладачем і 

слухачами, взаємодовіра і співпраця, позитивне ставлення до один 

до одного; академічна доброчесність, дисциплінованість, 

контактність і оперативність зворотного зв‘язку; відкритість і 

прозорість, об‘єктивність в оцінюванні та самооцінюванні; 

обов‘язкове покарання за будь-які прояви академічної 

недоброчесності (перескладання, повторний курс) 
  

Додатково Детальнішу інформацію про «Методологія, теорія і технологія 

педагогічного дослідження» наведено в робочій програмі навчальної 

дисципліни 
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