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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:3 
Лекції: 

14  

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

10  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

66  

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія, методи 

наукового дослідження, формування системи знань про критерії науковості та 

вимоги  щодо організації та аргументації наукового дослідження,  аналізу його 

результатів, основні етапи, форми та елементи організації наукової діяльності. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень» є: оволодіння методологією та методами наукового 

дослідження, формування системи знань про критерії науковості та вимоги, 

щодо організації та аргументації дослідження,  аналізу його результатів. 

 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна 

освіта», «Початкова світа. Позашкільна освіта», «Початкова світа. Інклюзивна 

освіта» 

 

 

 

 

 

  



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати 

навчання за дисципліною 

 

Шифр 

компе 

тент-

ності 

 

Назва компетентності 

Шифр 

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, мати 

потребу вдосконалювати і 

розвивати свій інтелектуальний 

і загальнокультурний рівень; 

самостійно набувати і 

використовувати нові знання і 

уміння. 

ПРН 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 14. 

Знати предмет методології 

наукового пізнання, її 

світоглядне значення та роль у 

самостійній науковій 

діяльності; сучасні концепції 

методології науки, методи 

наукового дослідження, 

критерії науковості та вимоги 

щодо організації та 

аргументації дослідження, 

аналізу його результатів, 

основні етапи, форми та 

елементи організації наукової 

діяльності. 

Знати традиційні та інноваційні 

технології організаційно-

управлінської діяльності в 

закладі освіти за напрямами, 

обумовленими посадовими 

обов’язками менеджера освіти; 

особливості запровадження 

науково обґрунтованих 

нововведень в освітню сферу. 

Використовувати комунікацію 

для задоволення потреби 

самовдосконалення, 

інтелектуального і культурного 

розвитку, реалізації 

самоосвітньої діяльності 

фахової спрямованості, 

відчувати потребу в 

систематичному підвищенні 

свого загальнокультурного і 

професійного рівня. 

ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї. 

Бути готовим проявляти 

ініціативу і приймати доцільні 

та відповідальні рішення в 

проблемних ситуаціях; діяти в 

нестандартних ситуаціях і нести 

соціальну й етичну 

відповідальність за прийняті 

рішення. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення  та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Володіти практичними 

способами пошуку наукової і 

професійної інформації з 

використанням сучасних 

комп’ютерних засобів, хмарних 

технологій, баз даних і знань. 

ЗК 7. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. Досконало володіти 

всіма стилями і жанрами усного 

і письмового мовлення для 

комунікації з суб’єктами 

освітнього процесу, з різними 

соціальними і професійними 

групами. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 2. Здатність здійснювати 

методичний супровід освітньої 

діяльності закладу освіти, 

володіти методами та формами 

методичної роботи, вміти 

створювати умови для 

безперервного навчання та 

ефективного підвищення 

кваліфікації педагогічних 

ПРН 15. Вибудовувати конструктивну 

комунікативну стратегію 

взаємодії з педагогічними 

працівниками, надихати колег 

на пошук розвивальних 

можливостей і ресурсів щодо 

професійного вдосконалення, 

спрямованості на кар’єрне 

зростання та забезпечення 



працівників конкурентності у сфері освітніх 

послуг. 

ФК 3. Здатність організовувати 

освітній процес у закладах 

дошкільної освіти з 

використанням сучасних, 

науково обґрунтованих, 

традиційних та інноваційних 

засобів, методів, прийомів, 

технологій, створювати 

сприятливі умови для розвитку, 

навчання і виховання дітей. 

ПРН 12. Самостійно логічно 

аналізувати, конструктивно 

висловлювати ставлення до 

наукових результатів, критично 

ставитися до думок і позицій 

інших; будувати партнерську 

взаємодію та демонструвати 

гуманну поведінку з різними 

суб’єктами освітнього процесу 

закладу дошкільної освіти. 

ФК 8. Здатність організовувати 

науково-методичну та 

інноваційну діяльність в 

системі дошкільної освіти, 

сприяти ефективним формам 

взаємодії закладів і установ 

науково-методичного 

забезпечення дошкільної освіти 

для реалізації навчально-

методичної і науково-

дослідницької функцій, 

управляти інноваційними 

процесами в системі дошкільної 

освіти. 

 

ПРН 18. Критично оцінювати 

результати власної професійної 

діяльності, ініціювати і 

організовувати систематичне 

навчання і самоосвіту; 

реалізовувати у практичній 

діяльності сформованість 

високої світоглядної культури 

науковця. 

ФК 11. Здатність визначати стратегічні 

лінії розвитку закладу освіти, 

організовувати командну 

роботу при вирішенні завдань 

його розвитку. 

ПРН 20. Аналізувати соціально та 

особистісно значущі 

світоглядні проблеми, 

приймати рішення на основі 

сформованих ціннісних 

орієнтацій, оцінювати власну 

діяльність з позицій культурно-

історичної, екологічної, 

духовної, морально-естетичної, 

педагогічної цінності. 

ФК 15. Здатність до професійного 

самовдосконалення: професійна 

самоосвіта, особистісне 

зростання, проектування 

подальших особистих освітньо-

професійних траєкторій; 

здатність враховувати зв’язок і 

вплив власної діяльності на 

результат роботи колективу. 

ПРН 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 17. 

Організовувати пошукову 
навчально-пізнавальну діяльність; 

використовувати педагогічні 

інновації у власній професійній 
діяльності; аналізувати сучасні 

тенденції нововведень в освітню 

сферу; чинники, що визначають 

успішність інноваційних процесів 
в дошкільній освіті. 
 

 

Вчитися упродовж життя й 

удосконалювати з високим 

рівнем автономності набуту під 

час навчання кваліфікацію; 

володіти навичками 

самовдосконалення, 

використовувати механізм 



самооцінки власних досягнень 

в дослідницькій та 

управлінській діяльності. 

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС (120 годин). 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1.  Наука як система знань та 

соціальний інститут. 
4 1 - - - 8    - -  

2.  Сутність, структура, функції 

методології. 
4 1 2 - - 8 - - - - -  

3.  Етапи розвитку методології 

науки. 
4 2 - - - 8 - - - - -  

4.  Актуальні методологічні ідеї у 

постпозитивізмі. 
4 2 2 - - 8 - - - - -  

5.  Принципи та ідеали наукового 

знання. Принципи системності 

та синергетики. 

4 2 - - - 8 - - - - -  

6.  Емпіричні та теоретичні методи 

наукового дослідження. 
4 2 2 - - 8    - -  

7.  Форми організації наукового 

знання. 
4 2 2 - - 8  -  - -  

8.  Принципи організації наукових 

досліджень. Вимоги до різних 

типів наукових робіт.  

  4 2 2 - - 10 - - - - -  

Разом: 32 14 10   66       

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Наука як система знань та соціальний інститут. 

1. Етапи становлення і розвитку науки. 

2. Наукове пізнання, знання і дослідження. 

3. Поняття, цілі і функції науки. 

4. Структурні елементи науки та їх характеристика. 

5. Наукознавство та класифікація наук. 

Тема 2. Сутність, структура, функції методології. 

1. Методологія дослідження: поняття, функції і структура. 

2. Фундаментальна, або філософська, методологія. 

3. Загальнонаукова та конкретно наукова методологія. 

4. Методи і техніка дослідження. 

5. Застосування логічних законів і правил. 

Тема 3. Етапи розвитку методології науки. 

1. Методологія класичної науки. Емпіризм та раціоналізм. 

2. Методологія та принципи некласичної науки. 

3. Еволюція методологічних поглядів та принципів у позитивізмі та неопозитивізмі. 

4. Порівняльна характеристика класичної та некласичної науки. 



Тема 4. Актуальні методологічні ідеї у постпозитивізмі. 

1. Вчення про наукову парадигму та наукові революції Т. Куна. 

2. Критичний раціоналізм К. Поппера. 

3. Методологічні погляди І. Локатоса. 

4. Методологічний анархізм П. Фейєрабенда. 

Тема 5. Принципи та ідеали наукового знання. Принципи системності та 

синергетики. 

1. Основні принципи наукового пізнання. 

2. Ідеали наукового знання. 

3. Основні ідеї та концепції принципу системності. 

4. Синергетика:поняття, концепції, принципи та ідеї. 

Тема 6. Емпіричні та теоретичні методи наукового дослідження. 

1. Методи емпіричного дослідження. 

2. Вимоги та алгоритми певних типів емпіричного дослідження. 

3. Методи теоретичного дослідження. 

4. Вимоги до теоретичних досліджень. 

Тема 7. Форми організації наукового знання. 

1. Науковий факт. 

2. Наукова ідея. 

3. Наукова гіпотеза. 

4. Наукова теорія. 

Тема 8. Принципи організації наукових досліджень. Вимоги до різних типів 

наукових робіт. 

1. Роль інформації у наукових дослідженнях і класифікація наукових документів. 

2. Принципи збору інформаційного матеріалу. 

3. Магістерська робота: поняття та її підготовка. 

4. Техніка та методологія написання наукового тексту. 

5. Підготовка до захисту і захист магістерської роботи. 

 

5.2. Тематика семінарських  занять 

         Тема 1. Наука як система знань та соціальний інститут. 

Тема 2. Сутність, структура, функції методології. 

Тема 3. Етапи розвитку методології науки. 

Тема 4. Актуальні методологічні ідеї у постпозитивізмі. 

Тема 5. Емпіричні та теоретичні методи наукового дослідження 

Тема 6. Форми організації наукового знання 

Тема 7. Принципи організації наукових досліджень. Вимоги до різних типів наукових 

робіт. 

 

 

5.3.Організація самостійної роботи 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 18 Конспект лекцій 

2. Підготовка до семінарських занять 4 Конспект відповідей на сем 

3. Підготовка до проміжного контролю 4 Виконані завдання м.к.р. 

4. Підготовка реферату 10 Реферат та його захист 

5. Виконання завдань для самостійної роботи 

 

30 

 

Конспект завдань для с.р. 

 Разом      66  

 

 
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 



6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати самостійної роботи з підручниками та методичними посібниками, а також якість 

виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та виконаних 

індивідуальних завдань. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом і тестових завдань. 

 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Розкрийте основні функції методології науки. 

2. Дайте характеристику теорії як формі організації наукового пізнання. 

3. 10 питань у тестовій формі. 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

 

Схема розподілу балів 

 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

 

 

 

  



 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Виконані завдання з філософії 5 

Реферат 5 

 

Критеріями оцінювання виконання завдань з дисципліни є вміння магістранта правильно 

відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні засади, згідно з якими була дана 

відповідь. 

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання презентації є її 

відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та оригінальність 

візуального представлення.  



 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 
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