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Дисципліна професійної підготовки
Українська

Залік
Ніколаєва Софія Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
КНЛУ.
розкриваються основи методики формування науково-дослідницької компетентності
майбутніх освітян. Відбувається формування дослідницького мислення, навчання
аналізу наукової діяльності викладача/науковця та свідомого оволодіння науководослідницькими знаннями, навичками і вміннями. Зміст навчальної дисципліни
розкривається у двох змістових модулях. У першому – подаються методологічні засади
наукового дослідження в галузі освіти та проблеми організації і проведення наукового
дослідження. У другому – характеристика дисертації доктора філософії, загальні
вимоги до її написання і захисту.

3 кредити ЄКТС; ____90_____ год., у тому числі:
Денна/вечірня
Заочна форма
форма навчання
навчання
лекції
20 год
4 год
семінарські заняття
–
–
практичні заняття
10 год
2 год
консультації
–
–
самостійна робота
60 год
84 год
Знати: основні категорії і поняття в галузі методики реалізації наукового дослідження
в галузі освіти.
Вміти: використовувати в професійній діяльності знання про методологію і методи
дослідження в галузі освіти.
Для успішного освоєння дисципліни аспіранти повинні володіти знаннями в області
філософії, психології, педагогіки і психології вищої школи. Знання та навички,
отримані в результаті вивчення даних курсів, створюють необхідну базу для вивчення
курсу «Методика наукового дослідження в галузі освіти» і мають високу ступінь
кореляції з ними.
формування в аспірантів а науково-дослідницької компетентності викладача;
ознайомлення аспірантів із методологією наукового дослідження та методикою його
реалізації. Аспіранти набувають також ґрунтовних знань щодо сучасних тенденцій в
галузі освіти у закладах вищої освіти. У процесі вивчення курсу слухачі опановують
загальні відомості про методологічні основи наукового пізнання; провідні
закономірності, проблеми й протиріччя розвитку науки; організацію й планування

науково-дослідної роботи; основні етапи наукового дослідження; емпіричні,
емпірично-теоретичні й теоретичні методи дослідження. Аспіранти ознайомлюються
із основними вимогами до формулювання теми дисертації, її структури, змісту кожної
складової. Особлива увага приділяється питанню визначення об’єкта та предмета
дослідження, його актуальності, наукової новизни та практичної цінності, основних
завдань у зв’язку із обраною темою. Аспіранти повинні оволодіти також вмінням
опрацьовувати наукові джерела, коректно використовувати опрацьовані наукові
публікації у своїй роботі, правильно оформляти бібліографію. Крім того, мета цього
курсу – поглибити теоретичні знання аспірантів в галузі реалізації різних методів
дослідження (анкетування, тестування, пробного навчання, експерименту) і
оформлення необхідної документації (протоколів анкетування, тестування, пробного
навчання); сформувати в молодих науковців практичні вміння проводити різні методи
дослідження. Вона сприяє формуванню інтегральної компетентності фахівця, здатності
розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі освіти в процесі професійної
діяльності або навчання.

Перелік тем, зміст лекційних і семінарських занять
Змістовий модуль 1.
Методологічні засади та методи реалізації наукового дослідження в галузі освіти
Тема 1. Наука – як система знань. Структура і зміст науково-дослідницької компетентності ДФ в галузі освіти
Тема 2. Організація наукової діяльності в галузі освіти. Методологія наукового пошуку в галузі освіти.
Тема 3. Теоретичні методи наукового дослідження в освіті (очна ф. н.) / Методи наукового дослідження в
освіті (заочна форма навчання).
Тема 4. Емпіричні методи дослідження опрацювання наукових публікацій, навчальної документації,
результатів викладацької діяльності, наукового спостереження, опитування тощо.
Тема 5. Емпіричні методи дослідження: тестування, пробне навчання, експеримент.
Змістовий модуль 2.
Організація і проведення наукового дослідження в галузі освіти
Тема 6. Мета і завдання дисертації ДФ. Технологія написання дисертації ДФ (для денної форми навчання).
Загальна характеристика та вимоги до.дисертації ДФ (для заочної форми навчання).
Тема 7. Структура і зміст дисертації ДФ.
Тема 8. Вимоги до вступу до дисертації ДФ.
Теми 9-10. Вимоги до оформлення і захисту дисертації ДФ. Апробація та оприлюднення результатів
дослідження.

Система оцінювання курсу
Система модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень аспірантів реалізується за наступною
технологією. Оцінюються такі складники:
Аудиторна та самостійна робота аспіранта – 50 балів.
Модульна контрольна робота – 50 балів.
Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспіранта (аудиторна робота та самостійна робота)
може здійснюватися в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»),
«незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування
практичних занять
позначаються «0».
У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач
виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних
оцінок за ці види роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий
бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 10.. Таким чином, максимальний рейтинговий бал
за роботу протягом семестру може становити 50.
Модульна контрольна робота (виконується перед заліком): Модульна контрольна робота є складником
семестрового рейтингу. Наприкінці семестру аспіранти виконують модульну контрольну роботу з
дисципліни. Модульна контрольна робота оцінюється в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»),
«задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий
спосіб:
«відмінно» – 50 балів;
«добре» – 40 балів;
«задовільно» – 30 балів;
«незадовільно» – 20 балів;
Неявка на МКР – 0 балів.
Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового балу за роботу протягом семестру і рейтингового балу

за МКР. Максимальний рейтинговий бал аспіранта становить 100 балів.
Вимоги до заліку
Оцінка в національній шкалі («зараховано», «не зараховано») та оцінка в шкалі ЄКТС виставляються на
підставі семестрового рейтингового бала студента за дисципліну таким чином:
90 – 100 балів
A
82 – 89 балів
B
зараховано
75 – 81 бал
C
66 – 74 бали
D
60 – 65 балів
E
0–

59 балів

FX

не зараховано

Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують оцінку «зараховано»
і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку.
Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі
успішного складання їм виставляється оцінка «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – E та бал
60. Якщо аспірант під час заліку отримав оцінку «не зараховано», то йому у відомість обліку успішності
виставляється оцінка «не зараховано» в національній шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його семестровий
рейтинговий бал за дисципліну.
Об’єкти контролю: Володіння науково-дослідницькими вміннями у межах модуля та рівень засвоєння
теоретичних знань з тем модуля.
Форми контролю:
- усна співбесіда;
- виконання підсумкового тесту.
Критерії оцінювання:
1) Усна співбесіда оцінюється за критеріями:
– відповідність змісту;
– повнота і ґрунтовність викладу;
– термінологічна коректність;
– здатність до обґрунтування методичних (наукових) рішень.
2) Тест оцінюється за критерієм: правильність виконання тестових завдань.

Політика курсу

Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі види
робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.
Незалежно від форми здобуття третього рівня вищої освіти (очної (денної і вечірньої) і
заочної) аспіранти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми
поточного та підсумкового контролю, передбачені робочою програмою навчальної
дисципліни.
У разі неможливості аспірантам вечірньої та заочної форми здобуття освіти відвідувати
всі аудиторні заняття з об’єктивних причин, вони складають індивідуальний графік
відвідувань (не менше 50%), а решту завдань виконують дистанційно. Аспіранти
погоджують цей графік із викладачем і відділом науково-дослідної роботи. Графік
повинен бути затверджений проректором з наукової роботи.
Якщо аспіранти денної форми здобуття вищої освіти через поважні причини (хвороба,
надзвичайні сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати певну кількість
аудиторних занять, вони мають їх відпрацювати. Процедуру та форми терміни
відпрацювання аспірантами денної форми здобуття освіти пропущених занять із
навчальної дисципліни визначає кафедра психології, педагогіки і фізичного виховання
і доводить до відома аспірантів конкретні графіки відпрацювання пропущених занять з
дисципліни і критерії оцінювання.
Під час роботи над письмовими роботами не допустимо порушення академічної
доброчесності. Зокрема: ● використання в роботі чужих текстів чи окремих фрагментів
без належного посилання на джерело, зі змінами окремих слів чи речень; ●
використання перефразованих чужих ідей без посилання на їх авторів; ● видавання за
власний текст купленого чи отриманого за нематеріальну винагороду чужого тексту чи
його фрагменту; ● несамостійне виконання будь-яких навчальних завдань (якщо це не
передбачено вимогами програми); ● фальцифікація результатів наукової чи навчальної
роботи; ● посилання на джерела, які не використовувалися у роботі, ● залучення
підставних осіб до списку авторів наукової чи навчальної роботи, участь таких осіб у
поточній чи підсумковій оцінці знань.
Основні види відповідальності аспірантів за порушення академічної доброчесності: •

Рекомендована
література

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік тощо); • повторне
проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; • відрахування
із закладу освіти; • позбавлення академічної стипендії; • позбавлення наданих закладом
освіти пільг з оплати навчання.
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