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Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти 
Тип дисципліни: 
Варіативна. 
Семестр: 
перший. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 16. 
Лектор: 
канд. психол. наук, доцент Скалич Л.Й. 
Результати навчання: 
студент повинен знати: 

– методологічні основи наукового пізнання в педагогіці; 
– найважливіші характеристики сучасних педагогічних досліджень, вимоги до їх всебічного аналізу та 

вивчення; 
– логічну структуру та послідовність етапів педагогічного дослідження; 
– методи науково-педагогічних досліджень, їх класифікацію, основні характеристики; 
– шляхи впровадження результатів дослідження у шкільну практику. 

студент повинен вміти: 
– перевіряти теоретичний результат на практиці (апробація роботи) тощо; 
– складати рецензії на курсові роботи; 
– обрати тему дослідження, визначати об'єкт предмет і гіпотезу; 
– складати анотації на навчально-методичні посібники тощо; 

– здійснювати педагогічну працю на основі принципів наукової організації, планувати та організовувати 
різні види наукових досліджень згідно з основними законодавчими і нормативними документами про 
освіту 

Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
– Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти; 
– Педагогічні інновації в Україні і за рубежем. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Методологічна культура науки. Наукова парадигма, її суть. Організація планування наукового 
дослідження. Види навчально-дослідницьких робіт.  Магістерська робота як високий науковий 
рівень підготовки фахівця нової генерації. Особливості перевірки наукової гіпотези в умовах 
педагогічного процесу у початковій школі. Методологія теоретичних досліджень. Методологія 
експериментальних досліджень. Своєрідність наукової назви та практичної спрямованості досліджень у 
початковій школі. Методика формування експерименту та його реалізація у практиці роботи вчителя 
початкової школи. 
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Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: виконання самостійних робіт. 
– підсумковий контроль: виконання контрольної роботи, співбесіда з лектором за питаннями 
самостійного опрацювання; залік. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
педагогіки та методики початкової освіти. 
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