
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» 

2021 – 2022 н.р.  

 

Анотація дисципліни - вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» 

сприяє вивченню теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-

дослідницької діяльності як складової формування системи професійних компетенцій 
майбутнього фахівця фізичної культури спрямованих на ефективне проведення наукових 
досліджень в освітній сфері. 

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність – Середня освіта (Фізична культура) 
Освітня програма – Середня освіта (Фізична культура) 
Загальний обсяг дисципліни –  (3 кредитів ЄКТС) 
Статус дисципліни – обов’язкова   
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  
Кафедра – спортивних дисциплін і туризму 
Курс – 6; семестр – 1; вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції та практичні заняття  

Методи навчання:  словесні, наочні та практичні 

Форма навчання: денна 

Лінк на дисципліну: https://us04web.zoom.us/j/6407153454?pwd=YXlVMTA4ekxjQ01wK1R4TTFLMzhGZz09 
Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 

Кондрацька Галина Дмитрівна 

E-mail: (kondrgala73@gmail.com) 
Тел.:  097-277-57-25 

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

теорії та методики фізичного виховання 

 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання - вивчення теоретичних основ, питань методики, технології та 

організації науково-дослідницької діяльності як складової формування системи професійних 
компетенцій майбутнього фахівця фізичної культури спрямованих на ефективне проведення 

наукових досліджень. 
Результати навчання можуть бути використані на семінарських заняттях, а також під час 

проведення занять в закладах освіти написання тез, статей, магістерських робіт, проектів. 

Компетентності: – Здатність використовувати професійно-профільовані знання і 

практичні навички при вирішенні соціальних і професійних завдань. 

- Здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення 

особистого рівня кваліфікації. 

https://us04web.zoom.us/j/6407153454?pwd=YXlVMTA4ekxjQ01wK1R4TTFLMzhGZz09


- Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та синтезу нових 

складних ідей на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

- Здатність вести діловодство та ділову кореспонденцію і ефективно 

використовувати офісну оргтехніку та засоби зв’язку. 

- Здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та 

конструктивних взаємовідносин під час виконання професійних завдань. 

- Уміння застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми 

та методи педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку учнів, 

стимулювати самостійну роботу учнів. 

- Здатність і готовність ініціювати та проводити наукові дослідження, що 

приводять до отримання нових знань у професійній галузі, впроваджувати й адаптувати 

наукові знання у процес професійної діяльності; здатність до генерування ідей та досягнення 

наукових цілей. 

- Здатність користуватися іншомовними інформаційними ресурсами, які 

знаходяться у відкритому доступі науково-метричних баз та використовувати іноземний 

досвід практичного вирішення актуальних і нестандартних проблем у сфері фізичної 

культури і спорту. 

- Здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення 

особистого рівня кваліфікації. 

- Здатність використовувати нормативні та правові документи у своїй діяльності. 

Пререквізити дисципліни.  Навчальна дисципліна «Методологія наукових 

досліджень» надає можливості і переваги котрі пов’язані з попереднім вивченням шкільного 

курсу з фізичного виховання та основ здоров'я, позакласної шкільної роботи, а саме, 

секційних занять з різних видів спорту. 

Постреквізити дисципліни. «Методологія наукових досліджень» як обов’язковий 

компонент освітньої програми є складовою циклу професійної підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). 

“Методологія наукових досліджень” використовує та інтерпретує попередні знання студентів 

із гуманітарних, медико-біологічних, психолого-педагогічних та спортивних дисциплін й 

передбачає можливість застосування отриманих знань у процесі підготовки  кваліфікаційної 

роботи.  
 

4. Програма дисципліни 

Тема 1. Наука як дослідження 

Наука як система знань, соціальний інститут та дослідницька діяльність.  Ідеали і 

норми наукового дослідження – складова системи засад науки. Функції науки. Історична 

зміна системи засад науки як зміна типів наукової раціональності.  

Тема 2. Методологія, методи наукових досліджень 

Багаторівневість методології науки. Різноманітність конкретно-наукових методологій. 

Норми наукового дослідження. Система методів дослідження: методи емпіричного 

дослідження, методи теоретичного дослідження, методи загальнонаукові, конкретно наукові 

та спеціальні методи.  

Тема 3. Стилі наукового мислення  

Стиль наукового мислення як конкретно-історичний спосіб існування ідеалів і норм 

наукового дослідження. Методологічні принципи як складова стилю наукового мислення.  

Тема 4. Структура теоретичного знання і методи теоретичного дослідження 

Суть теоретичного знання ( опис, пояснення, систематизація процесів і 

закономірностей) виявлених емпіричним шляхом. Методи теоретичного знання 

(формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дидуктивний метод). Компоненти теоретичного 

знання ( проблема, гіпотеза, теорія). 

Тема 5. Процес наукового дослідження та його характеристика 

Визначити категорії науково-педагогічного дослідження. Особливості наукового 

дослідження у фізичному вихованні. Поняття актуальності дослідження та визначення 

ступеня його наукової розробки. Логіка наукового дослідження. Етапи наукового 



дослідження. 

Тема 6. Організація науково-дослідницької роботи магістрів 
Загальні відомості про науково-дослідницьку роботу студентів-магістрів. Види та 

форми науково-дослідницької роботи магістрів. Класифікація наукових досліджень.  

Тема 7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Інформаційний підхід у методології пізнання. Наукова інформація та її джерела. 

Поняття наукової інформації. Види та вимоги до наукових видань.  

Тема 8. Оформлення результатів наукових досліджень та їх упровадження в 

практику 

Систематизація результатів дослідження. Види систематизації результатів дослідження 

та їх зміст. Оформлення результатів наукових досліджень. Наукова стаття. Звіт про науково-

дослідну роботу (НДР).  

Перелік тем семінарських занять для студентів  

Тема 1. Наука як дослідження.  

Тема 2. Методологія, методи наукових досліджень.  

Тема 3. Стилі наукового мислення і методологічні принципи.  

Тема 4. Структура теоретичного знання і методи теоретичного дослідження  

Тема 5. Процес наукового дослідження та його характеристика.  

Тема 6. Організація науково-дослідної роботи магістрів.  

Тема 7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Тема 8. Оформлення результатів наукових досліджень та їх апробація. 
5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Лекції – ауд. 12, корпус 11, вул. Івана Франка, 24 

Практичні заняття – спортивний зал ДДПУ ім. Івана Франка, вул. Івана Франка, 24 

6. Інформація про консультації 

Розклад консультацій – четвер  15.00 – 16.30 год. ауд. 12  (корпус 11,  вул. Івана Франка, 24)  

7. Система оцінювання 

 

Форми підсумкового та поточного контролю 

 Семестр - 1 

Контрольна робота 20 

Усні відповіді на семінарських 50 

 

Самостійна робота 10 

Співбесіда з лектором 20 

Залік 100 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на семінарських заняттях (50 балів), 

виконання підсумкової самостійної роботи (10 балів),  контрольної роботи  (20 балів), співбесіди з лектором 

20). 

Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є залік, який проводиться наприкінці 
семестру.    

Сума оцінок, отриманих студентом за різні види виконаної навчальної роботи, становить 
підсумкову семестрову оцінку.  

Залік, екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 
стобальною шкалою. 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС.  

А (90 – 100) – оцінку «зараховано» – «5» отримує здобувач, який виявив глибокі міцні і 

системні знання навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься у 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; володіє понятійним апаратом, 

знає основні проблеми методології наукових досліджень, її мету та завдання. Вміє 



застосувати здобуті теоретичні знання у всіх видах практичних завдань, що стосуються 

використання принципів, методів та засобів; вміє формулювати проблему, визначати мету і 

завдання наукового дослідження; вміє планувати  та здійснювати  наукові дослідження у 

сфері професійної діяльності. 

В (82 – 89) – оцінку «зараховано» – «4» отримує здобувач, який виявив глибокі міцні 

знання навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, володіє загальними і 

спеціальними компетентностями, але може допустити неточності в формулюванні, незначні 

помилки у наведених прикладах.  

С (75 – 81) – оцінку «зараховано» – «4» отримує здобувач, який виявив міцні знання 

навчального матеріалу, відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; добре знає програмний матеріал у повному обсязі, 

має практичні вміння, але не вміє поєднувати теоретичні і практичні аспекти теорії 

наукового пізнання. Відповідь його повна, логічна, але з деякими неточностями щодо 

способів та підходів до наукового дослідження. 

D (67 – 74) – оцінку «зараховано» – «3» отримує здобувач, який виявив недостатньо 

міцні знання навчального матеріалу, з певними труднощами відтворює програмний матеріал, 

рідко звертається до матеріалів, що містяться в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння необхідності поєднання теорії і практики, але допускає помилки в термінології, 

відповіді неповні, мають помилки, серед яких є значна кількість суттєвих, які стосуються 

основних способів та підходів до організації наукового дослідження. 

E (60 – 66) – оцінку «зараховано» – «3» отримує здобувач, який виявив слабкі знання 

навчального матеріалу, важко відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на 

матеріали, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

виявляє розуміння лише основних положень навчального матеріалу; здатний, з помилками та 

з додатковими питаннями дати визначення понять та категорій; володіє необхідними 

уміннями та практичними навичками для організації наукового дослідження. 

FX (35 – 59) – оцінка «не зараховано» – «2» виставляється здобувачеві вищої освіти, 

який виявив незнання значної частини навчального матеріалу, допускає істотні помилки у 

відповідях на запитання, не вміє застосувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач, не спирається на матеріали, що містяться в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; мало усвідомлює мету наукового дослідження; 

слабко орієнтується в поняттях, визначеннях, не пов’язує теорію і практику наукового 

пізнання в єдину структуру. 

F (0 – 34) – оцінка «не зараховано» – «2» виставляється здобувачеві, який зовсім не 



володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та науковими термінами; не 

використовує практичні уміння і навички з методології наукового дослідження; демонструє 

низький рівень організації науково-дослідної роботи під час навчання у магістратурі. 

8. Питання до екзамену 

1. Дайте визначення, що таке наука? 

2. Зробіть характеристику форм наукового пізнання. 

3. Обґрунтуйте, що таке наукова ідея, гіпотеза? 

4. Яким чином ідеали і норми наукового дослідження формують стиль 

5. наукового мислення? 

6. Назвіть і охарактеризуйте види наукової діяльності? 

7. Назвіть яким чином стилі наукового мислення пов’язані з етапами 

8. історичного розвитку? 

9. Назвіть, і охарактеризуйте, які види наукових досліджень Вам відомі? 

10. Обґрунтуйте процес наукового пізнання? 

11. Назвіть ознаки ефективної науково-дослідної роботи? 

12. Охарактеризуйте функції науки. 

13. Опишіть багаторівневість методології науки? 

14. Виділіть сутність методології наукового пізнання? 

15. Розкрийте специфіку та різноманітність конкретно-наукових 

16. методологій. 

17. Назвіть норми наукового дослідження? 

18. Охарактеризуйте методи емпіричного дослідження? 

19. Охарактеризуйте методи теоретичного дослідження? 

20. Охарактеризуйте загально-логічні методи пізнання? 

21. Охарактеризуйте історичні зміни науки як динамічну систему знань. 

22. Назвіть і охарактеризуйте стилі наукового мислення? 

23. Охарактеризуйте функції наукового мислення? 

24. Назвіть методологічні принципи викладу матеріалу? 

25. Довести єдність принципів теорії та практики? 

26. Розкрийте сутність принципів діалектичного пізнання? 

27. Що таке теоретичні знання? 

28.  Чи є ідеалізація одних поглядів єдиновірними, чи потрібно 

29. аналізувати різні погляди науковців, фахівців фізичної культури і спорту,  

30. педагогів, психологів 

31. Назвіть правильний алгоритм для проведення теоретичних 

32. досліджень? 

33. Як пов’язана теорія і результати проведеного дослідження? 

34. Яким чином можна спів ставити наукові факти та отримані в 

35. результаті дослідження наукові дані? 

36. Як організувати експериментальні ситуації? 

37. Виділіть методи теоретичного дослідження які Ви використовували у своїй науковій 

діяльності? 

38. Яким чином формується гіпотеза? 

39. Доведіть, що експеримент є засобом отриманням нових знань? 

40. У чому відмінність наукового пізнання від дослідження? 

41. Що таке наукове дослідження? 

42. Дайте визначення поняттю – гіпотеза? 

43. Чим керуються при виборі теми дослідження? 

44. Яким чином відбувається організація наукового дослідження в 

45. закладах освіти? 

46. Яку роль відіграють теоретичні знання для визначення завдання дослідження ? 



47. Охарактеризуйте етапи наукового дослідження? 

48. Назвіть послідовність етапів наукового дослідження. 

49. Яким напрямкам дослідження надається перевага у закладах вищої 

50. освіти, чому? 

51. Які завдання вирішуються за допомогою спостереження, 

52. вимірювання, опитування, проведення експерименту? 

53. Назвіть методи дослідження які використовуються у сфері 

54. фізичного виховання та спорту? 

55. Що потрібно брати до уваги для того, щоб обрати тему наукового 

56. дослідження – магістерської роботи? 

57. Яким чином визначається мета, завдання та гіпотеза роботи? 

58. Назвіть шляхи заохочення до науково-дослідницької роботи студентів? 

59.  Розкрийте основні причини, які гальмують розвиток науково- 

60. дослідницької роботи студентів в освітньому закладі? 

61. Що сприяє покращенню роботи студентів в контексті науково- 

62. дослідницької роботи? 

63. Назвіть місця працевлаштуватись магістрів, які види діяльності 

64. передбачені у його майбутній фаховій діяльності? 

65. Розкрийте концепцію написання магістерської роботи? 

66.  Вкажіть на структурні елементи магістерського дослідження? 

67. Розкрийте особливості проведення експерименту? 

68. Охарактеризувати роботу з науково-методичною, психолого- 

69. педагогічною, професійно-прикладною літературою? 

70. Назвіть основні принципи збору інформації в галузі фізичної 

71. культури та спорту? 

72. Назвіть відомі вам етапи збору науково-методичної інформації, 

73. охарактеризуйте їх? 

74. Назвіть вимоги до використання цитат? 

75. Яким чином відбувається опрацювання інформації отриманої з 

76. різних джерел? 

77. Охарактеризуйте особливості роботи з інформацією у сфері фізичної 

78. культури і спорту? 

79. Вкажіть, як оформляються цитати та посилання в тексті? 

80. Яким чином оформляються літературні джерела? 

81. Методи роботи з інформаційними джерелами? 

82.  Що таке інформаційний продукт? 

83. Чи є інформація в Інтернет ресурсах та і в бібліотеці схожою? 

84. Дайте визначення науково-дослідницької роботи студентів- 

85. магістрів? 

86. Які існують способи апробації результатів дослідження? 

87. Які існують рекомендації до формування висновків до розділів та 

88. загальних висновків? 

89. Яким чином формуються додатки. 

90. Назвіть структуру тез, статі та способи їх написання? 

91. Складіть коротку доповідь за результатами Вашого дослідження? 

92. Дайте характеристику звіту науково-дослідної роботи студентів? 

9. Політика дисципліни 

Студент повинен вчасно приходити на заняття. Викладач може не допустити студента до 
заняття, якщо він/вона спізнився без поважної причини.  У випадку пропуску 5 чи більше практичних 

занять без поважної причини, студент  може бути не допущений до підсумкового контролю 
(екзамену), або його/її підсумкова оцінка буде знижена.  Студент повинен добросовісно готуватися 
до усіх видів поточного та підсумкового контролю. Студент має брати активну участь на 



семінарських заняттях. Заборонено користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними  пристроями під час опитування та виконання письмових завдань. У випадку 

порушення норм академічної доброчесності під час виконання завдань  поточного чи підсумкового 
контролю, студент отримає «0» балів.  Якщо студент має претензії до викладача через оцінювання, 

якість надання послуг  тощо, спершу треба повідомити про це самого викладача, якщо проблему не 
вдалося вирішити, студент має право звернутися до завідувача кафедри чи керівництва факультету. 

Студент повинен неухильно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку  навчального закладу, 
інших видів політики, передбаченої нормативними документами, що регулюють навчальний процес у 
ВНЗ. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна література:  

а) основні 

1. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. пос. / В.В. Ковальчук. – К.: 

Слово, 2009. – 240 с. 

2.  Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 

посібник / О.В. Крушельницька. — К.: Кондор, 2009. – 206 с. 

3. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол.: 

Є.М. Хриков, О.В. Адаменко, В.С. Курило та ін. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», 2013. – 248 с.  

4. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. [для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад'юнктів] / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 352 с. 

5. Романчиков В. I. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В.І. Романчиков. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 

6. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: підручник / 

С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с. 

7. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підруч. / Д.М. Стеченко, 

О.С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с. 

8. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підруч. / 

В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2008. – 310 с. 

9. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В.Є. Юринець. 

– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 

б) додаткові 

10. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посібн. / 

О.В. Клименюк. – К.: Міленіум, 2005. – 186 с. 

11. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / О.В. Колесников. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 144 с. 

12. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень :   курс   

лекцій   /   О.В. Кустовська. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 

13. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень / М.І. Пилипчук, А.С. Григор’єв. – К.: 

Знання, 2007. – 270 с. 



14. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / С.М. Соловйов. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 176 с. 

15. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д.М. Стеченко, 

О.С. Чмир. – К.: Знання, 2007. – 220 с. 

16. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / С. Фареник. – К.: 

Видавчництво УАДУ, 2000. – 340 с. 

17. Цехмістрова Г. С Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова. – 

Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с. 

18. Цехмістрова Г. С Управління в освіті та педагогічна діагностика: навч. посіб. [для 

студ. вищ. навч.закл.] / Г.С. Цехмістрова, Н.А. Фоменко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 

2005. – 280 с. 
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