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Очікувані результати
навчання

Вид контролю
Мета навчальної
дисципліни

Третій (освітньо-науковий), PhD
Основна дисципліна циклу загальної
підготовки
Українська
1-й
1-й
Денна/заочна
Денна
Заочна
Кількість кредитів
1,5
1,5
Загальна кількість годин
45
45
Лекції
4 год
4 год
Практичні заняття
2 год
2 год
Лабораторні заняття
Самостійна робота
39 год
39 год
Залік
Розвиток в аспірантів методологічної
культури, цілісної системи наукових
знань щодо організації і проведення
досліджень в галузі освіти, зокрема з
інформаційно-комунікаційних
технологій в освіті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант
повинен:
- знати поняття методології та класифікацію наукових
досліджень в галузі освіти;
оволодіти
методологією
проєктування
наукового
дослідження та вміти добирати методи дослідження;
- знати вимоги до результатів дослідження в галузі освіти.
Компетентності здобувачів виявляються у їх здатності:
- здійснювати науковий пошук;
- розробляти дослідницькі проєкти та проводити дослідження
в галузі освіти;
- планувати, організовувати та проводити науково-дослідну
діяльність;
- володіти методологією і методами педагогічного
експерименту;
- впроваджувати нові освітні, зокрема інформаційнокомунікаційні, технології у власну дослідницьку діяльність.

ПРН2. Знати та застосовувати сучасну термінологію у сфері
наукового дослідження.
ПРН3. Генерувати нові ідеї, виявляти нові знання, нові
інтерпретації, інноваційні методи, обґрунтовані рішення у
новому контексті в процесі виконання наукового дослідження.
ПРН4. Визначати та застосовувати релевантні методи,
технології, засоби для здійснення наукового дослідження.
ПРН11. Організовувати власну дослідницько-пошукову
діяльність та ефективно планувати час для отримання
необхідних результатів.
ПРН16. Здійснювати критичний аналіз, оцінку та синтез нових
ідей щодо впровадження інноваційних інформаційнокомунікаційних технологій у власну наукову й освітню
діяльність.
ПРН19. Прогнозувати власні наукові перспективи, шляхи
подальшого професійного розвитку.
Тематичний план навчальної Змістовий модуль 1. Організація наукового дослідження.
Тема 1. Методологія проєктування наукового дослідження.
дисципліни
Тема 2. Структура наукового дослідження.
Змістовий
модуль
2.
Результати
педагогічного
дослідження.
Тема 3. Аналіз результатів дослідження.
Тема 4. Упровадження результатів дослідження.
Методи навчання
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної
діяльності:
1) За джерелом інформації:
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням
комп’ютерних
інформаційних
технологій,
пояснення,
розповідь, бесіда.
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
- Практичні: вправи та завдання.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні,
пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під
керівництвом викладача; виконання практичних завдань.
Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації
навчально-пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні
дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення
ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
Методи усного контролю: індивідуальне опитування,
Методи контролю
фронтальне опитування, співбесіда.
Методи письмового контролю: тестування, перевірка
виконання практичних завдань.
Методи комп’ютерного контролю: тестування у Google
Forms.
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої
знання, самоаналіз.
Система оцінювання аспірантів
Програмні результати
навчання (згідно з освітньонауковою програмою)

Вид роботи

Максимальна
кількість балів
за вид роботи

Змістовий модуль 1
Лекційне заняття № 1. Методологія проектування наукового
дослідження. Структура наукового дослідження
Присутність та робота на лекції (участь в дискусії, відповіді на
2 бали
питання лектора, обговорення, пропозиції)
Самостійна робота
Завдання для аспірантів:
20 балів
Підготувати обґрунтування (план-проспект) власного дослідження на
здобуття ступеня PhD.
Зазначити та описати кожний з 1 по 9 з основних структурних
елементів вступу дисертаційної роботи, наведених на відповідному
слайді лекційної презентації.
Розробити структуру змісту рукопису дисертації, вказавши назви її
розділів та підрозділів.
Всього за модуль
22 бали
Змістовий модуль 2
Лекційне заняття № 2. Упровадження результатів дослідження.
Присутність та робота на лекції (участь в дискусії, відповіді на
питання лектора, обговорення, пропозиції)
2 бали
Практичне заняття № 1. Обґрунтування теми та подання результатів
50 балів
дослідження.
Завдання для аспірантів (на платформі Google Classroom):
у т.ч.:
1. Власний профіль в Google Академія.
10 балів
2. Власний профіль на платформі «Бібліометрика української науки».
5 балів
3. Власний ORCID-профіль.
5 балів
4. Власна публікація в Електронному інституційному репозитарію.
15 балів
5. Приклади списків публікацій за різними стилями.
15 балів
Самостійна робота
Завдання для аспірантів:
20 балів
Дати відповіді на питання самостійної роботи та записати їх у файл
формату Word. Для фрагментів тексту, скопійованих з Інтернет та з
праць інших авторів обов'язково зазначити посилання на джерело (за
наявності - гіперпосилання). Список джерел оформити відповідно до
вимог спеціалізованої ради, де планується захист.
Всього за модуль
72 бали
Залік
6 балів
Всього
100 балів
Сумарний результат у балах складає:
60 і більше балів – зараховано
59 і менше балів – незараховано
Академічна
Перевірка
електронних
версій
Політика навчальної
доброчесність
наукових
робіт
аспірантів
з
дисципліни
використанням автом. програм, напр.
Unicheck
Пропуски занять
Самостійне опрацювання матеріалу з
виконанням завдань, розміщених в
LMS Google Classroom
Виконання завдань
Для усіх виконаних вчасно завдань –
пізніше
автоматичний залік. Не виконання
встановленого
завдань – не допуск до заліку.
терміну
Додаткові бали
Не передбачаються
Дотримання правил Аспірант
повинен
дотримуватися
безпеки
правил безпеки при користуванні

Інформаційно-методичне та
матеріально-технічне
забезпечення

технічними засобами навчання; правил
безпеки в мережі Інтернет.
Інформаційно-методичне забезпечення викладання навчальної
дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами
навчання, які побудовані на інформаційно-комунікаційних
технологіях
(комп’ютер,
мультимедійний
проектор,
інтерактивна дошка SMART Board, авторський електронний
ресурс в LMS Google Classroom).
На заняттях і на самостійній роботі використовуються
посібники, методичні рекомендації з використання відкритих
освітньо-наукових систем.
Інформаційними ресурсами при вивченні дисципліни є
електронна бібліотека НАПН України, джерела Інтернет,
інформаційно-методичні
матеріали
відділу
відкритих
освітньо-наукових систем.
Рекомендована література
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