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Анотація дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Наукові дослідження за фаховим спрямуванням 

та академічна доброчесність» складена відповідно до  освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавр Середня освіта (музичне мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта, шифр 

спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи наукового дослідження. 

Міждисциплінарні зв’язки. Програма пов’язана з навчальними дисциплінами: «Педагогіка», 

«Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», «Методика музичної освіти та 

виховання в ЗЗСО».  

Ключові слова: наукове дослідження, методика, експеримент.  

Abstract of the discipline 

The program of study of the discipline “Professional research and academic integrity” compiled in 

accordance with the educational and professional program preparation of master's specialty 014 

Secondary education specialty code 014.13 Secondary education (musical art). 

The subject of study of the discipline is the theoretical foundations of scientific research. 

Interdisciplinary connections. The program is associated with academic disciplines: "Pedagogy", 

"Methods of teaching an integrated course" Art "," Methods of music education and upbringing ". 

Keywords: scientific research, methods, experiment. 

 

 

 



  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: засвоєння теоретичних основ наукового дослідження, категоріального апарату, 

логіки, етапів процесу дослідження, опрацювання методики та методів дослідження, 

ознайомлення із завданнями та особливостями різних форм наукового викладу матеріалів 

дослідження. 
Завданнями курсу є: оволодіння навичками роботи з науковою літературою; здійснення 

пошуку та опрацювання інформаційних джерел; складання бібліографічного списку літератури; 

моделювання курсового проекту; визначення наукової проблеми, теми, мети, завдання 

дослідження; розробка методики проведення експерименту; узагальнення та оформлення 

результатів дослідження у різних формах наукового викладу матеріалів дослідження. 
Передумови для вивчення дисципліни: засвоєння навчального курсу «Наукові 

дослідження за фаховим спрямуванням та академічна доброчесність» передбачає інтеграцію 

компетенцій з таких дисциплін: педагогіка, психологія, українська мова за фаховим 

спрямуванням.  
Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК 1. Здатність оперувати категоріально-поняттєвим апаратом психології і педагогіки; 

здійснювати ретроспективний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду для розуміння 

природи виникнення, функціонування та розвитку історико-педагогічних явищ.   

ФК 14. Здатність до провадження дослідницької та інноваційної діяльності у закладах загальної 

середньої освіти.  

Програмні результати навчання:  
ПРН 2. Знає основні етапи розвитку філософської думки, історико-культурні процеси 

становлення української нації, основи психолого-педагогічних наук, що сприяють соціалізації 

особистості, формуванню її загальної і професійної культури. 

ПРН 5. Демонструє критичне ставлення до  світоглядних теорій у процесі розв'язання соціальних 

і мистецько-професійних завдань. 

ПРН 9. Здатний до підготовки та редагування текстів професійного   змісту державною мовою,  

володіє англійською мовою. 

ПРН 10. Має навички знаходження, обробки  та аналізу інформації з різних джерел, 

використання в практиці  професійної діяльності науково-педагогічної та музично-методичної 

літератури, а також Інтернет-ресурсів. 

2. Програма навчальної дисципліни 

(денна, заочна форми навчання) 

Кредит 1. Зміст та структура наукових досліджень.   
Тема 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства. Організаційна структура наукових 

досліджень в Україні.   
Тема 2. Основні поняття наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень. 
Тема 3. Основи бібліографічно-пошукової діяльності.  
Кредит 2. Етапи наукового дослідження.   
Тема 4. Методи наукового пізнання. Організація та проведення наукового дослідження. 
Тема 5. Культура наукової праці. Основні вимоги до наукової роботи. Експериментальна 

база дослідження 
Кредит 3. Проведення наукового дослідження. Підготовка та проведення 

констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту. 
Тема 6. Підготовка тестів та анкетування. 
Тема 7. Робота з контрольною та експериментальною групами. 
Тема 8. Методи математичної обробки контрольного етапу. 
 

 

 



  

3. Рекомендована література 
Базова 

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 2007.  271с. 

2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. К. : 

АПН України, 1995. 45 с. 

3. Колесников О. В. 

4. Лудченко О.А., Лудченко Я.О. Основи наукових досліджень. К.: Знання, 2000. 114 с. 

5. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2011. 144 с. 

6. Тушева В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. УМО НАПН України. 

Харків: «Федорко», 2014. 408 с. 

Допоміжна  
1. Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці. К., 2012. 222 с.  

2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К. :Либідь, 1997. 374 с. 

3. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. 

Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002. 128 c. 

4. Масол Л. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій // Мистецтво та 

освіта. 2001. №1. С.2-5 

5. Рудницька О.П. та ін. Основи педагогічних досліджень. К.: 1998. 143с. 

Інформаційні ресурси 
1. Гончарук Т.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Тернопіль, 2014. 272 с. 

URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0

%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%20%D0%B4%D1%80%D

1%83%D0%BA.pdf 

2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 

2010. 352 с. URL: 
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_meto

d_ta_org_nayk_dosl.pdf 

3. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2011. 144 с. URL: 
https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/OsnjvyMetDoslilKolesnykov2011.pdf 

4. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. 

Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002. 128 c. URL: 
http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/osNaukDos.pdf 

5. Тушева В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. УМО НАПН України. 

Харків: «Федорко», 2014. 408 с. URL: 

http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1356/1/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%

D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1

%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%

BD%D1%8C%20.pdf  

Дисертаційні дослідження: 
http://www.referun.com/n/razvitie-artikulyatsionnogo-masterstva-muzykanta-instrumentalista-v-

protsesse-ispolnitelskoy-podgotovki-na-etape-vysshego 
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-khudozhestvennykh-kriteriev-ispolnitelskogo-masterstva-

pianista-v-kontsertmeist 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна 

робота студента, написання реферату, наукової статті, участь у конференції, 

створення індивідуального проєкту. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf
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