
Силабус навчальної дисципліни
«МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»Галузь знань: 05 Соціальніта поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія
Освітньо-наукова програма: Психологія
Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий),
ки
Семестр: Ії
Факультет. Соціальної та психологічної освіти.
Кафедра Педагогіки та освітнього менеджменту.
Викладач ІБ:Гагарін Микола Іванович

Посада: професор кафедри педагогікита освітнього менеджментуЕ-тай: тукоіа. давагіп(дидри.едила.
Лінк ча|Нирвг//діз.одриедипа/освітній
контент
дисципліни.
Статус Навчальна дисципліна обов'якового компоненту
дисциплін
Загальний бло
обсяг
дисциплін»
Кредити
ЄКТС/годині
Обсяг Денна форма: лекції (28 год.), практичні (32 год),
дисципліни: самостійна робота (120 год.)
(години) та Заочна форма: лекції (6 год.) практичні (6 год),
види самостійна робота (168 год.)
Політика. Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності
дисципліни. здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань,

інформації.

Креативна ініціатива здобува"

обмежень, установлених законом.

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання
на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела

Відвідування занять. Відповідно до розкладу ФСПО Пирв://їзро.мдри.едица/
вищої освіти можлива на принципахсвободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного

оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням

Що будемо|Методологічні засади та понятійний апарат наукового дослідження, сучаснувивчати? методику наукових досліджень, основи організації підготовки наукових праць,

проблем, окреслення перспективних напрямів їх вирішення.
інтерпретації, оформлення та представлення результатів дослідження наукових

Чому це треба|Вивчення курсу забезпечує засвоєння здобувачами освіти знань ї умінь звивчати? інтерпретації теоретико-концептуальних основ дослідження, оформлення та

наукової програми; формування системного педагогічного
професійної самосвідомості.

презентації результатів наукових досліджень, ефективної науково-дослідної
роботи; набуття професійних компетентностей У відповідності до освітньо-

Яких Мати передові концептуальні та методологічні знання щодо обраної для
результаті дослідження проблеми у сфері психології / на межі предметних галузей, аможна також дослідницькі уміння, достатні для проведення наукових і прикладнихлесягнути?|досліджень на рівні світових досягненьз психології.



Розуміти загальні принципи та методи психології, а також методологію
наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері психології.
та у викладацькій практиці.
Виокремлювати, систематизувати, розв'язувати, критично осмислювати та
прогнозувати значущі психологічні проблеми, формулювати і перевіряти
гіпотези, визначати чинники та тенденції функціонування й розвитку
особистості, груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження.
Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з
психології та дотичних міждисциплінарних напрямів із дотриманням норм
професійноїі академічної етики.
Критичноі системно оцінювати результати власної науково-дослідної роботи і

результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань
щодо досліджуваної проблеми, визначати перспективи подальших наукових
розвідок.
Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати
досліджень, наукові та прикладні проблеми психології державною та
іноземною мовами, готувати результати досліджень у вигляді наукових
публікацій.

Як можна
використати
набуті
знання ста

умі

Здатність працювати і міжнародному контексті.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність розв'язувати комплексні проблеми психології на основі системного
наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням
принципів професійної етики та академічної доброчесності
Здатність планувати та виконувати оригінальні дослідження, досягати
наукових результатів, які створюють нові знання у психології та лотичних ло
неї міждисциплінарних напрямах, та забезпечувати якість виконуваних
досліджень.
Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні
проєкти в сфері психології та дотичні до неї міждисциплінарні проекти,
лідерство та відповідальність під час їх реалізації; забезпечувати дотримання
прав інтелектуальної власності.
Здатність застосовувати нові технології та інструменти, сучасні цифрові
технології, бази даних та інші ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення
У науковій та викладацькій діяльності
Уміння толерувати невизначеність і

доводити унікальність власного наукового
пошуку в умовах інформаційного / цифрового суспільства

Зміст
дисципліни.

Наука і наукові дослідження в сучасномусвіті
Теоретичні засади сучасних наукових досліджень
Навчально- та науково-дослідна робота студентів
Інформаційне забезпечення наукової роботи
Змістова характеристика методів наукових досліджень
Наукова новизна, теоретичне та практичне значення дослідження як складники
наукового апарату
Академічна доброчесністьунаукових дослідженнях
Здобувач повинен виконати усі завдання до практичних занять, включаючи
ідповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ.

Дисципліна «Методологія та методика наукових досліджень» пов'язана з
дисциплінами «Філософія науки та інновацій», «Управління науковими
проектами»

Інформаційне
забезпечені
депозитарію,
фонду
сої
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Поточний Виконання практичних завдань, ІНДЗ
контроль.
Підсумковий|екзаменконтроль

Розробник б Гагарін Микола Іванович


