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Критерії оцінювання: 

Теоретичні питання 1. Максимальна кількість балів за 

відповідь 10.  

Орієнтація на знання з курсу, викладення інформації в логічній 

послідовності, обґрунтованість відповіді. 

Аналітичні питання 2. Максимальна кількість балів за 

відповідь 15.  

Системність та ґрунтовність викладу інформації, аналіз 

проблемного питання, виділення головного, загального та 

специфічного. 

Практичні питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 

15.  

Орієнтація на знання з курсу, логічність та доцільність вибраного 

підходу до розв’язання завдання. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Теоретичні питання 

1. Обґрунтуйте історичні передумови виникнення науки.  

2. Обґрунтуйте специфіку застосування пілотажного дослідження. 

3. Обґрунтуйте специфіку констатуючого експерименту. 

4. Обґрунтуйте специфіку формуючого експерименту.  

5. Обґрунтуйте сутність джерел інформації та їх використання в 

науково-дослідній роботі.  

6. Обґрунтуйте сутність завдань дослідження.  

7. Обґрунтуйте сутність інтерпретації результатів дослідження.  

8. Обґрунтуйте сутність методології емпіричних досліджень.  

9. Обґрунтуйте сутність методології теоретичних досліджень.  

10. Обґрунтуйте сутність поняття методологія наукових 

досліджень.  

11. Обґрунтуйте сутність поняття методу у наукових дослідження. 

12. Обґрунтуйте сутність поняття про вибірку досліджуваних.  

13. Обґрунтуйте сутність поняття про наукову інформацію та її 

роль у проведенні наукових досліджень  

14. Обґрунтуйте сутність та значення гіпотези дослідження.  

15. Обґрунтуйте сутність та значення застосування методів 

вторинної статистичної обробки результатів дослідження.  

16. Обґрунтуйте сутність та значення методів первинної 

статистичної обробки результатів дослідження. 

17. Обґрунтуйте сутність та значення об’єкту дослідження.  



18. Обґрунтуйте сутність та значення педагогічного експерименту. 

19. Обґрунтуйте сутність та значення постановки наукової 

проблеми.  

20. Обґрунтуйте сутність та значення предмету дослідження.  

21. Обґрунтуйте та охарактеризуйте етапи наукового дослідження.  

22. Обґрунтуйте форми подання результатів дослідження. 

23. Охарактеризуйте загальнонаукові принципи.  

24. Охарактеризуйте класифікацію методів наукового досліджень.  

25. Охарактеризуйте класифікацію наук.  

26. Охарактеризуйте принцип системності у науковому пізнанні.  

27. Охарактеризуйте сутність методів статистично-математичної 

обробки результатів емпіричних досліджень. 

28. Розкрийте сутність організації наукової діяльності в Україні. 

29. Розкрийте сутність поняття «наукове мислення».  

30. Розкрийте сутність поняття про науку. 

Аналітичні питання 

1. Здійснити порівняльний аналіз наукових джерел: підручник, 

монографія, періодичне видання.  

2. Здійсніть порівняльний аналіз видів бібліографічних каталогів: 

алфавітний, систематичний, предметний.  

3. Здійсніть порівняльний аналіз методів наукового пізнання 

аналізу та синтезу.  

4. Здійсніть порівняльний аналіз методів наукового пізнання 

індукція та дедукція.  

5. Здійсніть порівняльний аналіз наукових категорій «аксіома», 

«принцип», «поняття».  

6. Здійсніть порівняльний аналіз наукового та літературного стилю 

мовлення.  

7. Здійсніть порівняльний аналіз об’єкту та предмету наукового 

дослідження. 

8. Здійсніть порівняльний аналіз первинної та вторинної наукової 

інформації.  

9. Здійсніть порівняльний аналіз понять «тези» та «анотація». 

10. Здійсніть порівняльний аналіз представлення результатів 

наукових досліджень у вигляді статті та тез.  

11. Здійсніть порівняльний аналіз представлення результатів 

наукових досліджень у вигляді реферату та магістерської 

роботи.  

12. Здійсніть порівняльний аналіз природного та лабораторного 

експерименту.  

13. Здійсніть порівняльний аналіз фундаментальних та прикладних 

досліджень.  

14. Проаналізуйте відмінності між помилковими та негативними 

результатами наукового дослідження.  

15. Проаналізуйте метод наукового пізнання абстрагування, 

окресліть його етапи та види.  

16. Проаналізуйте необхідні умови вдалого виступу на науковій 

конференції.  

17. Проаналізуйте основні вимоги до реферування та цитування 

літератури.  

18. Проаналізуйте основні вимоги щодо форматування 

магістерської роботи.  

19. Проаналізуйте особливості взаємозв’язку теорії і практики у 

науковому пізнанні.  

20. Проаналізуйте особливості написання висновків до 

магістерської роботи (до розділів та загальних).  

21. Проаналізуйте педагогічну технологію оцінювання 

ефективності нових методів навчання та виховання.  



 


