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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 1 1 

Семестр 1 2 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 32 16 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 50 104 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формувати світоглядні позиції та розуміння актуальних проблем у 

галузі спеціальної та інклюзивної освіти; розвивати методологічну культуру, 

формувати систему знань та умінь щодо організації і проведення досліджень 

у галузі спеціальної та інклюзивної освіти.  

Завдання:  
Відповідно до освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія та  

освітньо-професійної програми 016.00.02 Втручання при аутизмі зі 

спеціальності 016 Спеціальна освіта для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 

 формувати загальні компетентності:  
ЗК-1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК-2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК-3. Здатність працювати в команді.  

ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово  

ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.   

ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК-9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК-10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні 

– формувати фахові компетентності: 
СК-1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 

аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти.  
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СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати 

рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної 

кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів.   

СК-10. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або освітні проекти у 

сфері спеціальної та інклюзивної освіти.   

СКУ-11 (для здобувачів ОП «Логопедія»). Здатність до міждисциплінарного 

комплексного аналізу мозкових механізмів виникнення мовленнєвих і 

когнітивних дисфункцій у дітей і відновлення мовлення та інших психічних 

функцій у дорослих з метою створення нейрологопедичних програм 

компенсації відповідно до сучасних нейропсихологічних, нейрологопедичних, 

нейролінгвістичних досліджень.  

СКУ-11 (для здобувачів ОП «Втручання при аутизмі»). Здатність до 

планування та надання системної допомоги особам з аутизмом та їхнім 

родинам.  

– забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні 

компетентностей в Центрах практичної підготовки «Логотренажер», 

«Центр інклюзивної освіти» та  Центр "Аутизм-Академія". 

 

2. Результати навчання за дисципліною 

РН 1. Здійснювати аналіз еволюційних процесів у сфері освіти осіб з 

особливими освітніми потребами, обґрунтовувати власне бачення шляхів 

розв’язання наявних проблем.  

РН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з 

метою отримання нових знань, створення нових та удосконалення 

традиційних технологій викладання і супроводження та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах.    

РН 8. Приймати ефективні рішення з питань спеціальної та інклюзивної 

освіти, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати їх 

розвиток; визначати фактори, що впливають на досягнення поставлених 

цілей, зокрема, вимоги споживачів; аналізувати і порівнювати альтернативи; 

оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень.  

РН 9. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами 

при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері 

спеціальної та інклюзивної освіти.  

РН 10. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та 

інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані.  

РН 11. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері спеціальної та 

інклюзивної освіти та у ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх 

реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і 

результативність діяльності.   

РН 14. Створювати та реалізовувати наукові розробки та/або освітні проєкти, 

спрямовані на підвищення якості організації освітнього середовища для дітей 

з особливими освітніми потребами.  

РНУ 15 (для здобувачів ОП «Логопедія»). Розробляти нейрологопедичні 

програми компенсації та відновлення вроджених і набутих мовленнєвих 
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дисфункцій у осіб із різними труднощами функціонування організму з 

урахуванням механізмів їхнього виникнення та реалізувати їх у логопедичній 

практиці у поєднанні з нейротехнологіями в процесі комплексної 

абілітації/реабілітації дітей та дорослих з порушеннями розвитку.  

РНУ 15 (для здобувачів ОП «Втручання при аутизмі»). Планувати і надавати 

системну допомогу особам з аутизмом та їхнім родинам. 

РНД 16. Уміти розробляти стратегію, структуру і процедуру здійснення 

науково-дослідної роботи через проведення магістерського дослідження, 

написання статей тощо. 

РНД 17. Уміти планувати, організовувати, здійснювати та впроваджувати 

наукові дослідження в галузі спеціальної та інклюзивної освіти; 

РНД 18. Уміти здійснювати обробку та інтерпретацію результатів емпіричних 

досліджень засобами статистичного, кількісного та якісного аналізу; 

РНД 19. Володіти навичками тайм-менеджменту у процесі написання наукової 

роботи.  
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1. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми наукових досліджень у галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Тема 1. Спеціальна та інклюзивна 

педагогіка, спеціальна психологія у 

контексті розвитку науки.  

10 2 2    6 

Тема 2. Актуальні проблеми сучасної 

спеціальної та інклюзивної освіти у 

контексті наукових досліджень. 

10 2 2    6 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 4    12 

Змістовий модуль 2. Методологія проектування наукових досліджень у галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Тема 3. Методологія педагогіки. Дизайн 

досліджень у галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 

11 2 2    7 

Тема 4. Теоретичні та емпіричні методи 

дослідження   

10 2 2    6 

Модульний контроль 2  

Разом 23 4 4    13 

Змістовий модуль 3. Аналіз результатів наукових досліджень 

Тема 5. Методи статистичної, кількісної та 

якісної обробки результатів дослідження 

11 2 2    7 

Тема 6. Інтерпретація та оформлення 

результатів наукового дослідження 

10 2 2    6 

Модульний контроль 2  

 23 4 4    13 

Змістовий модуль 4. Базові засади академічного письма 

Тема 7. Академічна культура та 

доброчесність у процесі здійснення 

наукового дослідження. Технологія 

написання  наукових робіт. Робота з 

джерелами 

10 2 2    6 

Тема 8. Наукова доповідь: теорія та 

практика 

10 2 2    6 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 4    12 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30  

Усього 120 16 16    50 

Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення.   



7 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми наукових досліджень у галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Тема 1. Спеціальна та інклюзивна 

педагогіка, спеціальна психологія у 

контексті розвитку науки.  

14 2     12 

Тема 2. Актуальні проблеми сучасної 

спеціальної та інклюзивної освіти у 

контексті наукових досліджень. 

14  2    12 

Разом 28 2 2    24 

Змістовий модуль 2. Методологія проектування наукових досліджень у галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Тема 3. Методологія педагогіки. Дизайн 

досліджень у галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 

14 2     12 

Тема 4. Теоретичні та емпіричні методи 

дослідження   

14  2    12 

Разом 28 2 2    24 

Змістовий модуль 3. Аналіз результатів наукових досліджень 

Тема 5. Методи статистичної, кількісної та 

якісної обробки результатів дослідження 

16 2     14 

Тема 6. Інтерпретація та оформлення 

результатів наукового дослідження 

16  2    14 

 32 2 2    28 

Змістовий модуль 4. Базові засади академічного письма 

Тема 7. Академічна культура та 

доброчесність у процесі здійснення 

наукового дослідження. Технологія 

написання  наукових робіт. Робота з 

джерелами 

18 2     16 

Тема 8. Наукова доповідь: теорія та 

практика 

14  2    12 

Разом 32 2 2    28 

Усього 120 16 16    104 

Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення.  
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2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І.  

Актуальні проблеми наукових досліджень у галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 

 

Лекція 1. Спеціальна та інклюзивна педагогіка, спеціальна 

психологія у контексті розвитку науки (2 години). 

Проблема об'єкта і предмета спеціальної педагогіки, інклюзивної 

педагогіки, спеціальної психології.  

Поняття про наукову парадигму. Епістемічний (смисловий, 

когнітивний) та соціальний аспекти наукової парадигми. Етапи розвитку 

дефектології (спеціальної педагогіки) як науки. Чинники, які впливають на 

диференціацію предметного змісту науки про навчання, виховання, розвиток 

та соціалізацію дітей з порушеннями психофізичного розвитку / дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Науково-теоретичні і прикладні завдання сучасної спеціальної 

педагогіки, інклюзивної педагогіки, спеціальної психології.  

Основні поняття теми: розвиток науки, наукова парадигма, етапи 

розвитку дефектології/спеціальної педагогіки.  

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1;2;3;4] 

Додаткова [4-8; 20-22] 

 

Лекція 2. Актуальні проблеми сучасної спеціальної та інклюзивної 

освіти у контексті наукових досліджень (2 годин). 

Становлення інтегративної парадигми спеціальної педагогіки, що 

розглядає наявні наукові парадигми: матеріалістичну (фізіологічну) і 

гуманістичну не як конкуруючі, а як взаємодоповнюючі шляхи отримання 

нових знань про людину. Соціальний запит на наукові дослідження у галузі 

спеціальної та інклюзивної педагогіки і психології. Аналіз актуальних 

проблем сучасної спеціальної та інклюзивної освіти у контексті реалізації 

Концепції Нової української школи, упровадження Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, розвитку 

інклюзивної освіти, євроінтеграційних процесів, які відбуваються у 

суспільстві тощо. 

Основні поняття теми: інтегративна парадигма спеціальної 

педагогіки, соціальний запит, актуальні проблеми. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1;2;3;4] 

Додаткова [4-8; 11; 16; 20-22] 
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Змістовий модуль ІІ 

Методологія проектування наукових досліджень  

у галузі спеціальної та інклюзивної освіти 

Лекція 3. Методологія педагогіки. Дизайн досліджень у галузі 

спеціальної та інклюзивної освіти (2 години). 

Поняття методології. Рівні методології. Методологія як сукупність 

методів дослідження.  

Дизайн (проектування) дослідження.  

Складові наукового апарату дослідження: наукова проблема, тема, 

актуальність, об’єкт дослідження, предмет дослідження, мета і завдання, 

гіпотеза, методи дослідження, новизна, значення для науки, значення для 

практики. Характеристика цих складових у науковому дослідженні.  

Процес наукового дослідження: характеристика, етапи. Дослідно-

експериментальна робота у галузі спеціальної та інклюзивної освіти. 

Аналіз проведеного психолого-педагогічного дослідження. Висновки. 

Основні поняття теми: дизайн дослідження, педагогічне дослідження, 

наукова проблема, тема, актуальність, об’єкт дослідження, предмет 

дослідження, мета і завдання, гіпотеза, методи дослідження, наукова новизна, 

практична значущість, складники програми наукового дослідження, етика 

наукових досліджень. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1;2;3;4] 

Додаткова [2; 3; 18] 

 

Лекція 4.Теоретичні та емпіричні методи дослідження (2 години) 

Теоретичні методи пізнання. Порівняльний аналіз окремих теорій та 

понять з метою відпрацювання вмінь застосовувати теоретичні методи 

аналізу, синтезу, класифікації, порівняння, узагальнення для підготовки 

теоретичної частини дослідження. 

Види емпіричних методів дослідження (спостереження, анкетування, 

експеримент). Методи здобуття емпіричного матеріалу. Види емпіричного 

дослідження. Основна і контрольна група досліджуваних. Пілотне 

дослідження. Поняття про вибірку досліджуваних. Констатувальний, 

формувальний та контрольно-аналітичний види експерименту.  

Основні поняття теми: теоретичні методи, спостереження, пілотне 

дослідження, емпіричне дослідження, констатувальний експеримент, 

формувальний експеримент, контрольно-аналітичний експеримент. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1;2;3;4] 

Додаткова [1; 2;3; 12] 
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Змістовий модуль ІІІ 

Аналіз результатів наукових досліджень 

 

Лекція 5. Методи статистичної, кількісної та якісної обробки результатів 

дослідження (2 години) 

Сутність математичної статистики. Методи первинної та вторинної 

статистичної обробки результатів. Кореляційний аналіз та його специфіка 

застосування. Параметричні методи порівняння двох вибірок. Педагогічна 

технологія оцінювання ефективності нових методів навчання та виховання за 

допомогою непараметричних критеріїв.  

Основні поняття: середнє арифметичне, коефіцієнт кореляції, 

фактор, дисперсія. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1;2; 3; 4] 

Додаткова [3; 10] 

 

Лекція 6. Інтерпретація та оформлення результатів наукового 

дослідження (2 години). 

Форми подання результатів дослідження: таблиці, діаграми, графіки, 

схеми. Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків та діаграм. 

Таблиця як засіб відображення кількісних ознак досліджуваного об’єкта. 

Текстова і цифрова частина таблиці. Структура простої, групової, 

комбінованої, складеної, шахової таблиці. Оформлення таблиці та її 

розміщення у науковій праці.  

Правила оформлення результатів наукового дослідження. Інтерпретація 

результатів дослідження. Написання висновків стосовно результатів 

дослідження. Види оформлення результатів дослідження: науковий звіт, 

доповідь чи повідомлення, стаття, методичні рекомендації, магістерська робота, 

дисертація. 

Основні поняття: таблиці, діаграми, графіки, схеми, інтерпретація 

результатів. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1; 2; 3; 4] 

Додаткова [1-3; 10] 

 

Змістовий модуль ІV. 

Базові засади академічного письма 

Лекція 7. Академічна культура та доброчесність у процесі здійснення 

наукового дослідження. Технологія написання наукових робіт.  

Робота з джерелами (2 години) 

Академічна культура в університеті. Академічна доброчесність та її 

порушення. Інтелектуальна власність. Авторське право. Відкритий доступ до 

знань. Поняття плагіату. Види плагіату. 

Сутність академічного письма. Науковий стиль мовлення. Мовні засоби 

наукового стилю: використання наукових термінів, таблиць, схем; оперування 
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абстрактними поняттями; використання цитат; логічна послідовність; 

однозначність; аргументованість викладу; уживання складених речень. 

Опанування академічним письмом, комунікативними навичками як необхідна 

передумова науково-дослідної діяльності. 

Вимоги до назви наукової роботи (магістерська, статті, тез). Структура 

написання: магістерської роботи, статті, тез. Вимоги до оформлення наукової 

роботи. Специфіка подання теоретичних та емпіричних результатів досліджень. 

Специфіка оформлення списку використаних джерел. Посилання та цитування 

на першоджерела. Транслітерація. Перевірка на плагіат. Допоміжні електронні 

ресурси. 

Основні поняття: академічне письмо, академічна культура, 

академічна доброчесність, плагіат, магістерська робота, стаття, тези, 

транслітерація. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1; 2; 3; 4; 5 ] 

Додаткова [1; 2; 3; 16] 

 

Лекція 8. Наукова доповідь: теорія та практика (2 години) 

Сутність наукової доповіді. Структура наукової доповіді: вступ, 

актуальність, результати теоретичного та емпіричного аналізу, висновки. 

Етика наукової доповіді. Імідж та мовлення доповідача. 

Специфіка застосування мультимедійних засобів у ході наукової 

доповіді. Електронна презентація. Базові вимоги до електронної презентації, 

що супроводжує доповідь. Специфіка оформлення та вибір інформації для 

слайдів (або фрагментів відео, аудіо тощо).  

Публічний виступ: єдність форми і змісту; вербальний і невербальний 

складники. 

Основні поняття: доповідь, презентація, імідж доповідача. 

Рекомендовані джерела: 

Основна  [1; 2; 3; 4; 5] 

Додаткова [1; 2; 3] 

 

6.Контроль навчальних досягнень 

 

2.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

2.1.1. Для денної форми навчання 
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о
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о
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о
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к
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Відвідування 

лекцій 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
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семінарських 

занять 

Відвідування 

практичних 

занять 

1 - - - - - - - - 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 2 20  2 20 2 20 2 20 

Робота на 

практичному 

занятті 

10 - - - - - - - - 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання 

ІНДЗ 

30 - - - - - - - - 

Разом - 59 - 59 - 59 - 59 

Максимальна кількість балів: 236 

Розрахунок коефіцієнта: k=236/60=3,9  

  

 6.1.2 Для заочної форми навчання 

 
 

 

Вид діяльності 
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о
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Відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 

семінарських 

занять 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 

практичних 

занять 

1 - - - - - - - - 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Робота на 

практичному 

занятті 

10 - - - - - - - - 

Виконання 5 2 10 2 10 2 10 2 10 
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завдань для 

самостійної 

роботи 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 - - - - - - - - 

Виконання 

ІНДЗ 

30 - - - - - - - - 

Разом - 22 - 22 - 22 - 22 

Максимальна кількість балів: 88 

Розрахунок коефіцієнта: k=88/60=1,5 

2.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Актуальні проблеми наукових досліджень  

у галузі спеціальної та інклюзивної освіти 

 

Тема 1. Спеціальна та інклюзивна педагогіка, спеціальна 

психологія у контексті розвитку науки (6 год. для ден. форми; 12 год. для 

заоч. форми навчання). 

Завдання:  

Знайдіть у пошукових системах (Googl Академія, Scopus, Web of 

Science) статтю, у якій висвітлено історичний контекст розвитку науки про 

навчання, виховання, розвиток і соціалізацію осіб з обмеженнями 

функціонування / особливими освітніми потребами та напишіть тези статті 

обсягом до 2 сторінок (шрифт Times New Roman, 14 п., пробіл 1,5). 

Форма подання: анотація статті у вигляді Word документу. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти статті. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

статті. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти 

статті. 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти 

у статті та дає чітке 

обґрунтування, 

чому ці факти 

стосуються певного 

аспекта 

Студент/ка точно 

знаходить основні 

факти та дає 

обґрунтоване 

пояснення, чому ці 

факти стосуються 

певного аспекта 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке 

пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у статті. 

Узагальнення Студент/ка коротко 

та лаконічно робить 

узагальнення 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати, про що 

йдеться у статті. 

Студент/ка 

точно резюмує 

більшу частину 

статті, але має 

певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення статті. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Times_New_Roman
https://uk.wikipedia.org/wiki/Times_New_Roman


14 
 

Грамотність 

 

Граматичні, 

орфографічні, 

лексичні, 

пунктуаційні  

помилки відсутні. 

Є 1 помилка. Є 2 і помилки. Більше 2х помилок. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж на 12 годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

Тема 2. Актуальні проблеми сучасної спеціальної та інклюзивної 

освіти у контексті наукових досліджень (6 для ден. форми; 12 год. для заоч. 

форми навчання). 

Завдання:  

Сформулюйте актуальні проблеми сучасної спеціальної та інклюзивної 

освіти у контексті наукових досліджень; визначте критерії, за якими Ви 

визначали ступінь актуальності проблеми; проранжуйте визначені Вами сучасні 

проблеми у галузі спеціальної та інклюзивної освіти за їх значущістю. 

Форма подання: ранжований список у вигляді Word документу 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є 

чіткою та точною, 

але не ретельно 

підібраною. 

Інформація має кілька 

неточностей або не є 

чіткою. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка ґрунтовно  

здійснює аналіз та  

узагальнення. 

Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку  

Студент/ка здійснює 

аналіз та узагальнення. 

Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у достатньо 

логічному порядку 

Студент/ка 

недостатньо 

здійснює аналіз та 

узагальнення. 

Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються 

нелогічно. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення  та 

аргументації. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Грамотність 

 

Граматичні, 

орфографічні, 

лексичні, 

пунктуаційні  

помилки відсутні. 

Є 1 помилка. Є 2 і помилки. Більше 2х помилок. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж на 12 годин від 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Всього 5 балів 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Методологія проектування наукових досліджень 

 у галузі спеціальної та інклюзивної освіти 

 

Тема 3. Методологія педагогіки. Дизайн досліджень у галузі 

спеціальної та інклюзивної освіти (7 год. для ден. форми; 12 год. для заоч. 

форми навчання). 

Завдання:  

Розробіть програму (план–схему) власного магістерського дослідження 

та обґрунтуйте її.  

Форма подання: у вигляді структурованого опису, есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є 

чіткою та точною, 

але не ретельно 

підібраною. 

Інформація має кілька 

неточностей або не є 

чіткою. 

 

Розкриття теми Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

аспекти та етапи 

дослідження. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

аспекти та етапи 

дослідження. 

 

Викладено деякі 

аспекти та етапи 

дослідження. 

 

Не розкрито тему. 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні складові 

дослідження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

дослідження. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні складові 

дослідження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові дослідження. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж на 12 годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

Тема 4. Теоретичні та емпіричні методи дослідження (6 год. для ден. 

форми; 12 год. для заоч. форми навчання). 

Завдання:  

Розробіть програму дослідження, визначте вибірку дослідження, 

підберіть комплекс діагностичних методик. Обґрунтуйте програму 

дослідження. 

Форма подання: у вигляді структурованого опису, есе. 

Критерії оцінювання: 
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Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Діагностичний 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

специфіку 

діагностики. 

Студент/ка правильно 

підбирає діагностичний 

інструментарій, враховує 

вікові особливості та 

специфіку діагностики. 

Студент/ка 

підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

однак не враховує 

вікові особливості 

та/або специфіку 

діагностики. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати 

діагностичний 

інструментарій для 

психологічного 

обстеження. 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники для 

діагностики.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

діагностики. 

Студент/ка 

зазначає не всі 

маркери та 

показники для 

діагностики. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

діагностики. 

Етапи 

проведення  

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

 

Етапи проведення 

методики/технології/ гри 

перераховано в 

логічному порядку, але 

кожен крок не 

пронумеровано та/або не 

оформлено окремими 

завданнями.  

 

Етапи проведення 

методики/техноло

гії/ гри 

перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному 

порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить точного 

переліку етапів.  

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж на 12 годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

Аналіз результатів наукових досліджень 

 

Тема 5. Методи статистичної кількісної та якісної обробки 

результатів дослідження (7 год. для ден. форми; 14 год. для заоч. форми 

навчання). 

Завдання:  

Підберіть статистичні методи обробки результатів вашого 

магістерського дослідження та обґрунтуйте їх доцільність застосування. 

Форма подання: у вигляді структурованого опису, есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами, 

Кожна основна 

думка 

підтверджена 

фактами, 

Не підтверджено кожну 

думку. 
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фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

статистикою 

та/або 

прикладами, але 

актуальність 

деяких з них є 

сумнівною. 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники для 

діагностики.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

діагностики. 

Студент/ка 

зазначає не всі 

маркери та 

показники для 

діагностики. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери 

діагностики. 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні складові 

дослідження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

дослідження. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні складові 

дослідження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові дослідження. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж на 12 годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

Тема 6. Інтерпретація та оформлення результатів наукового дослідження 

(6 год. для ден. форми; 14 год. для заоч. форми навчання). 

Завдання:  

Організуйте умовні результати дослідження (задаються викладачем) у 

таблиці, графіки, діаграми. Інтерпретуйте результати дослідження. 

Форма подання: у вигляді діаграм, таблиць, структурованого опису. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, статистикою 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна 

думка 

підтверджена 

фактами, 

статистикою 

та/або 

прикладами, але 

актуальність 

деяких з них є 

сумнівною. 

Не  підтверджено 

кожну думку. 

 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники для 

аналізу та 

інтерпретацій.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

аналізу та інтерпретацій. 

Студент/ка 

зазначає не всі 

маркери та 

показники для 

аналізу та 

інтерпретацій. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери  

для аналізу та 

інтерпретацій. 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

Дані не відображаються 

або є неточними. 
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у таблицях та/або 

діаграмах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

та таблиці не 

представлені. 

Узагальнення Студент/ка ґрунтовно  

здійснює аналіз та  

узагальнення. 

Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку  

Студент/ка здійснює 

аналіз та узагальнення. 

Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у достатньо 

логічному порядку 

Студент/ка 

недостатньо 

здійснює аналіз та 

узагальнення. 

Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються 

нелогічно. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення  та 

аргументації. 

 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж на 12 годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.   

Базові засади академічного письма 

 

Тема 7. Академічна культура та доброчесність у процесі здійснення 

наукового дослідження. Технологія написання наукових робіт. Робота з 

джерелами (6 год. для ден. форми; 16 год. для заоч. форми навчання). 

Завдання:  

Підберіть відповідно до теми магістерського дослідження не менше 20 

джерел. Оформіть згідно з правилами оформлення джерельної бази 

магістерського дослідження: енциклопедії, словники; підручники, навчальні 

посібники, методичні посібники; статті у наукових збірниках; тези наукових 

конференцій; інтернет-джерела; іншомовні джерела. Список має містити 

джерела за останні 3 роки.  

Форма подання: структурованого опису. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Розкриття теми Обранні джерела 

всебічно розкривають 

тему дослідження. 

 

Обранні джерела в 

основному  розкривають 

тему дослідження. 

 

Обранні джерела 

не достатньо 

розкривають тему 

дослідження. 

 

Обранні джерела не 

розкривають тему 

дослідження. 

 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники для 

оформлення джерел.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники для 

оформлення джерел. 

Студент/ка 

зазначає не всі 

маркери та 

показники для 

оформлення 

джерел. 

Студент/ка не зазначає 

показники і маркери  

для оформлення 

джерел. 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Технічне 

оформлення 

документу 

Документ технічно 

правильно оформлено 

Документ загалом 

технічно оформлено 

правильно. 

Є декілька 

помилок у 

технічному 

Текст технічно 

оформлено з великою 

кількістю помилок. 
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оформленні 

тексту.12 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж на 12 годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

Тема 8. Наукова доповідь: теорія та практика (6 год. для ден. 

форми; 12 год. для заоч. форми навчання) 

Завдання:  

Підготуйте електронну презентацію з теми вашого магістерського 

дослідження відповідно до технічних, змістовних та корпоративних вимог. 

Форма подання: презентація. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи не 

описані або більшість з 

них не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дизайн 

презентації 
Презентація 

повністю 

оформлена 

відповідно до 

технічних, 

змістовних та 

корпоративних 

вимог, демонструє 

творчий підхід 

студента до її 

оформлення 

Презентація повністю 

оформлена відповідно 

до технічних, 

змістовних та 

корпоративних вимог. 

Презентація 

оформлена 

відповідно до 

змістовних та 

корпоративних 

вимог, є 

незначні 

порушення в її 

візуальному 

оформленні 

Порушено вимоги до 

оформлення 

презентації 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням більше, 

ніж на 12 годин від 

зазначеного часу. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 
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2.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

МКР 1 Актуальні проблеми 

наукових досліджень у 

спеціальній та інклюзивній 

освіті 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

МКР 2 Методологія психолого-

педагогічного дослідження 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

МКР 3 Аналіз результатів 

наукових досліджень 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

МКР 4 
Базові засади академічного 

письма 
Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

2.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Форма проведення - письмова 

Критерії оцінювання: 

Теоретичне питання 1. Максимальна кількість балів за відповідь 10.  

Орієнтація на знання з курсу, викладення інформації в логічній 

послідовності, обґрунтованість відповіді. 

Аналітичне питання 2. Максимальна кількість балів за відповідь 15.  

Системність та ґрунтовність викладу інформації, аналіз проблемного 

питання, виділення головного, загального та специфічного. 

Практичне питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 15.  

Орієнтація на знання з курсу, логічність та доцільність вибраного 

підходу до розв’язання завдання. 

2.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Теоретичні питання 

1. Обґрунтуйте історичні передумови виникнення спеціальної педагогіки як 

науки.  

2. Обґрунтуйте історичні передумови виникнення інклюзивної педагогіки 

як науки.  

3. Обґрунтуйте історичні передумови виникнення спеціальної психології як 

науки.  

4. Охарактеризуйте проблему об’єкта і предмета спеціальної педагогіки, 

інклюзивної педагогіки, спеціальної психології. 

5. Охарактеризуйте науково-теоретичні і прикладні завдання сучасної 

спеціальної педагогіки, інклюзивної педагогіки та спеціальної психології. 

6. Охарактеризуйте поняття про наукову парадигму та її основні аспекти: 

епістемічний (смисловий, когнітивний) та соціальний. 

7. Охарактеризуйте етапи розвитку спеціальної педагогіки: 

допарадигмальний, етап панування парадигми (етап «нормальної» науки, 

криза нормальної науки, етап наукової революції (зміни парадигм). 
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8. Охарактеризуйте актуальні проблеми сучасної спеціальної та 

інклюзивної освіти у контексті реалізації наукових досліджень. 

9. Охарактеризуйте методологію спеціальної педагогіки. 

10. Охарактеризуйте поняття «дизайн дослідження». Визначте етапи 

проектування наукового дослідження у галузі спеціальної та інклюзивної 

освіти. 

11. Охарактеризуйте методологічний апарат дослідження. 

12. Обґрунтуйте та охарактеризуйте етапи наукового дослідження.  

13. Охарактеризуйте специфіку застосування пілотного дослідження. 

14. Охарактеризуйте специфіку проведення констатувального експерименту. 

15. Охарактеризуйте специфіку проведення формувального експерименту.  

16. Обґрунтуйте сутність джерел інформації та їх використання в науково-

дослідній роботі.   

17. Обґрунтуйте сутність та значення методів первинної статистичної 

обробки результатів дослідження. 

18. Обґрунтуйте сутність та значення застосування методів вторинної 

статистичної обробки результатів дослідження.  

19. Обґрунтуйте форми подання результатів дослідження. 

20. Охарактеризуйте класифікацію методів наукового досліджень.  

21. 6Охарактеризуйте особливості підготовки й написання наукового тексту. 

22. Охарактеризуйте основні жанри наукового мовлення. 

23. Охарактеризуйте поняття академічної доброчесності та академічної 

культури у процесі реалізації наукових досліджень. 

24. Охарактеризуйте норми дотримання академічної доброчесності 

викладачами, науковими працівниками та здобувачами освіти. 

25. Охарактеризуйте види порушень академічної доброчесності. 

 

Аналітичні питання 

1. Проаналізуйте чинники, які впливали на диференціацію предметного 

змісту дефектології, спеціальної педагогіки, спеціальної психології, 

інклюзивної педагогіки в контексті розвитку науки? 

2. Проаналізуйте проблему становлення інтегративної парадигми спеціальної 

педагогіки, що розглядає наявні наукові парадигми: матеріалістичну 

(фізіологічну) і гуманістичну не як конкуруючі, а як взаємодоповнюючі 

шляхи отримання нових знань про людину. 

3. Проаналізуйте соціальний запит на наукові дослідження у галузі 

спеціальної та інклюзивної педагогіки і психології. 

4. Проаналізуйте актуальні проблем сучасної спеціальної та інклюзивної 

освіти у контексті реалізації Концепції Нової української школи, 

упровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я, розвитку інклюзивної освіти, 

євроінтеграційних процесів, які відбуваються у суспільстві тощо. 

5. Проаналізуйте кількісні та якісні методи дослідження у галузі спеціальної 

та інклюзивної освіти. 

6. Здійсніть порівняльний аналіз наукового та літературного стилю мовлення.  
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7. Здійсніть порівняльний аналіз первинної та вторинної наукової інформації.  

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

9. Здійсніть порівняльний аналіз представлення результатів наукових 

досліджень у вигляді статті та тез.  

10. Здійсніть порівняльний аналіз представлення результатів наукових 

досліджень у вигляді реферату та магістерської роботи.  

11. Здійсніть порівняльний аналіз фундаментальних та прикладних 

досліджень.  

12. Проаналізуйте необхідні умови вдалого виступу на науковій конференції.  

13. Проаналізуйте основні вимоги до реферування та цитування літератури.  

14. Проаналізуйте особливості написання висновків до магістерської роботи 

(до розділів та загальних).  

15. Проаналізуйте педагогічну технологію оцінювання ефективності нових 

методів навчання та виховання.  

16. Проаналізуйте специфічні особливості теоретичного та емпіричного 

дослідження.  

17. Проаналізуйте спільне та відмінне експериментальної та контрольної груп 

досліджуваних.  

18. Проаналізуйте спільне та відмінне наукової доповіді та публічного виступу. 

19. Проаналізуйте структуру написання наукової (магістерської) роботи.  

20. Проаналізуйте умови застосування кореляційного аналізу.   

21. Проаналізуйте умови застосування методів первинної та вторинної 

статистичної обробки результатів емпіричного дослідження.  

22. Проаналізуйте умови застосування методу математичної обробки t-

критерію Стьюдента.  

23. Проаналізуйте умови застосування методу математичної обробки 

коефіцієнту χ.2 (хі-квадрат)  

24. Проаналізуйте форми подання результатів дослідження: таблиці, діаграми, 

графіки, схеми.  

25. Визначте спільне та відмінне між поняттями «плагіат» та «академічний 

плагіат». 

Практичні питання 

1. Визначте об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження до 

запропонованої теми дослідження. 

2. Визначте етапи емпіричного дослідження та охарактеризуйте необхідну 

вибірку досліджуваних (обсяг, кількість груп та їх специфіка) щодо 

запропонованої теми дослідження. 

3. Оформіть публікації згідно з національним стандартом ДСТУ 8302: 2015. 
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2.6. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) у межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий 

рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) зі значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного 

перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням курсу 

– досить низький рівень знань (умінь), 

що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
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  7.1.Навчально-методична картка дисципліни «Методологія психологічних і педагогічних досліджень» 

Разом (денна форма): 120 годин: 16 годин – лекції, 16 години – семінарські заняття, 50 годин – самостійна робота,  

30 – семестровий контроль, 8 годин – модульні роботи. 
Модулі Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ Модуль ІV 

Назва 

модуля 
Актуальні проблеми 

наукових досліджень у 

галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Методологія 

проектування наукових 

досліджень у галузі 

спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Аналіз результатів 

наукових досліджень 

Базові засади 

академічного письма 

Кількість 

балів за 

модуль 

59 (балів)  59(балів) 59 (балів) 59 (балів) 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теми  лекцій  

(1 бал за 

відвідування) 

Спеціальна 

та 

інклюзивна 

педагогіка, 

спеціальна 

психологія у 

контексті 

розвитку 

науки (1 б.) 

Актуальні 

проблеми 

сучасної 

спеціальної 

та 

інклюзивної 

освіти у 

контексті 

наукових 

досліджень (1 

б.)  

Методологія 

педагогіки. 

Дизайн 

досліджень 

у галузі 

спеціальної 

та 

інклюзивної 

освіти (1 б.)  

Теоретичні 

та емпіричні 

методи 

дослідження  

(1 б.) 

Методи 

статистичної, 

кількісної та 

якісної 

обробки 

результатів 

дослідження 

(1 б.) 

Інтерпретація 

та 

оформленная 

результатів  

психолого-

педагогічного 

дослідження 

(1 б.) 

Академічна 

культура та 

доброчесність 

у процесі 

здійснення 

наукового 

дослідження. 

Технологія 

написання  

наукових 

робіт. Робота 

з джерелами 

(1 б.) 

Наукова 

доповідь: 

теорія та 

практика 

(1 б.) 
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Семінарські 

заняття  

(1 бал за 

відвідування) 

Спеціальна 

та 

інклюзивна 

педагогіка, 

спеціальна 

психологія у 

контексті 

розвитку 

науки (1 б.) 

Актуальні 

проблеми 

сучасної 

спеціальної 

та 

інклюзивної 

освіти у 

контексті 

наукових 

досліджень (1 

б.)  

Методологія 

педагогіки. 

Дизайн 

досліджень 

у галузі 

спеціальної 

та 

інклюзивної 

освіти (1 б.) 

Теоретичні 

та емпіричні 

методи 

дослідження  

 (1 б.) 

Методи 

статистичної, 

кількісної та 

якісної 

обробки 

результатів 

дослідження 

(1 б.) 

Інтерпретація 

та 

оформленная 

результатів  

психолого-

педагогічного 

дослідження (1 

б.) 

Технологія 

написання 

наукових 

робіт. Робота 

з джерелами 

(1 б.) 

Наукова 

доповідь: 

теорія та 

практика 

(1 б.) 

Робота на сем. 

занятті 

10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 10 (балів) 

Самостійна 

робота 

5(балів) 5(балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульний контроль 1  

(25 балів) 

Модульний контроль 2  

(25 балів) 

Модульний контроль 3  

(25 балів) 

Модульний контроль 4  

(25 балів) 

Екзамен коефіцієнт k=236/60=3,9 

 

7.2. Навчально-методична картка дисципліни «Методологія психологічних і педагогічних досліджень» 

Разом (заочна форма): 120 годин: 8 годин – лекції, 8 години – семінарські заняття, 104 годин – самостійна робота. 

 
Модулі Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ Модуль ІV 

Назва 

модуля 
Актуальні проблеми 

наукових досліджень у 

спеціальній та інклюзивній 

освіті 

Методологія 

проектування наукових 

досліджень у галузі 

спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Аналіз результатів 

наукових досліджень 

Базові засади 

академічного письма 

Кількість 

балів за 

модуль 

22 (балів) 22 (балів) 22 (балів) 22 (балів) 
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Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теми  лекцій  

(1 бал за 

відвідування) 

Спеціальна 

та 

інклюзивна 

педагогіка, 

спеціальна 

психологія у 

контексті 

розвитку 

науки (1 б.) 

 Методологія 

педагогіки. 

Дизайн 

досліджень 

у галузі 

спеціальної 

та 

інклюзивної 

освіти (1 б.)  

 Методи 

статистичної, 

кількісної та 

якісної 

обробки 

результатів 

дослідження 

(1 б.) 

 Академічна 

культура та 

доброчесність 

у процесі 

здійснення 

наукового 

дослідження. 

Технологія 

написання  

наукових 

робіт. Робота 

з джерелами 

(1 б.) 

 

Семінарські 

заняття  

(1 бал за 

відвідування) 

 Актуальні 

проблеми 

сучасної 

спеціальної 

та 

інклюзивної 

освіти у 

контексті 

наукових 

досліджень (1 

б.)  

 Теоретичні 

та емпіричні 

методи 

дослідження  

 (1 б.) 

 Інтерпретація 

та 

оформленная 

результатів  

психолого-

педагогічного 

дослідження 

(1 б.) 

 Наукова 

доповідь: 

теорія та 

практика 

(1 б.) 

Робота на сем. 

занятті 

 10 (балів)  10 (балів)  10 (балів)  10 (балів) 

Самостійна 

робота 

5(балів) 5(балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 

Види 

поточного 

контролю 

    

Екзамен коефіцієнт: k=88/60=1,5 
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2. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. 
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