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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
«Методи дослідження у методиці навчання ін. мов» - є обов’язковою дисципліною, що 
входить до освітньо-професійної програми підготовки «Англійська мова і література та друга 
іноземна мова (німецька/французька)», другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта (англійська мова та література), галузі знань 01 «Освіта / 
педагогіка». Дана дисципліна забезпечує підготовку магістра до науково-дослідницької 
професійної діяльності.  

2. Мета навчальної дисципліни:  
Здатність здійснювати власне дослідження в науковій та освітній діяльності, узагальнювати й 
оприлюднювати результати наукового дослідження.  

 
3. Завдання  
- Ознайомлення з видами методів дослідження в методиці викладання іноземної 
мови, 

- Ознайомлення з теоретичними методами методичного психолого-педагогічного 
дослідження, 

- Ознайомлення з емпіричними методами психолого-педагогічного дослідження,  
- Ознайомлення з алгоритмом проведення пробного навчання,  
- Ознайомлення з алгоритмом підготовки і проведення психолого-педагогічного 
дослідження.  

4. Пререквізити.  
- Основи наукових досліджень 
- Основна іноземна мова 
5. Результати навчання  
За результатами проходження курсу студент має:  
Знати: 
- Шляхи розв’язку складних завдань і проблеми у галузі професійної діяльності або 
у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення 
інновацій, 

- Сучасні наукові методи психолого-педагогічних досліджень,  
- Принципи аналізу, систематизації та синтезу методичного матеріалу;  
- Принципи узагальнення та підсумку виконаного дослідження та формулювання 
його новизни;  

- Оформляти згідно з сучасними вимогами та презентувати результати наукового 
дослідження в усній чи письмовій формах, послуговуючись відповідним 
термінологічним апаратом. 

Уміти: 
- Користуватися методами гуманітарних та суспільних наук у різних сферах 
педагогічної та науково-дослідницької діяльності, 

- Користуватися науковою та науково-методичною літературою,  
- Аналізувати стан дослідження актуальних проблем професійної галузі, 
- Спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід провідних фахівців та у 
подальшому використовувати його прогресивні елементи у професійній 
діяльності, 

- Творчо узагальнювати прогресивні науково-практичні надбання в галузі 
навчально-педагогічної діяльності на світовому рівні та укладати на їх основі 
авторські методичні праці. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Опис навчальної дисципліни 
3.1. Загальна інформація 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. Л п лаб Інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних та 
семінарських 
занять 

ЗМ 1. Понятійний апарат наукового дослідження 
 

Тема 1 (Л.) 
Понятійний апарат 
наукового 
дослідження та його 
зміст 

  5           

Тема 2 (С.) 
Методологічні 
основи психолого-
педагогічного 
дослідження 

  5           

Тема 3 (Л.) 
Класифікація 
методів наукового 
пізнання. 

 5           

Тема 4 (С.) 
Теоретичні методи 
методичного 
дослідження 

 5           

Тема 5 (Л.) 
Емпіричні методи 
психолого-
педагогічного 
дослідження. 

 5           

Разом за  ЗМ1   25           
Теми лекційних та ЗМ 2. Планування та проведення експериментального дослідження 



семінарських  
занять 

 

Тема 1 (Л.) 
Вивчення 
психолого-
педагогічної, 
методичної 
літератури. 

  5           

Тема 2 (С.)   
Бесіда, анкетування, 
інтерв’ю як 
емпіричні методи 
дослідження. 

  5           

Тема 3 (Л.) 
 Розробка критеріїв, 
показників та рівнів 
 

 10           

Тема 4 (С.) 
Пробне навчання  5           

Тема 5 (Л.)  
Психолого-
педагогічний 
експеримент: 
завдання та 
алгоритм 
проведення. 

 10           

Разом за ЗМ 2   35           

Усього годин    60           
 
 

3.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 
 
 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 
№ 
 

Назва теми 

1 Сутність природного експерименту 
2 Сутність штучного експерименту 
3 Метод дослідження педагогічного досвіду 
4 Статистичні методи обробки даних у психолого-педагогічному 

експерименті  
 

5 Експеримент як дослідницька модель 
6 Умови порівняльного експерименту  

 
 

3.2.3. Самостійна робота 
 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 
кафедри (викладача). 

 
 



4. Система контролю та оцінювання 
Види та форми контролю  
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних занять, семінарських занять, 
самостійної роботи i має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи (усне фронтальне та індивідуальне опитування, письмові контрольні 
роботи (тестування); оцінювання виконаних творчих завдань у аудиторному режимі, 
рефератів, презентацій, проектів). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 
результатів навчання на завершальному етапі (тестування, усне опитування). 

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 
-  контрольні роботи; 
- проекти; 
- реферати;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни 
протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає за поточні види 
контролю i 40 балів під час підсумкового виду контролю (іспит). 

Кількість балів за кожну тему виводиться iз суми поточних видів контролю (за 
виступи на семінарських заняттях, виконання тестових завдань, підготовку рефератів). 
Кількість балів за модуль дорівнює cyмi балів, отриманих за теми даного модуля. 
Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30 балів; за 2 модуль – 30 балів. 

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів 
та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит i отримати 
набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого 
рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 30 бaлiв, він не 
допускається до складання іспиту чи заліку. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається іспит, виводиться з 
суми балів поточного контролю за модулями (до 60 бaлiв) та модуля-контролю (іспиту) (до 
40 балів). 



 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та 
самостійна робота) Кількість 

балів 
(залік) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль 

№ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4, 
Т5 40  100 

 10 10 5  5 10   10 10  10  10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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7. Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті 
Згідно з «Положенням про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання 
результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в системі 
формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 
(протокол №10 від 28 жовтня 2019 року)» та згідно рішення кафедри англійської мови про 
визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти (протокол №11 від 
17.11.2020), під час проходження курсу «Методи дослідження у методиці навчання 
іноземних мов» визнаються результати навчання студентів, отримані у неформальній освіті, 
з можливим перезарахуванням : 
- тем/теми змістових модулів, які співвідносні за змістовим наповненням до знань, 
отриманих шляхом неформальної освіти; якщо отримані в неформальній освіті знання 
поглиблюють і розширюють тему / теми змістових модулів; 
- індивідуального завдання, якщо отримані у неформальній освіті знання відповідають 
загальному спрямуванню дисципліни; 
-тем / теми семінарських занять, які співвідносні за змістовим наповненням до знань, 
отриманих шляхом неформальної освіти; якщо отримані в неформальній освіті знання 
поглиблюють і розширюють тему / теми семінарських занять; 
-тем / теми самостійної роботи, які співвідносні за змістовим наповненням до знань, 
отриманих шляхом неформальної освіти; якщо отримані в неформальній освіті знання 
поглиблюють і розширюють тему / теми самостійної роботи. 

Для визнання й перезарахування знань, отриманих у неформальній освіті, студенту 
слід представити сертифікат, що підтверджує здобуття знань у неформальній освіті. 

  Шляхи здобуття знань у неформальній освіті: 
- тренінги,  
-освітні й практичні курси ( в тому числі он-лайн),  
-семінари й вебінари (в тому числі он-лайн),  
-літні /зимові школи тощо. 

 


