




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

Спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 22 «Охорона 

здоров’я», 

227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» 

 

 

Освітній рівень: 

магістр 

 

Нормативна 

Кількість модулів – 2 Семестр – І 

Лекційних годин – 18  

Загальна кількість годин 

– 90 год 

Практичні заняття – 16 

години 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 3 год. 

Самостійна робота – 56 

години 

Аудиторних – 34 годин 

Самостійна робота 

студента – 56 годин 

Вид підсумкового 

контролю – залік 

диференційований 
 

                

 

 

 

 

 



 2 

2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія і організація 

наукових досліджень» є  навчити студентів основам планування та виконання 

науково-педагогічних досліджень. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія і 

організація наукових досліджень» є: надати знання студенту про сучасні 

уявлення з організації та проведення науково-дослідної роботи; ознайомити 

студентів з науково-доказовою практикою у фізичній реабілітації; 

сформувати у студента навички та вміння в організації та проведенні 

науково-дослідної роботи у галузі 22 «Охорони здоров’я» зі спеціальності 

227 «Фізична терапія, ерготерапія», що необхідні для написання 

магістерської роботи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати:  

– поняття наукової діяльності;  

– загальнонаукові методи дослідження;  

– конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження;  

– методи пошуку і збору наукової інформації;  

– організацію роботи з науковою літературою;  

– поняття, види, етапи, напрями експерименту;  

– етапи наукового дослідження;  

– зміст поняття та вимоги доказовості науково-доказової практики; 

– методику підготовки та структуру курсових, магістерських робіт.  

Вміти: 

– вибирати тему наукового дослідження;  

– формулювати об’єкт та предмет дослідження; 

– складати список літератури до обраної теми;  

– здійснювати аналіз відповідної науково-методичної літератури;  

– складати план дослідження;  
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– вибирати необхідні методи дослідження у відповідності до науково-

доказової практики;  

– розробляти методику дослідження;  

– обробляти результати дослідження;  

– оформляти результати дослідження та їх захищати. 

Запланованими результатами навчання є оволодіння: 

І. Загальнопрофесійними компетентностями:  

– здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів і 

перевірених фактів; 

– здатність до набуття гнучкого мислення, відкритості до застосування 

знань і компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та 

повсякденному житті; 

– здатність продемонструвати знання, які необхідні для роботи в 

традиційних сферах застосування, щоб виконувати дослідження на 

сучасному рівні науки; 

– здатність виконувати проектні завдання керуючи групою, врахувати 

вимоги дисципліни, планувати час; 

–  здатність до оволодіння професійними навичками працювати у 

групі, виконуючи практичні завдання, уміння отримати результат у межах 

визначеного часу з наголосом на професійну сумлінність. 

ІІ. Професійними компетентностями: 

–  здатність аналізувати технології фундаментальних наукових 

принципів і знань із фізичної реабілітації; 

–  здатність здійснювати аналіз сучасного стану фізичної терапії 

різних верств населення на національному та міжнародному рівнях; 

–  здатність коректно використовувати методи наукового 

дослідження; 

–  здатність аналізувати, відбирати та трактувати отриману 

інформацію; 
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–  здатність визначити загальні підходи до вибору необхідної 

методики застосування засобів фізичної реабілітації для осіб різного віку; 

–  здатність проводити безпечну практичну діяльність для 

пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця; 

–  здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне 

обстеження, тестування, огляд і документувати їх результати; 

–   здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які 

піддаються корекції заходами фізичної терапії, ерготерапії; 

–  здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні 

аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії, ерготерапії. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень. 

 

Тема 1. Методологічні засади наукових досліджень.  

Об’єкт та предмет наукового дослідження,  їх класифікація. Приклади. 

Методи дослідження та їх класифікація.  Теоретичні та емпіричні методи. 

Науково-дослідна робота студентів. Види та форми науково-дослідної роботи 

студентів в рамках процесу навчання та поза ним. 

 

Тема 2. Методи наукових досліджень.  

Загальнонаукові методи дослідження. Методи теоретичних 

досліджень. Конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження 

(контрольні заміри, спостереження, статистичний метод, дослідження 

документів). Методи досліджень у фізичній реабілітації. 

 

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукової роботи.  

Суть і види науково-технічної інформації. Методи пошуку і збору 

наукової інформації. Аналіз та інтерпретація інформації. Організація 

роботи з науковою літературою. Форми обміну науковою інформацією.  

 

Тема 4. Науково-доказова практика у фізичній реабілітації.   

Зміст поняття. Цілі науково-доказової практики. Ступені доказовості. 

Методи відбору матеріалу (рандомізація). Пошук доказів, джерела. Вимоги 

до огляду науково-доказової практики. 
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Змістовий модуль 2. Організація наукових досліджень 

 

Тема 5. Процес наукового дослідження та його стадії. 

Експеримент: поняття, види, етапи, напрями. Загальна характеристика 

наукового дослідження. Етапи наукового дослідження: організаційний; 

дослідний; узагальнення, апробація, реалізація результатів дослідження. 

 

Тема 6. Процедура наукового дослідження.  

Критерії вибору методології дослідження. Процедура у наукових 

дослідженнях.  

 

Тема 7. Методика підготовки курсових та магістерських робіт. 

Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових робіт. Основні 

етапи підготовки курсових робіт. Структура курсових робіт. Магістерська 

робота: поняття та її підготовка. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п ср 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень 

1 Тема 1. Методологічні засади наукових 

досліджень.  
8 2 2 4 

2 Тема 2. Методи наукових досліджень. 10 2 2 6 

3 Тема 3. Інформаційне забезпечення наукової 

роботи. 
12 2 2 8 

4 Тема 4. Науково-доказова практика у 

фізичній реабілітації. 
16 4 2 10 

Разом за змістовим модулем 1 46 10 8 28 

Змістовий модуль 2. Методичні особливості проведення рекреаційних 

рухових занять 

5 Тема 5. Процес наукового дослідження та 

його стадії.  
14 2 2 10 

6 Тема 6. Процедура наукового дослідження. 12 2 2 8 

7 Тема 7. Методика підготовки курсових та 

магістерських робіт. 
18 4 4 10 

Разом за змістовим модулем 2 44 8 8 28 

Разом 90 18 16 56 

 

 

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень 

1. 1. Методологічні засади наукових досліджень. 2 

2. 2. Методи наукових досліджень. 2 

3. 3. Інформаційне забезпечення наукової роботи. 2 

4. 4. Науково-доказова практика у фізичній реабілітації. 4 

Змістовий модуль 2. Методичні особливості проведення рекреаційних 

рухових занять 

5. 5. Процес наукового дослідження та його стадії. 2 

6. 6. Процедура наукового дослідження. 2 

7. 7. Методика підготовки курсових та магістерських робіт. 4 

РАЗОМ: 18 
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень 

1. 1. Методологічні засади наукових досліджень. 

Завдання: 

1. Сформулювати приклади об’єкту та предмету 

наукового дослідження. 

2. Навести приклади методів дослідження. 

3. Розібрати види та форми науково-дослідної роботи 

студентів в рамках процесу навчання та поза ним. 

4. Розібрати вимоги до написання та приклади тез 

доповіді. 

2 

2. 2. Методи наукових досліджень. 

Завдання: 

1. Навести приклади загальнонаукових методів 

дослідження, що будуть використовуватися при 

написанні магістерської роботи. 

2. Навести  приклади емпирічних методів 

дослідження, що будуть використовуватися при 

написанні магістерської роботи. 

3. Підібрати досліджень у фізичній терапії та 

ерготерапії, що будуть використовуватися при 

написанні магістерської роботи. 

2 

3. 3. Інформаційне забезпечення наукової роботи. 

Завдання: 

1. Розібрати на прикладах види наукової літератури. 

2. Навчитися оформлювати посилання на наукові 

джерела в залежності від їх виду. 

2 

4. 4. Науково-доказова практика у фізичній реабілітації. 

Завдання: 

1. Ознайомитися з міжнародними науковими базами 

даних в сфері фізичної терапії, ерготерапії. 

2. Навчитися шукати науково-доказову інформацію у 

міжнародних базах даних. 

3. Навчитися відрізняти науково-доказову інформацію 

за ступенем доказовості. 

2 

Змістовий модуль 2. Методичні особливості проведення рекреаційних 

рухових занять 

5. 5. Процес наукового дослідження та його стадії. 

Завдання: 

1. Спланувати науковий експеримент власного 

дослідження (для магістерської роботи), розписати всі 

його етапи. 

2 
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6. 6. Процедура наукового дослідження. 

Завдання: 

1. Розкрити методологію власного 

експериментального дослідження (для магістерської 

роботи). 

2 

7. 7. Методика підготовки курсових та магістерських 

робіт. 

Завдання: 

1. Написати план магістерської роботи. 

2. Написати «Вступ» до магістерської роботи. 

4 

РАЗОМ: 16 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

№ 

з/п 

№ 

тем

и 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 1. 

Методологічні засади наукових досліджень.  

Завдання: Сформулювати об’єкт та предмет наукового 

дослідження за заданою темою, назвати теоретичні та 

емпіричні методи дослідження. 

4 

2. 2. 

Методи наукових досліджень. 

Завдання: Підібрати різні методи наукового 

дослідження за обраною темою. 

6 

3. 3. 

Інформаційне забезпечення наукової роботи. 

Завдання: Підібрати та оформити список наукової 

літератури за обраною темою. 

8 

4. 4. 

Науково-доказова практика у фізичній терапії. 

Завдання: Обґрунтувати вибір методів дослідження та 

терапії з точки зору науково-доказової практики. 

10 

5. 5. 

Процес наукового дослідження та його стадії.  

Завдання: Спланувати науковий експеримент за 

обраною темою.  

10 

6. 6. 

Процедура наукового дослідження. 

Завдання: Описати процедуру наукового дослідження 

за обраною темою. 

8 

7. 7. 

Методика підготовки курсових та магістерських 

робіт. 

Завдання: Написати обґрунтування до курсової, 

магістерської роботи. 

10 

РАЗОМ: 56 
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8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю.  

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Методологія і 

організація наукових досліджень» оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 

рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 

100. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента застосовуються 

такі методи: 

 методи усного контролю: індивідуальне опитування, 

доповідь, фронтальне опитування. 

 методи письмового контролю: самостійна робота, модульне 

письмове тестування, звіт, реферат, есе, тези, стаття, презентації. 

 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої 

знання, самоаналіз. 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

практичних заняттях, на консультаціях, диференційованому заліку, у 

позанавчальний час.  

Формами перевірки та контролю знань студентів є: 

1. Попередній контроль застосовується як передумова для успішного 

планування і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити 

наявний рівень знань студентів для планування  навчального матеріалу.  

2. Поточний контроль є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня засвоєння навчального 

матеріалу.  
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3. Проміжний контроль дозволяє перевірити ступінь засвоєння 

матеріалу після закінчення вивченого модулю. 

4. Підсумковий контроль застосовується після вивчення студентом 

усього обсягу вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить 

семестровий іспити. 

Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі оцінювання є: 

 систематичність, активність та змiстовнiсть роботи студента над 

вивченням програмного матеріалу на практичних заняттях протягом 

семестру; 

 рівень виконання модульних завдань; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом 

двох тижнів без зняття штрафних балів. 

Пропущена з неповажних причин робота також повинна бути 

відпрацьована, але вже зі зняттям 50% штрафних балів.    

Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, практичних 

занять, поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання 

самостійної роботи, написання модульної контрольної роботи. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 

упродовж вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових 

досліджень». 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-

дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 
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 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання 

письмових завдань. Перелік питань, що охоплюють зміст програми 

дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань доводяться до студентів 

на початку семестру.  

 

 

9.  СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

(орієнтовний варіант розподілу балів) 

 

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

Лекції (7 б) 1 1 1 1 1 1 1 

Аудиторна робота (35 б) 5 5 5 5 5 5 5 

Самостійна робота (35 б) 5 5 5 5 5 5 5 

Поточний модульний контроль  

(33 б) 

18 15 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; 

на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; 

всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в 

повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 
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4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; 

в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 

обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні теорії та 

практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; 

практичні навички та вміння мають поверхневий характер, 

потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань 

виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, 

прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні 

навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних 

завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, 

які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, 

допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 

навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

У межах кредитних модулів студент має скласти конспект тез щодо 

опрацювання додаткових питань із кожної теми, а також низки практичних 

завдань. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, наукової літератури. 

Питання для самостійного опрацювання подано у програмі модуля. 

5 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, охайне 

ведення конспекту; 

4 бали – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

3 бали – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 
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2 бали – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1 бал – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 

(добре) 

D 
64 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 63 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з 

обов’язковим повторним 

курсом) 
 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання 

письмових завдань та/чи тестових завдань. Перелік питань, що охоплюють 

зміст програми дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань 

доводяться до студентів на початку семестру.  

 

10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Дайте характеристику поняття «об’єкт наукового дослідження» та  

наведіть приклади. 
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2. Дайте характеристику поняття «предмет наукового дослідження» 

та наведіть приклади. 

3. Назвіть методи дослідження та їх класифікацію.   

4. Охарактеризуйте теоретичні та емпіричні методи.  

5. Охарактеризуйте науково-дослідну роботу студентів.  

6. Назвіть види та форми науково-дослідної роботи студентів в 

рамках процесу навчання та поза ним. 

7. Охарактеризуйте загальнонаукові методи дослідження.  

8. Назвіть методи теоретичних досліджень.  

9. Охарактеризуйте конкретно-наукові (емпіричні) методи 

дослідження (контрольні заміри, спостереження, статистичний метод, 

дослідження документів).  

10. Назвіть  методи досліджень у фізичній терапії. 

11. Охарактеризуйте види наукової інформації.  

12. Назвіть методи пошуку і збору наукової інформації.  

13. Дайте характеристику поняття «аналіз та інтерпретація 

інформації».  

14. Назвіть та охарактеризуйте етапи організації роботи з науковою 

літературою. 

15. Назвіть та охарактеризуйте форми обміну науковою 

інформацією.  

16. Розкрийте зміст поняття науково-доказової практики.  

17. Назвіть та охарактеризуйте ступені доказовості.  

18. Назвіть методи відбору матеріалу (рандомізація).  

19. Назвіть та охарактеризуйте джерела науково-доказової практики. 

20. Навіть вимоги до огляду науково-доказової практики. 

21. Охарактеризуйте експеримент: поняття, види, етапи, напрями.  

22. Дайте загальну характеристику наукового дослідження.  

23. Охарактеризуйте етапи наукового дослідження: організаційний; 

дослідний; узагальнення, апробація, реалізація результатів дослідження. 
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24. Охарактеризуйте процедуру у наукових дослідженнях.  

25. Назвіть поняття, дайте загальну характеристику і  охарактеризуйте 

вимоги до курсових робіт.  

26. Назвіть основні етапи підготовки курсових робіт.  

27. Назвіть та охарактеризуйте структуру курсових робіт.  

28. Охарактеризуйте магістерську роботу: поняття та її підготовка. 

29. Назвіть основні етапи підготовки магістерських робіт.  

30. Назвіть та охарактеризуйте структуру магістерської роботи. 
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С. 302–305. 
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