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 Нагорна Н. В.
1. Опис навчальної дисципліни



Найменування показників
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація,
рівень вищої освіти
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
заочна форма навчання
Загальна кількість:

кредитів – 3/3

годин – 90/90

залікових модулів – 2/2

змістових модулів – 2/2

Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)
Нормативна/за вибором
(ЗВО/студента)


Рік підготовки:


1-й 
1-й 


Семестр


1-й
1-й 


Лекцій


18 год.
6 год.


Практичні, семінарські


-
-


Самостійна робота


72 год.
84 год.


Форма підсумкового контролю


залік
залік




















2. Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теорією, методологією щодо організації самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності студеннтів в галузі педагогіки вищої школи. 
Основні завдання навчальної дисципліни:
	ознайомлення магістрантів із специфікою самостійної роботи в закладах вищої освіти

виявлення особливостей пошуково-дослідницької діяльності
ознайомлення зі змістом, структурою та функціями, а також засобами активізації самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності на різних фазах впровадження в навчально-виховний процес ЗВО.
	Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:
а) Інтегральна компетентість (ІК):
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та актуальні проблеми сучасної теорії і практики вищої освіти, профільного навчання й професійного виховання здобувачів освіти, шляхом здійснення провідних функцій науково-педагогічної (навчальної, навчально-методичної, виховної, культурно-просвітницької, проектної, організаційно-управлінської, моніторингової, науково-дослідної) діяльності, застосовуючи новітні досягнення соціально-гуманітарних і педагогічних наук, найкращі здобутки інноваційно-педагогічного досвіду вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.
ІК 
б) Загальні компетентнсті (ЗК):
Здатність до системного мислення, визначення шляхів покращення якості процесів та результатів, інтегрування знань з урахуванням моральної та соціальної відповідальності за їх застосування
ЗК 5
Лідерство та автономність під час реалізації інноваційних проектів, презентації власних і колективних результатів професійної та науково-дослідної діяльності,
ЗК 6
Здатність до застосовування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній, дослідницькій та професійній діяльності
ЗК 7
Здатність до управління інформацією (раціонального використання комп'ютера й комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та обміном), написання ділових листів, доповідей
ЗК 8
в) Професійні компетентності (ПК):
Методична компетентність. Здатність до розробки навчальних і робочих програм, навчально-методичних комплексів дисциплін викладання, застосування сучасних методик викладання і освітніх технологій
ПК3
Рефлексивно-педагогічна компетентність. Здатність до самоспостереження власної педагогічної діяльності, здійснення самоконтролю способів реалізації її провідних функцій; критичного самоаналізу та адекватної самооцінки досягнутого рівня професійно-педагогічного розвитку, своїх досягнень і обмежень як сучасного викладача вищої школи; вияву проблемних зон своєї професійно-педагогічної діяльності й поведінки з метою проектування успішної академічної кар’єри й досягнення вищих рівнів педагогічного професіоналізму викладача закладу вищої освіти.
ПК11
Інноваційно-педагогічна компетентність. Здатність до позитивного сприйняття педагогічних інновацій, аналізу їх сутності і перспектив застосування; вияву передового педагогічного досвіду, педагогічних інновацій; контролю та оцінки, коригування ходу та способів впровадження педагогічних інновацій в сфері вищої освіти, використання у власному досвіді новітніх освітніх технологій.
ПК12
 в) Спеціалізовані фахові компетентності (ФК):
Науково-педагогічна компетентність. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати найважливіші досягнення у сфері національної, європейської та світової педагогіки вищої школи сучасних методів в процесі організації самостійної роботи та пощуково-дослідницької діяльності студентів, розробляти й реалізовувати проекти теоретико-експериментального дослідження проблем вищої, професійної та університетської освіти у більш широкому (або міждисциплінарному) контексті
ФК2
Моніторингова компетентність Здатність до участі та проведення моніторингових досліджень в системі освіти, впровадження функцій та засобів педагогічного моніторингу з метою виміру якості освіти, освітніх програм, академічних й професійно-педагогічних досягнень осіб та їх груп
ФК4
Науково-дослідницька компетентність. Здатність до планування, організації та проведення досліджень в галузі педагогіки та психології, аналізу та систематизації наукових фактів, обробки та узагальнення отриманих результатів
ФК5
 
Процес вивчення дисципліни сформульований у термінах програмних результатів навчання (ПРН):

 
 
Знання і розуміння
 
Демонструє знання та розуміння історичних етапів розвитку вищої освіти, сутності сучасної методології і теорії педагогіки і психології вищої школи, специфіки, принципів, методів та етапів організації самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності студентів в закладах освіти
ПРН-1

Виокремлює та критично оцінює стратегії та тенденції розвитку сучасної системи вітчизняної та зарубіжної вищої освіти, сутність нових педагогічних парадигм, дидактико-концептуальних підходів, освітніх технологій
ПРН -2

Демонструє знання та розуміння сутності педагогічних інновацій, основних категорій і понять інноваційної педагогіки, функцій інноваційно-педагогічної діяльності, проектування новітніх освітніх програм, інформаційно-технологічного й методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти
ПРН -5
 
 
Уміння
Уміє самостійно і творчо опрацьовувати теоретичний і практичний матеріал, систематизувати, узагальнювати та презентувати навчально-дидактичну, наукову, професійно орієнтовану інформацію відповідно до поставленої мети
ПРН -8

Уміє організовувати інформаційний пошук, самостійний відбір і якісну обробку наукової, професійно спрямованої інформації та емпіричних даних для навчальних, дослідницьких та професійних потреб
ПРН -9
 
 
Здатність до
комунікації
(навички)
Здатен обирати в усному і писемному професійно-педагогічному мовленні найдоцільніші формули мовленнєвого етикету
ПРН-16

Здатен гнучко використовувати власний вербальний і невербальний потенціал для передачі наукової та професійно спрямованої інформації
ПРН -17

Здатен презентувати, обговорювати та захищати власні погляди в усній та писемній формах комунікації перед фаховою та студентською аудиторією
ПРН -18
 
Готовність виявляти автономність і відповідальність
(якості)
Готовий розвивати власний професійно-педагогічний та інтелектуально-творчий потенціал на засадах самоменеджменту, академічної мобільності та автономії
ПРН-24

Готовий презентувати свої творчі доробки та результати власних науково-педагогічних досліджень з дотриманням принципів академічної доброчесності та етики (у вигляді майстер-класів, авторських підручників, авторських технологій /методик, наукових статей, доповідей на конференціях)
ПРН-25

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
основні положення педагогічної науки щодо функцій, видів,  форм організації самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності;
критерії і способи контролю досягнень студентів;
проблематику наукових дискусій щодо засобів підвищення ефективності зазначених видів навчально-професійної праці студентів;
етапи пошуково-дослідницької діяльності;
вимоги щодо виконання та оформлення дослідницької діяльності. 
Студенти повинні вміти: 
розробляти основні форми організації самостійної роботи студентів
	застосовувати різноманітні методи організації самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності;
	планувати пошуково-дослідницьку діяльність;
	розробляти ефективні засоби активізації відповідних компетентностей студентів (навчально-пізнавальної, науково-пізнавальної, дослідницької);

3. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Сутність і специфіка самостійної роботи студентів 

Тема 1. Філософсько-методологічне та історико-педагогічне підґрунтя самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студентів як об'єкт теоретико-методологічного дослідження. Методологічні засади вивчення закономірностей організації та функціонування самостійної роботи студентів: закони й принципи діалектики, які конкретизуються в системному підході, теоріях особистості, діяльності, творчості, гуманістичній психології та педагогіці, акмеології, синергетиці. Проблема оптимізації самостійної роботи студентів в історико-педагогічному контексті. Генезис поняття «самостійна робота студентів», її домінуючі цілі, форми та види в різні історичні епохи. Творчий доробок вітчизняних та зарубіжних науковців у формуванні самостійної роботи майбутніх фахівців у історичному ракурсі. 
Тема 2. Самостійна робота у професійній підготовці майбутніх педагогів 
Місце самостійної роботи студентів у системі професійної підготовки вчителя. Ступенева підготовка фахівця-вчителя як педагогічна система. Активізація засвоєння навчального матеріалу у випереджувальному режимі, контекстуалізація, інтеграція, узагальнення інформації, яку отримує студент на лекційних і семінарських заняттях. Компетентнісна модель професійної підготовки майбутнього вчителя: науково-пізнавальна, соціальна, комунікативна, полікультурна, інформаційно-технологічна, професійна, компетентність саморозвитку. Аналіз провідних засобів використання потенціалу самостійної роботи студентів у зарубіжній педагогіці: критична оцінка студентом ідей, актуалізація та притягнення індивідуального досвіду задля аргументації своїх поглядів, формулювання власної позиції, перевага дискусійно-креативних форм і кооперованих проектно-пошукових заходів. Характеристика вітчизняних підходів до організації самостійної роботи студентів: виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань і курсових проектів, написання рефератів, есе та доповідей, опрацювання окремих розділів навчальної програми, які не викладаються на лекціях.
Тема 3. Науково-теоретичні засади системи формування самостійної роботи студентів
Сучасні підходи до визначення змісту самостійної роботи студентів. Аналіз компонентно-структурного складу самостійної роботи майбутніх педагогів. Мотиваційно-ціннісний компонент. Система мотивів, котра відбивається в інтересах, цінностях, життєвих цілях, переконаннях, ідеалах. Змістовий компонент. Синтез науково-педагогічної інформації академічно та практично орієнтованого сегментів. Структура академічного сегмента: методологічний, історичний, теоретичний, технологічний блоки інформації. Структура практично орієнтованого сегмента: методичний, суб’єктно-комунікативний і змістово-рольовий блоки. Процесуально-операційний компонент. Рефлексивний компонент. Оволодіння студентом комплексами вмінь самостійної роботи. Функціональна роль самостійної роботи студентів.
Тема 4. Самостійна робота з підготовки магістрантів до подолання кризових явищ та нормалізації соціальної взаємодії студентів
Вміння фіксувати й виявляти причини девіантної поведінки здобувачів освіти в освітньому середовищі ВНЗ, проектувати дієві способи педагогічного впливу на них з метою подолання кризових явищ та нормалізації взаємин з однокурсниками й викладачами. Вміння виявляти чинники дезадаптації здобувачів вищої освіти до особливостей навчання у ВНЗ та своєчасно проводити відповідні консультаційні бесіди.

Змістовий модуль ІІ. Способи і форми організації пошуково-дослідницької діяльності студентів.

Тема 5. Система формування пошуково-дослідницької діяльності студентів 
Пошуково-дослідницька діяльність студентів як пізнавальна діяльність творчого характеру, яка сприяє розвитку методологічної культури особистості, її інтересів, системного критичного мислення, рефлексії, готовності до ефективної реалізації дослідження на засадах поліпарадигмальності. Закономірності формування пошуково-дослідницької діяльності студентів у контексті Болонського процесу. Формування пошуково-дослідницької діяльності майбутнього педагога в умовах ступеневої підготовки. 
Тема 6. Пошуково-дослідницька діяльність: своєрідність упровадження в навчально-виховний процес ЗО 
Фази впровадження пошуково-дослідницької діяльності: препаративна, модифікаційна, креативна. Таксономія векторів використання системи пошуково-дослідницьких завдань: диспозиційний, орієнтувальний, саморегуляційний; інтеріоризаційний, моделювальний, продуктивний; самовизначальний, самопроектувальний, самореалізаційний. Стратегії впровадження пошуково-дослідницької діяльності: творчі прецеденти, перспективний пошук, евристичне дослідження, процедурно-підготовчий тренінг. Принципи підготовки до проведення перспективних досліджень, які охоплюють матеріал декількох змістових модулів і передбачають багатоаспектне вивчення певної проблеми, взаємоузгодження експериментальних засобів, поступове ускладнення наукових завдань дослідження.
Тема 7. Методичний інструментарій організації пошуково-дослідницької діяльності студентів
Розробка вихідної бази дослідження, вивчення теоретичної інформації, проведення діагностувального експерименту, утворення моделі формувального етапу педагогічного експерименту, аргументація власної наукової позиції, узагальнення експериментальних даних, прогнозування наслідків дослідження, оформлення результатів наукового пошуку, самооцінка. Засоби оволодіння студентом системою методологічних та методично-процесуальних знань щодо закономірностей розгортання пошуково-дослідницької діяльності. Стійкий цілеспрямований характер протікання даної діяльності. Самомобілізація знань про особливості її розгортання, характер дослідницьких дій, їхню ієрархію, випадки актуалізації окремих груп методів, що відповідають змісту певної ситуації. Система методично-процесуальних знань. Оволодіння операційно-дійовим апаратом дослідницької роботи. Формування власної методологічної позиції, яка творчо синтезує різні науково-методологічні концепції. Методи організації пошуково-дослідницької діяльності студентів у аспекті виховної діяльності. Вміння визначити цілі, завдання й актуальні напрями виховної роботи в академічній групі, відповідно вікових та індивідуальних інтересів її членів та особистісних характеристик. Вміння розробляти плани виховної роботи та здійснювати відповідний методичний супровід щодо їх реалізації, застосовуючи культурний потенціал ВНЗ та міста.
Тема 8. Активізація пошуково-дослідницької діяльності майбутніх викладачів у період педагогічного стажування
Система пошуково-дослідницьких завдань. Експрес-діагностика академічної групи. Мобільна орієнтація в навчально-виховному просторі, яке створюється в умовах конкретного колективу. Поглиблена діагностика особистості студента. Спрямування магістрантів на вивчення вихідних ресурсів особистості студента бакалаврату, його обдарувань, талантів, інтересів – з одного боку, та мотиваційно-функціональних обмежень (відсутність зацікавленості; відсутність відповідних здібностей; низький рівень навчальної успішності) – з іншого боку. Аналіз навчальної взаємодії. Дослідження характеру спілкування між викладачами та студентами. Аналіз творчих здобутків студентського колективу. Вивчення науково-творчого доробку професорсько-викладацького складу вишу, традицій.  
Тема 9. Підготовка кваліфікаційної дослідницької роботи як етап розвитку наукової творчості студентів
Види наукових робіт студентів: курсова, дипломна (бакалаврська), дипломна (магістерська). Функції кваліфікаційних дослідницьких робіт студентів. Наукова робота студентів як засіб синтезу та переносу компетентностей майбутнього педагога у широкому парадигмально-методологічному полі. Озброєння студента певним духовно-ціннісним, методико-технологічним, процедурно-процесуальним персональним ресурсом щодо перспективної самоактуалізації у педагогічній професії. Вироблення студентом інноваційно спрямованих суспільно-значущих знань про педагогічну дійсність, що певним чином відображають особистий внесок майбутнього вчителя у педагогічну науку. Систематизація концептуально-теоретичних положень та доробку практичного досвіду в ракурсі певної проблеми. Аналіз, класифікація та узагальнення одержаних емпіричних даних; аргументація власної наукової позиції; створення авторської педагогічної технології. Розвиток методологічності та концептуальності мислення майбутнього педагога, його переконань про важливість постійного здобуття науково-теоретичних знань з метою ефективного саморозвитку як професіонала-дослідника. Пропедевтична підготовка студентів до виконання курсових та дипломних робіт. Оволодіння технікою дослідження. Формування вмінь рефлексивного самопізнання. 

4. Структура навчальної дисципліни


Назва змістових 
модулів і тем
Кількість годин

Денна форма
Заочна форма

всього
у тому числі
всього
у тому числі

	
л.
с.
с/р

л
с.
с/р
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Модуль І. Сутність і специфіка самостійної роботи студентів.
Тема 1. Філософсько-методологічне та історико-педагогічне підґрунтя самостійної роботи студентів 
10
2

8
9
1

8
Тема 2. Самостійна робота у професійній підготовці майбутніх педагогів
10
2

8
9
1

8
Тема 3. Науково-теоретичні засади системи формування самостійної роботи студентів
10
2

8
8


8
Тема 4. Самостійна робота з підготовки магістрантів до подолання кризових явищ та нормалізації соціальної взаємодії студентів
10
2

8
10


10
Разом за змістовим модулем І.
40
8

32
36
2

34
Модуль 2. Способи і форми організації пошуково-дослідницької діяльності студентів.
Тема 5. Система формування пошуково-дослідницької діяльності студентів
9
2

8
11
1

10
Тема 6. Пошуково-дослідницька діяльність: своєрідність упровадження в навчально-виховний процес вишу
9
2

8
11
1

10
Тема 7. Методичний інструментарій організації пошуково-дослідницької діяльності студентів
11
2
		
8
11
1

10
Тема 8. Активізація пошуково-дослідницької діяльності майбутніх викладачів у період педагогічного стажування
11
2

8
10


10
Тема 9. Підготовка кваліфікаційної дослідницької роботи як етап розвитку наукової творчості студентів
12
2

8
11
1

10
Разом за змістовим модулем ІІ.
50
10

40
54
4

50
Усього годин
90
18

72
90
6

	84

5. Самостійна робота

№
п/п
Назва теми
Кількість годин


денна
заочна
1.
Тема 1. Філософсько-методологічне та історико-педагогічне підґрунтя самостійної роботи студентів
8
8
2.
Тема 2. Самостійна робота у професійній підготовці майбутніх педагогів
8
8
3.
Тема 3. Науково-теоретичні засади системи формування самостійної роботи студентів
8
8
4.
Тема 4. Самостійна робота з підготовки магістрантів до подолання кризових явищ та нормалізації соціальної взаємодії студентів
8
10
5.
Тема 5. Система формування пошуково-дослідницької діяльності студентів
8
10
6.
Тема 6. Пошуково-дослідницька діяльність: своєрідність упровадження в навчально-виховний процес вишу
8
10
7.
Тема 7. Методичний інструментарій організації пошуково-дослідницької діяльності студентів
8
10
8.
Тема 8. Активізація пошуково-дослідницької діяльності майбутніх викладачів у період педагогічного стажування
8
10
9.
Тема 9. Підготовка кваліфікаційної дослідницької роботи як етап розвитку наукової творчості студентів
8
10

Разом
72
84

Завдання для самостійної роботи
Скласти словник основних понять навчального курсу.
	Розробити по три тестових завдання різних форматів до кожної з тем навчального курсу.
	Розробити мультимедійну презентацію за однією з тем навчального курсу.
	Схарактеризувати дві наукові статі із однією з тем навчального курсу. 
	Розробити анкету «Організація самостійної роботи студентів в університеті»
	Підготувати проєкт науково статті за профілем навчання

6. Методи навчання
	
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Організація самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності  студентів» використовуються наступні методи навчання: 
	словесні методи: розповідь, лекція, пояснення, бесіда, дискусія. 
	наочні методи: ілюстрація, демонстрація. 
	методи формування практичних умінь та навичок: виконання практичних завдань, розробка схем, таблиць, складання опорних конспектів, складання словника понять, розробка та захист презентацій. 


Методи контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи контролю навчальних досягнень студентів: експрес-опитування, індивідуальне опитування, фронтальне опитування, письмові роботи, контрольні роботи за змістовими модулями. 

Модульна контрольна робота

І варіант
1. Дайте визначення поняттю «Самостійна робота студентів»___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Назвіть основну мету самостійної роботи студентів__________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Назвіть основні вимоги, які впливають на результативність виконання самостійної роботи студентами______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Які існують види самостійної роботи студентів_____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Охарактеризуйте елементи керівництва самостійною роботою студентів________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Яка роль пошуково-дослідницької діяльності у компетентнісній моделі професійної підготовки майбутнього фахівця ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Назвіть методи організації пошуково-дослідницької діяльності студентів _______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Які особливості експериментальної роботи щодо дослідницької діяльності______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Охарактеризуйте етапи організації пошуково-дослідницької діяльності студентів________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Назвіть вимоги щодо оформлення дослідницької діяльності студентів._________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ варіант

1. Охарактеризуйте завдання самостійної роботи студентів_____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Назвіть етапи  виконання самостійної роботи студентів______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Назвіть структурні компоненти самостійної роботи студентів_________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Назвіть форми керівництва самостійної роботи студентів_____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Охарактеризуйте педагогічні аспекти самостійної роботи студентів____________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Дайте визначення поняттю «Дослідницька діяльність студентів»______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Назвіть методи організації пошуково-дослідницької діяльності студентів_______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Охарактеризуйте етапи організації пошуково-дослідницької діяльності студентів________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Охарактеризуйте педагогічний експеримент під час виконання дослідницької діяльності студентів________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Назвіть вимоги щодо оформлення дослідницької діяльності студентів_________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Питання до підсумкового контролю

1. Охарактеризуйте сутність самостійної роботи студентів
2. Назвіть основну мету самостійної роботи студентів.
3. Охарактеризуйте завдання самостійної роботи студентів.
4. Які існують види самостійної роботи студентів
5. Назвіть етапи  виконання самостійної роботи студентів
6. Охарактеризуйте елементи керівництва самостійною роботою студентів
7. Назвіть форми керівництва самостійної роботи студентів
8. Які існують вимоги щодо організації самостійної роботи студентів
9. Охарактеризуйте педагогічні аспекти самостійної роботи студентів
10. Назвіть структурні компоненти самостійної роботи студентів
11. Яка сутність пошуково-дослідницької діяльності студентів
12. Обґрунтуйте філософсько-методологічне підґрунтя самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності студентів  
13. Яке історико-педагогічне підґрунтя самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності студентів 
14. Назвіть науково-теоретичні засади формування самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності студентів
15. Яка роль самостійної роботи у професійній підготовці майбутніх педагогів
16. Яка роль пошуково-дослідницької діяльності майбутніх науково-педагогічних працівників
17. Назвіть сутність самостійної роботи у компетентнісній моделі професійної підготовки майбутнього  фахівця.
18. Яка роль пошуково-дослідницької діяльності у компетентнісній моделі професійної підготовки майбутнього фахівця сфери освіти.
19. Назвіть засоби організації самостійної роботи: вітчизняний досвід.
20. Які засоби пошуково-дослідницької діяльності студентів.
21. Назвіть методи організації пошуково-дослідницької діяльності студентів
22. Охарактеризуйте етапи організації пошуково-дослідницької діяльності студентів
23. Які особливості експериментальної роботи щодо дослідницької діяльності
24. Охарактеризуйте педагогічний експеримент під час виконання дослідницької діяльності студентів.
25. Назвіть вимоги щодо оформлення дослідницької діяльності студентів.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль
Завдання до самостійної роботи
Підсумкова контрольна робота
Підсумковий контроль
Сума балів
10
45
20
25
100

Скласти словник основних понять навчального курсу – 5 балів
	Розробити по три тестових завдання різних форматів до кожної з тем навчального курсу - 5 балів
	Розробити мультимедійну презентацію за однією з тем навчального курсу – 5 балів
	Схарактеризувати дві наукові статі із однією з тем навчального курсу – 5 балів 
	Розробити анкету «Організація самостійної роботи студентів в університеті» - 10 балів
	Підготувати проєкт науково статті за профілем навчання – 15 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ЕСТS
Оцінка за національною шкалою


для екзамену
для заліку
90-100
А
відмінно



зараховано
85-89
В

добре

75-84
С


70-74
D
задовільно


60-69
Е


35-59
ЕХ
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
Е
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
	
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка за національною шкалою
100 бальна шкала
Критерії оцінювання навчальних досягнень


Теоретична підготовка
Практична підготовка


Студент
Відмінно
90-100
у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей; робить самостійні висновки, виявляє причинно-наслідкові зв’язки; рецензує відповіді інших студентів, самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань, вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань
може аргументовано обрати раціональний спосіб виконан-ня завдання й оцінити резуль-тати власної практичної діяльності; виконує  завдання. не передбачені навчальною програмою; вільно використо-вує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу; проявляє творчий підхід до виконання індиві-дуальних та колективних завдань при самостійній роботі.
Добре
75-89
достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову літературу; застосовує знання для розв’язання стандартних ситуацій; самостійно аналізує, узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає несуттєві неточності 
за зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання
Задовільно
60-74
володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знає основні поняття навчального матеріалу; має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і формулювання висновків. 
може використовувати знання в стандартних ситуаціях, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання
Незадовільно з можливістю повторного складання
35-59
володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно; безсистемне виокремлює випадкові ознаки вивченого; не вміє робити найпростіші операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки; під час відповіді допускаються суттєві помилки
планує та виконує частину завдання за допомогою викладача, відсутні сформовані уміння та навички:
Незадовільно з бов’язковим повторним вивченням дисципліни
0-34
не володіє навчальним матеріалом
виконує лише елементи завдання, погребує постійної допомоги викладача

 Методичне забезпечення

	Нормативні документи вищої освіти України:
	Статті:
- Нагорна Н. В. Вдосконалення педагогічної діяльності викладача класичного університету у сучасну епоху. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації». 11 вересня 2015 р., м. Одеса. [за ред. проф. Л. М. Голубенко, проф.. О. С. Цокур]. – Одеса: 2015. – С. 46-49.
- Нагорна Н. В. Щодо впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку», м. Дніпропетровськ,  12 квітня 2016 р.: у 2-х частинах. Д.: ТОВ «Інновація», 2016.  Частина ІІ. – С. 43-46
- Нагорна Н. В. Академічна доброчесність як основа розвитку сучасної науки. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» / [гол. ред. Пантюк М. П.]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – вип. 23. Том 3. С. 81-86  
3. Опорні конспекти лекцій, мультимедійні презентації. 
4. Науково-педагогічна література.

12. Рекомендована література

Основна

Законодавчі і нормативні документи
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII: офіційний текст [Електроний документ]. – Режим доступу: http://zakon5/rada/gov/ua/laws/show/2145-19/con/page2
Закон України «Про вищу освіту». – Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37-38. 
	Законодавство України про освіту. Збірник законів. - К.:Парламентське вид-во, 2002. - 159 с.
	Україна. Закони. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. – Режим доступу: http:// www.vnz.org.ua/zakonodavstvo/ 111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu 


Підручники та навчальні посібники
1. Кловак Г. Дослідницька діяльність як важлива складова роботи вчителя сучасної школи / Г. Кловак [Електроний ресурс] // Режим доступу http : //eprints.zu.edu.ua/1217/1/67.pdf
2. Князян М. О. Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки : Дис. … д-ра  пед. наук : 13.00.04 / Князян Маріанна Олексіївна. – Ізмаїл : 2007. – 445 с.
3. Кушнір В. А. Системний аналіз педагогічного процесу : методологічний аспект : монографія / В. А. Кушнір. – Кіровоград : Видавничий центр КДПУ, 2001. – 348 с.
4. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навчальний посібник / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін. / [за ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника]. – К. : Вища школа, 2003. – 323 с.
5. Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих закладах України (історико-педагогічний аспект) / О. М. Микитюк. – Харків : ХДПУ, 2001. – 256 с.
6. Неперервна професійна освіта : філософія, педагогічні парадигми, прогноз : монографія / В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, Я. В. Цехмістер, О. В. Чалий / [за ред. В. Г. Кременя]. – К. : Наукова думка, 2003. – 853 с.
7. Сущенко Л. Організація науково-дослідної роботи майбутніх педагогів : теорія і практика : монографія / Л. О. Сущенко. – Запоріжжя : КПУ, 2012.  – 359 с.
8. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.
9. Цокур О.С. Педагогіка вищої школи: Навчально-методичний посібник. Вип.1. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. А.І. Панькова. – Одеса: Юридична література, 2002. – 68 с.
Додаткова:
1.	Гончаренко С. Про критерії оцінювання педагогічних досліджень / С. Гончаренко // Шлях освіти. – 2004. – № 1. – С. 2-6.
2.	Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с. 
3.	Педагогика : Большая современная энциклопедия / [сост. Е. С. Рапацевич]. – Мн. : «Современное слово», 2005. – 720 с.
4.	Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М. : Большая энциклопедия, 2002. – 528 с. 
5.	Радул В. Цілісність та системність у педагогічних дослідженнях / В. Радул // Рідна школа. – 2004. – № 6. – С. 12-14.
6.	Солдатенко М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті Болонського процесу / М. Солдатенко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 3-5.    

Електронні інформаційні ресурси
http://zakon5/rada/gov/ua/laws/show/2145-19/con/
http://www.mon.gov.ua/education/average(Інформаційні матеріали Міністерства осві ти і науки, молоді та спорту України)
	http://pedagogika.ucoz.ua/load/pedagogika/materialidlia_samostijnogo оргасціуапп)а/8І.чіе та озуіїі икга)іпі/8-1 -0-12
	http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_ pedagogika/part3/3202.htm
	ІШр:// osvita.ua/schooI/upbring/5828
	http://teacher.at.ua/publ/40-l-0-677
	http://www.zippo.net.ua/index.php7page_id-l15
	http://petschool.at.ua/publ/robota_klasnogo_kerivnika/5-l-0-17

	






































Додаток Б
Орієнтовна тематика реферативних досліджень 
Самостійна робота студентів як об'єкт теоретико-методологічного дослідження. 
	Проблема оптимізації самостійної роботи студентів в історико-педагогічному контексті. 
	Генезис поняття «самостійна робота студентів», її домінуючі цілі, форми та види в різні історичні епохи. 
	Творчий доробок вітчизняних та зарубіжних науковців у формуванні самостійної роботи майбутніх фахівців у історичному ракурсі. 
	Місце самостійної роботи студентів у системі професійної підготовки вчителя.
	Активізація засвоєння навчального матеріалу у випереджувальному режимі, контекстуалізація, інтеграція, узагальнення інформації. 
	Компетентнісна модель професійної підготовки майбутнього вчителя: науково-пізнавальна, соціальна, комунікативна, полікультурна, інформаційно-технологічна, професійна, компетентність саморозвитку.
	Характеристика вітчизняних підходів щодо організації самостійної роботи студентів: виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань і курсових проектів, написання рефератів, есе та доповідей, опрацювання окремих розділів навчальної програми
	Організація самостійної підготовки студента до модульного контролю, заліків та іспитів. 
Організація самостійної підготовки студента до семінарських, практичних занять.
	Формування дослідницької діяльності студентів
Дослідницька діяльність в ЗВО
	Методичний інструментарій організації дослідницької діяльності студентів
	Активізація пошуково-дослідницької діяльності майбутніх викладачів у період педагогічного стажування
Кваліфікаційно дослідницька роботи як етап розвитку наукової творчості студентів



