
Спеціальність 015 Професійна освіта галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ  НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ  ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) — це вид позааудиторної

індивідуальної роботи здобувача третього освітньо-наукового рівня доктора

філософії, навчально-дослідницького та проєктно-конструкторського змісту, яке

виконується у процесі роботи над написанням дисертаційного дослідження, 

опрацюванням наукової інформації, довідникового матеріалу, що завершується

захистом комплексного навчального проєкту.

Мета ІНДЗ − самостійне  опрацювання наукового матеріалу та інформації, їх 

систематизація, поглиблення, узагальнення та практичне застосування, формування

і розвиток дослідницької компетентності, критичного мислення, рефлексії, 

саморефлексії здобувача третього освітньо-наукового рівня доктора філософії за

темою наукового дослідження, підсумком якого буде захист комплексного

навчального проєкту на засіданні науково-методичного семінару. 

Зміст ІНДЗ − завершена теоретична або практична робота в межах освітньої

програми курсу, яка виконується на основі сформованих наукових, дослідницьких 

знань, умінь і навичок, здобутих у процесі підготовки і написання дисертаційного 

дослідження, проведення педагогічного експерименту, що відповідає розділу

наукової роботи, відображає індивідуальну освітню траєкторію та рівень наукового

зростання здобувача третього освітньо-наукового рівня доктора філософії.  

Види ІНДЗ:

– тематичний розділ дисертаційного дослідження за відповідним планом, який

здобувач третього освітньо-наукового рівня доктора філософії розробив

самостійно;

– вирішення та складання розрахункових або практичних (наприклад,

психолого-педагогічних анкет, тестів, опитувальників), завдань різного рівня

складності за темою дисертаційного дослідження;

– розроблення теоретичних, прикладних, функціональних моделей

педагогічних явищ, процесів, конструкцій тощо;

– комплексне описання процесу, властивостей, функцій, явищ, об’єктів,



предметів тощо;

– анотація опрацьованої основної джерельної бази, додаткової літератури за

темою дисертаційного дослідження, бібліографічний опис, історіографія

проблеми дослідження.

Таблиця 1 

Приклади ІНДЗ

Спеціальність Приклади ІНДЗ

015 

Професійна 

освіта

Аналіз педагогічних ситуацій, розроблення методик плану-

сценарію навчального та виховного заходу, аналіз складових 

інноваційного науково-педагогічного досвіду, складання анкет,

тестів, опитувальників тощо

Дослідження моделей, процесів, проблем, схем, конструкцій 

об’єктів та їх елементів у професійній освіті 

Структура ІНДЗ:

– вступ — тема, мета, завдання роботи та основні її положення;

– теоретичне обґрунтування — виклад базових теоретичних положень, законів,

принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

– методи — зазначаються і коротко характеризуються;

– основні результати роботи — подаються результати, схеми, малюнки, моделі,

описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз;

– висновки;

– список використаних джерел.

Структура ІНДЗ має містити такі  складові: 

– мета та основні завдання роботи;

– основні теоретичні відомості (за потреби);

– обладнання, прилади і матеріали або опис експериментальної установки

(дослідного стенда);

– порядок і рекомендації щодо виконання роботи та оброблення результатів

експерименту;



– аналіз отриманих результатів та основні висновки;

– оформлення звіту та порядок його подання;

– список рекомендованої літератури, використаних джерел та інтернет-

ресурсів.

Порядок подання та захист ІНДЗ:

1. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді реферату з титульною сторінкою

стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту 

завдання (обсяг не менше 30-50 сторінок А4, шрифт TNR, кегль 14,  1,5 

інтервали, поля: ліве – 25 мм; інші – 20 мм).

2. ІНДЗ погоджується із науковим керівником здобувача третього освітньо-

наукового рівня доктора філософії і подається завідувачу кафедри, за якою

закріплено здобувача третього освітньо-наукового рівня доктора філософії, не

пізніше ніж за 2 тижні до науково-методичного семінару в електронному та

друкованому вигляді (ел. пошта – _________________). 

3. Оцінка за ІНДЗ виставляється за результатами науково-методичного семінару

за попереднім ознайомленням наукового керівника зі змістом електронного 

варіанту ІНДЗ (присилати разом з електронними джерелами та скачаними веб-

сторінками використаних Інтернет ресурсів).  

4. Оцінка (зараховано/не зараховано) за ІНДЗ є складовою основою

індивідуальної траєкторії здобувача третього освітньо-наукового рівня доктора

філософії і враховується у процесі звіту та підсумковій атестації.



Період проведення ІНДЗ відповідно до наукової траєкторії дисертаційного 

дослідження

Семестр

Рік навчання І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII 

1-й ІНДЗ

2-й ІНДЗ

3-й ІНДЗ

4-й ІНДЗ



Приклад проведення ІНДЗ: 

Семестр

Рік 

навчання

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII 

1-й Теоретичні 

основи 

професійної 

підготовки 

практичних 

психологів до 

взаємодії в 

інклюзивному 

середовищі

2-й Змістово-
технологічне 

забезпечення 

підготовки 

практичних 

психологів до 

взаємодії в 

інклюзивному 

середовищі 

3-й Експериментал

ьна перевірка 

готовності 

практичних 

психологів до 

взаємодії в 

інклюзивному 

середовищі 

4-й Підготовка 

майбутніх 

практичних 

психологів 

до взаємодії 

в 

інклюзивно

му 

середовищі 

1-й рік навчання «Теоретичні основи професійної підготовки практичних

психологів до взаємодії в інклюзивному середовищі»

Питання, що виносяться на розгляд:

1. Проаналізувати проблеми підготовки практичних психологів до роботи в

інклюзивному середовищі, в Україні та закордоном.

2. Охарактеризувати базові поняття досліджень.
3. Визначити сучасний стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та

практиці. 



2-й рік навчання «Змістово-технологічне забезпечення підготовки практичних

психологів до взаємодії в інклюзивному середовищі»

Питання, що виносяться на розгляд:

1. Визначити зміст, форми, методи, прийоми, засоби підготовки практичних

психологів до роботи в інклюзивному середовищі. 
2. З´ясувати індивідуальні особливості клієнтів різних категорій у процесі взаємодії

в інклюзивному середовищі.

3. Обґрунтувати доцільність змісту, форм і методів підготовки практичних

психологів до роботи з клієнтами різних категорій в інклюзивному середовищі. 

3-й рік навчання «Експериментальна перевірка готовності практичних психологів

до взаємодії в інклюзивному середовищі»

Питання, що виносяться на розгляд:

1. Визначити методи і етапи проведення педагогічного експерименту.
2. Проаналізувати результати експериментальної роботи.
3. Надати методичні рекомендації щодо впровадження змістово-технологічного

забезпечення підготовки практичних психологів до взаємодії в інклюзивному 

середовищі.  

4-й рік навчання – «Підготовка майбутніх практичних психологів до взаємодії в

інклюзивному середовищі»

Питання, що виносяться на розгляд:

1. Визначити теоретичні основи професійної підготовки практичних психологів до

взаємодії в інклюзивному середовищі. 
2. Провести експериментальну перевірку готовності практичних психологів до

взаємодії в інклюзивному середовищі. 
3. Надати методичні рекомендації щодо впровадження змістово-технологічного

забезпечення підготовки практичних психологів до взаємодії в інклюзивному 

середовищі. 




