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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Статистичні методи в хімії та екології 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Викладач (-і) доцент, кандидат хімічних наук Мідак Лілія 

Ярославівна 
Контактний телефон викладача 0663486128 
E-mail викладача liliia.midak@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Посеместровий 
Обсяг дисципліни 3 кредити 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 
2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Основи науково-педагогічних досліджень» належить до переліку нормативних 
навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу 
професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». Вона 
забезпечує формування у студентів уміння застосовувати на практиці засоби та методи науково-
педагогічного дослідження, враховуючи особливості його організації та планування, 
розуміння науки як системного явища. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета: отримати уявлення про основні елементи методики проведення науково-педагогічних 
досліджень, з особливостями їх організації та планування, розуміння науки як системного явища. 

 
Завдання:  

• навчити орієнтуватися в закономірностях та принципах процесу навчання та виховання;  
• опанувати знання про різні форми, методи, засоби науково-педагогічного дослідження; 
•  оволодіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних 

ситуацій;  
• розвинути практичні вміння, що забезпечують творчість та ініціативу в різних видах 

діяльності. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

• предмет, основні поняття методології та методів науково-педагогічних досліджень; 
• переваги та недоліки окремих методів науково-педагогічних досліджень; 
• основні етапи науково-педагогічного дослідження; 
• способи оформлення результатів науково-педагогічного дослідження. 

 
вміти:  

• робити пошук та аналіз різних джерел наукової інформації; самостійно опрацьовувати різні 
види джерел (навчальну та наукову літературу); 

• застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження, проводити обробку та 
інтерпретацію емпіричних даних; 

• формулювати об’єкт і предмет дослідження, наукові гіпотези; 
• проводити деякі дослідження (реферування джерел, анкетування, контент-аналіз та інші); 
•  використовувати математичні методи дослідження (реєстрація, статистична обробка 

отриманих даних тощо); 
• моделювати педагогічний експеримент; 
• орієнтуватись у різноманітних педагогічних дослідницьких ситуаціях; 
• представляти результат дослідження. 
 
 



4. Компетентності 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, у процесі виявлення та оцінки педагогічних 
проблеми, вироблення рішень щодо їх усунення.  
ЗК2. Здатність до самостійного вивчення нових методів і форм роботи та використання новітніх 
педагогічних технологій у практичній діяльності, здійснення моніторингу власної педагогічної діяльності, 
підвищення професійної майстерності.  
ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, до самостійного вивчення нових методів 
дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного профілю професійної діяльності, провадження 
дослідницької та інноваційної діяльності, здатність творчо підходити до розв’язання освітніх та наукових 
проблем; генерувати нові ідеї (креативність) для розв’язання професійно-педагогічних проблем, 
ініціативності та підприємливості. 
ЗК7. Здатність до використання іноземних мов у професійній діяльності передусім в обсязі тематики, 
зумовленої професійними проблемами. Застосовувати в різних інших ситуаціях знання іноземної мови.  
ЗК8. Здатність відповідальності за розвиток професійного знання і практик, роботи в команді, оцінки 
стратегічного розвитку команди, володіння навичками міжособистісної взаємодії при вирішенні 
професійних завдань. 
ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та екологічних досліджень для 
обґрунтування цілісності та єдності природи, використовувати та інтерпретувати результати досліджень.  
ФК 5. Здатність дотримуватися принципу науковості у процесі трансляції хімічних, екологічних та 
природничих, в цілому, знань у площину шкільних навчальних предметів хімія, екологія та 
природознавство. 
 

5. Результати навчання 
ПРН 9. Уміння використовувати фізико-хімічні методи на практиці з аналізу, синтезу хімічних речовин. 
Уміння виконувати досліди з хімії, екології та природознавства, описувати їх, аналізувати, оцінювати 
експериментальні результати і вміти їх інтерпретувати. 
ПРН 12. Здатність до самостійної пізнавальної діяльності з прирощенням знань, умінь і навичок у 
викладанні хімії, екології та природознавства в школі, у пізнанні природничих наук. 
ПРН 16. Уміння здійснювати самостійну роботу для написання та оформлення рукопису наукової, науково-
методичної публікації та здатність працювати у групі по виконанню науково-педагогічного дослідження. 
ПРН 17. Навички працювати самостійно або в команді, уміння отримати результат в рамках обмеженого 
часу з урахуванням професійної сумлінності та унеможливлення плагіату. Уміння у володінні державною та 
іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для пошуку інформації. 
ПРН 19. Потреба та вміння вчитися упродовж життя і самостійно вдосконалювати здобуті під час навчання 
професійні компетентності. 
 

6. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 14 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 16 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 
вибірковий 

V Середня освіта (за 
предметними 

спеціальностями) 

ІІI нормативний 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання, 

год. 
Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи науково-педагогічних досліджень 
Тема 1. Методологічні 
основи педагогічного 
дослідження  
1.1. Методологічні 
принципи наукового 
дослідження.  

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 

Тестові 
завдання,  
10 год.  

5 01.11.2020 



1.2. Методологічні та 
професійно-етичні 
вимоги до проведення 
педагогічних 
досліджень. 
Академічна 
доброчесність 
Тема 2. Понятійний 
апарат науково-
педагогічного 
дослідження, його 
зміст і 
характеристика  
2.1. Наукове 
дослідження як 
особлива форма 
пізнавальної діяльності 
в галузі педагогіки.  
2.2. Види науково-
педагогічних 
досліджень. 
2.3. Компоненти 
наукового апарату 
педагогічного 
дослідження. 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 

Тестові 
завдання,  
15 год. 

5 
Реферат - 20 

01.11.2020 

Змістовий модуль 2.  
Методи науково-педагогічних досліджень та інтерпретація їх результатів 

Тема 3. Теоретичні 
методи науково-
педагогічних 
досліджень  
3.1. Метод наукового 
пізнання: сутність, 
функції, особливості.  
3.2. Класифікація 
методів наукового 
пізнання та методів 
психолого-
педагогічних 
досліджень. 
3.3. Сутність і 
специфіка 
теоретичного пізнання, 
його основні форми. 
Основні форми – 
поняття, думка, 
висновок, теорія. 
Теорія як найбільш 
розвинена форма 
наукового знання: 
особливості, функції. 
3.4. Теоретичні 
(загальнонаукові 
логічні) методи 
дослідження. Аналіз. 
Синтез. Абстракція. 
Узагальнення. Індукція. 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
10 год. 

5 
 

01.11.2020 



Дедукція. 
Моделювання. 
Порівняння. 
Конкретизація. 
3.5. Порівняльно-
історичні методи 
педагогічного 
дослідження. 
Тема 4. Емпіричні 
методи педагогічного 
дослідження  
4.1. Метод вивчення 
психолого-педагогічної 
наукової і методичної 
літератури, архівних 
матеріалів 
4.2. Спостереження як 
метод збору 
педагогічної інформації 
4.3. Методи опитування 
в структурі психолого-
педагогічного 
дослідження. 
4.4. Метод соціометрії 
в педагогічних 
дослідженнях.  
4.5. Метод тестування.  
сутність, переваги та 
недоліки. Основні види 
тестів 
4.6. Метод 
експерименту в 
педагогічному 
дослідженні. 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
15 год. 

5 
Контрольна 
робота – 10 

балів 

01.12.2020 

Тема 5. Математичні 
методи досліджень у 
педагогіці і 
комп’ютерна обробка 
даних 
5.1. Загальна 
характеристика 
математичних методів 
в педагогіці  
5.2. Вибірки і шкали 
вимірювань  
5.3. Описова статистика 
для характеристики 
вибірки 
5.4. Статистичні 
критерії (Стьюдента, 
Фішера, хі-квадрат) для 
перевірки гіпотез та 
математична обробка 
результатів 
дослідження 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
10 год. 

10 01.12.2020 

Тема 6. Методика 
проведення 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 Тестові 
завдання, 

5 01.12.2020 



педагогічного 
дослідження  
6.1. Cтруктура і логіка 
проведення 
педагогічного 
дослідження. 
6.2. Інтерпретація, 
апробація і 
впровадження 
отриманих результатів 
дослідження 
6.3. Результати 
наукової праці. 

інд.завд. 
15 год. 

Тема 7. Результати 
педагогічного 
дослідження  
7.1. Сучасні вимоги до 
оформлення результатів 
педагогічного 
дослідження 
7.2. Педагогічна 
майстерність 
дослідника. 
7.3. Наукова 
сумлінність і етика 
дослідника. 
7.4. Мистецтво 
спілкування і культура 
поведінки педагога-
дослідника. Підготовка 
до захисту і захист 
кваліфікаційної роботи. 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
15 год. 

10 01.12.2020 

Підсумковий контроль (залік) 25  
7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 
проведення лекційних, практичних, індивідуальних 
занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 
тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до 
виконання конкретної роботи. Оцінки у національній 
шкалі («відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 
«незадовільно» - 2), отримані студентами, виставляються 
у журналах обліку відвідування та успішності 
академічної групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий 
змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 
підставі оцінювання результатів знань студентів після 
вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 
дисципліни – змістового модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка 
розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 
вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 
вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 
самостійно опрацьовувати тексти, здатності 
осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння 
публічно чи письмово подати певний матеріал, виконати 
завдання, використовуючи відповідні комп’ютерні 
програми.  



Семестровий (підсумковий) контроль 
проводиться у формі заліку. 

Залік – форма підсумкового контролю, що 
полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального 
матеріалу з дисципліни і складається із зданих залікових 
змістових модулів, виконаних тестових завдань, 
ситуаційних робіт, тематичних рефератів, передбачених 
робочою навчальною програмою. 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 
тестових завдань з вибором правильної відповіді. 
Кількість тестових завдань – 25. 

Семінарські заняття - 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Підсумкова оцінка (у стобальній шкалі) з навчальної 
дисципліни визначається як сума оцінок за поточний 
контроль знань та результатів складання змістових 
модулів.  
Підсумкова залікова оцінка розраховується та 
виставляється викладачем і оголошується студентам, як 
правило, на останньому практичному занятті. 

8. Політика курсу 
Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою 

студента застосовують письмові роботи, підготовка презентацій та оцінки за виконані 
індивідуальні завдання та реферат. Проміжний контроль включає проведення контрольних у 
формі тестових завдань, які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з 
короткою і довгою відповіддю, завдань на відповідність та завдань на послідовність. 
Максимальний бал, який студент може отримати за всіма видами контролю – 100 балів, він 
складається із проміжних модулів  та підсумкового модуля. Студент повинен самостійно 
виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю. Вважається 
шахрайством копіювання іншого тесту, підглядання в роботу іншого студента, списування, 
використання підручника, зошита чи мобільного телефону під час написання модульної, 
підсумкової роботи, використання шпаргалок, дозволяти іншим копіювати вашу роботу. 

У кінці семестру підраховується рейтинг за поточними видами контролю і підраховується 
загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 
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