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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з принципами організації сучасних екологічних 
досліджень, їх видами та напрямами; механізмами і принципами грантового фінансування, 
методами планування і проведення експериментальних досліджень, первинної обробки даних та 
основами статистичного аналізу, формами представлення та оприлюднення отриманих 
результатів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Загальна екологія та неоекологія», «Хімія з 
основами біогеохімії», «Вища математика», «Фізика», «Аналітична хімія» 

2. Вміння самостійно застосовувати отримані знання для вирішення конкретних 
науковопрактичних задач (інтерпретувати основні нормативи якості довкілля, проводити 
математичні розрахукни); працювати з науковою та навчально-методичною літературою.  

3. Володіти елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Експериментальні методи в екології» є складовою циклу дисциплін вільного вибору 
студента освітньо-професійної програми «Екологія» здобувачів освітнього ступеню бакалавр за 
спеціальністю 101-Екологія. Викладання даної дисципліни спрямовано на практичне опанування 
студентами основних принципів планування та проведення екологічного експерименту, обробки 
експериментальних даних, їх аналізу та інтерпретації, засобів представлення результатів та їх 
візуалізації. Окремо розглянуто методологію наукового пізнання природи, основні форми та 
засоби пізнання. Також багато уваги приділено формуванню у випускника умінь доводити до 
широкого кола фахівців результатів власного дослідження, форми та засоби оприлюднення 
результатів наукової роботи. Інтегральним результатом опанування даної дисципліни є здатність 
формулювати та доводити математичними методами чіткі, лаконічні висновки за результатами 
екологічних досліджень, зрозумілі як для фахівців та нефахівців з обов’язковим використанням 
різних засобів оприлюднення. 

4. Завдання (навчальні цілі)::  
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), 
галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101-Екологія дисципліна забезпечує набуття 
студентами таких компетентностей: 
загальних: 
ЗК02 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК08 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
фахових: 
ФК23. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень; 
ФК28. Оцінювати внесок факторів навколишнього середовища у розвиток патологій; 
ФК29. Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані із природним 
і перетвореним рослинним покривом 
ФК30. Оцінювати, прогнозувати та контролювати процеси у популяціях; 
рослинним покривом 
Основними програмними результатами навчання є: ПР08 Проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; ПР10 Уміти 
застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного 
забезпечення екологічних досліджень; ПР14 Уміти доносити результати діяльності до професійної 
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення; ПР21 Уміти обирати 
оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

 Основні форми та методи наукового пізнання. 
 Поняття про об’єкт та предмет дослідження. 
 Принципи організації наукового дослідження. 
 Види наукових творів 
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вміти: 
 Планувати екологічне дослідження. 
 Користуватись методами математичної статистики для аналізу даних. 
 Використовувати комп’ютерні програми для оброблення і представлення результатів. 

встановлювати інформаційні зв’язки: 
 Представити результати у вигляді наукової доповіді та короткої наукової публікації. 

діяти самостійно та відповідально: 
 Знайти і опрацювати наукову літературу по заданій темі. 
 Провести аналіз експериментальних даних. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність 
Форми 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні форми та методи наукового 
пізнання 

Лекція, 
практичні заняття 

Тестування 
30 

1.2 Наводити приклади комп’ютерних програм для 
оброблення і представлення результатів 
досліджень. 

Лекція, 
практичні заняття 

Виконання 
розрахункової роботи 20 

2.1 Планувати різні види екологічного дослідження Лекція, 
практичні заняття 

Виконання 
розрахункової роботи 

10 

2.2 Користуватись методами статистичного аналізу 
даних 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Виконання 
розрахункової роботи 

10 

3.1 Представити результати у вигляді наукової 
доповіді та короткої наукової публікації. 

Самостійна 
робота 

Захист доповіді 
10 

4.1 Вміти провести пошук та аналіз наукової 
літератури 

Самостійна 
робота 

Захист доповіді 
10 

4.2 Провести аналіз експериментальних даних Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Виконання 
розрахункової роботи 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

 

Результати навчання дисципліни (код) 
 
 
Програмні результати  
навчання 
(за освітньою програмою) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 

ПР08. Проводити пошук інформації з використанням 
відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень +    + + + 

ПР10. Застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  
ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення 
екологічних досліджень 

 +  +  +  

ПР14 Уміти доносити результати діяльності до професійної 
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та 
повідомлення 

+  +  +   

ПР21. Обирати оптимальні методи та інструментальні 
засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних  + + +   + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота №1 – РН 1.1–1.2 – 15/30 балів. 
2. Модульна контрольна робота №2 – РН 2.1–2.2, 4.2– 15/30 балів. 
3. Оцінка самостійної роботи РН 2.2 – 5/10 балів; РН 3.1 – 5/10 балів; РН 4.1 – 5/10 балів; 

РН 4.2 – 5/10 балів. 

- підсумкове оцінювання: 
 Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Форма оцінювання Орієнтовний графік 
проведення 

ЗМ 1 ЗМ 2 

Min. балів Max. балів Min. балів Max. балів 

Модульна контрольна 
робота 

На практичному 
занятті всередині та 
наприкінці семестру 

15 30 20 40 

Контроль 
самостійної роботи 

Оцінка результатів 
самостійної роботи 
всередині та 
наприкінці семестру 

10 20 5 10 

Сума 25 50 25 50 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій, практичних 
занять, завдань для самостійної роботи 

№  НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практ. С/Р Конс. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“ Методологія наукового дослідження ” 

1 
Науковий метод як основна методологія 
пізнання світу 

5 - - - 

2 Представлення кількісних даних  - 6 - - 
3 Складові наукового дослідження 5 - - - 

4 
Правила оформлення звітної документації 
наукового дослідження  

- - 23 - 

5 
Методи первинної обробки даних, статистичні 
показники для характеристики сукупності даних 

- 6 - - 

6 Джерела наукової інформації та їх аналіз 5 - - - 

7 
Статистичний аналіз отриманих даних: 
Порівняння вибірок 

- 5 - - 

8 
Оформлення курсової роботи – титул, зміст, 
вступна частина, використані джерела 
інформації 

- - 23 - 

Консультація - - - 2 
Модульна контрольна робота 1 1 - - - 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Принципи представлення результатів дослідження» 

9 
Обробка первинних даних з використанням 
комп’ютерних програм 

5 - - - 

12 
Методи встановлення зв’язку між сукупностями 
даних 

- 5 - - 

13 
Оприлюднення результатів наукового 
дослідження (доповідь, презентація, тези 
доповіді ) 

5 - - - 

14 Факторна статистика (дисперсійний аналіз) - 5 - - 
15 Оформлення результатів дослідження 5 - - - 

16 
Методи візуалізації та представлення 
результатів дослідження 

- 5 - - 

17 Доповідь за результатами власного дослідження - - 23 - 
Модульна контрольна робота 2 1 - - - 
Консультація - - - 2 

 
Всього годин за семестр 

  
32 32 82 4 

 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 32 год. 
Практичні заняття – 32 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 82 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні (базові): 

1. Агаянц И.М., Орлов А.Л. Планирование эксперимента и анализ данных. - М.: ИПЦ МИТХТ, 
1998. - 143 с. 

2. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель Microsoft Access 2013. – С.-П.: БХВ-Петербург, 
2014. – 464 с. 

3. Клименко М.О., Фещенко В.П., Вознюк Н.М. Основи та методологія наукових досліджень : 
навч. посіб. – К. :Аграрна освіта, 2010. – 351 с 

4. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб.– К.: Центр 
учбової літератури, 2011. – 144 с. 

5. Лоу Дуг PowerPoint 2010 для чайников. – М: Вильямс, 2011. – 320 с.  
6. Лукашов Д.В. Методичні вказівки до курсу «Експериментальні методи в екології». – 2020. – 75 

с. 
7. Михалевська Т.В., Ісаєнко В.М., Гроза В.А., Криворотько В.М. Основи статистичного обліку і 

банки інформації в екології: Навчальний посібник. - К.: НАУ, 2017. -  185 с. 
8. Огурцов, А.Н. О 39 Основы научных исследований : Учеб.-метод. пособие А.Н. Огурцов. – 

Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с. 
9. Правила оформлення та порядок виконання курсових та кваліфікаційних робіт / проектів для 

студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» Упорядники: Вороніна О.К., Трохимець В.М., 
Скрипник Н.В. – Затверджено вченою радою ННЦ «Інститут біології та медицини». Протокол 
від 09.12.2019 р. за № 5.  

10. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2010. – М: Из-во ИНТУИТ, 2010. - 751 с. 
11. Терентьев П.В., Ростова Н.С. Практикум по биометрии — Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 

1977. — 152 с. 
12. Уокенбах Дж. Microsoft Excel 2010. Библия пользователя. – М: ДИАЛЕКТИКА, 2013. – 912 с. 

 
Додаткова: 

1. Беверли А. Браунинг Гранты и тендеры для "чайников". – М.: Диалектика, 2007. – 464 с. 
2. Васьковский В.Е.Что такое импакт-фактор и с чем его сравнивают // Химия и Жизнь". – 1993. 

- № 9. - С. 42 – 45. 
3. Імпакт фактори журналів.20015: http://www.scimagojr.com/index.php 
4. Лакин Г.Ф. Биометрия. Учебное пособие для биол. спец. вузов, 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Высшая школа, 1990.- 352 с.  
5. Масленникова Е. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи. – К.: Ател. – 

2005. – 304 с. 
6. Основы научных исследований / ред. Пистун Н.Д., Швебс Г.И. – К.: Вища школа. – 1988. – 

192 с. 
7. Плохинский Н.А. Биометрия. -М.: Изд-во МГУ, 1970. -366 с. 
8. Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях.-М.:, 

1975. 
 

http://www.scimagojr.com/index.php



