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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Наука в області ветеринарної медицини розвивається досить успішно у всіх напрямках. 

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів передбачає пошук та розвиток наукових 

здібностей у молодих вчених-аспірантів. 

Найбільший ефект у формуванні молодого вченого ветеринарної медицини, як відомо, 

досягається при поєднанні науково-теоретичної частини підготовки з науково-дослідницькою 

роботою. Тому знання основ методики та статистичних методів у наукових дослідженнях має 

велике значення і є необхідним для фахівця третього освітньо-наукового рівня ветеринарної 

медицини, майбутнього вченого. 

Статистичні методи в клінічних дослідженнях стали використовуватися відносно недавно 

– з ХХ сторіччя. З того часу кількісно-статистичний підхід до опису й аналізу клінічних явищ 

міцно затвердився у свідомості багатьох поколінь медиків. Саме біостатистика зіграла ключову 

роль у переході медичних досліджень від опису окремих спостережень і серій випадків до 

проведення експериментальних робіт з використанням контрольних груп і масштабних 

рандомізованих контрольованих випробувань, що стало науковим стандартом якості наукових 

досліджень. 

Формулювання основного питання досліду, вибір відповідного питання методу і способу 

організації досліду, особливості відбору хворих і характер отриманих даних – все це визначає 

вибір адекватного методу статистичного аналізу і впливає на достовірність отриманих даних.  

Сучасна статистична наука є складною, багатогалузевою системою наукових дисциплін. 

Основні складові частини статистики: теорія статистики; економічна статистика; галузеві 

статистики; соціальна статистика. 

Предметом ветеринарної статистики є вивчення розмірів і кількісних співвідношень між 

якісно визначеними масовими явищами, а також закономірностей їх формування, розвитку, 

взаємозв′язку у конкретних умовах місця та часу. 

Слід звернути увагу на такі принципові особливості статистичної характеристики 

досліджуваних явищ: кількісну розмірність явищ неможливо розглядати без їх якісної 

визначеності; статистика досліджує не поодинокі, а масові явища. Відповідно статистичні 

показники не відносяться до кожного окремого випадку, а завжди являють собою результат 

узагальнення даних за масою випадків. 

Завдання ветеринарного статистичного дослідження полягає в узагальненні даних і у 

виявленні закономірностей явищ в конкретних умовах місця та часу, які проявляють себе лише у 

великій масі явищ через подолання властивої одиничним елементам випадковості. 

Головна функція ветеринарної статистики – постачання інформації. 

Життя настільки складне і різноманітне, що майже завжди можна знайти факти, приклади, 

які б або підтвердили, або спростували одне і теж твердження. Тому, щоб охарактеризувати 

масове суспільне явище в цілому, необхідно розглянути всю чи дуже велику масу окремих явищ 

та процесів, що його стосуються. Таку масу називають статистичною сукупністю, об′єктом 

статистичного дослідження. Для вивчення цього об’єкта в статистиці застосовують ряд важливих 

понять і категорій: статистична сукупність; одиниця статистичної сукупності; одиниця 

статистичного спостереження;  ознака;  варіація; статистична закономірність,  статистичний 

показник. 

Статистиці завжди повинен передувати біологічний аналіз, на підставі якого дослідник 

вирішує, який математичний апарат може бути застосований для подальших досліджень. Отже, 

перш ніж застосовувати математичні методи аналізу, біолог повинен з'ясувати який аспект, яку 

характеристику цього об’єкту він хоче одержати за допомогою математичного аналізу і 

доцільність застосувати його для цього. 

Величезна різноманітність біологічного світу вимагає для одержання достовірних 

результатів проведення масових спостережень. Тому однією з особливостей ветеринарної 

статистики є те, що вона розглядає характеристики, притаманні біологічним об’єктам, як 

статистичні закономірності масових явищ, які не можуть бути висвітлені результатами 

поодиноких спостережень. 
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Достовірні висновки при вивченні біологічних об’єктів може дати лише аналіз досить 

значної кількості результатів окремих спостережень. Це обумовлено тим, що, як вже було 

відзначено, кожна ознака, будь-яка особливість організму формується в онтогенезі під впливом 

безлічі залежних і незалежних факторів, які в безмежній кількості своїх комбінацій відповідно 

надають безмежну кількість індивідуальних особливостей конкретних біологічних об’єктів. 

Оскільки в природі не зустрічається двох особин абсолютно за всіма ознаками схожих одне на 

одного, висновки, які засновані лише для однієї особини, можуть бути помилковими (не 

достовірними). В зв’язку з цим ветеринарна статистика у своїй методології поєднує специфічні 

особливості живої матерії як об’єкта досліджень з методами аналізу, властивими математичній 

статистиці.  

Застосовують математично-статистичні методи у ветеринарній науці для з'ясування 

наступних аспектів: 1. Особливості розподілу маси однотипних біологічних об'єктів за будь-

якою ознакою. 2. Математичне моделювання і прогнозування зміни будь-якої характеристики 

біологічного об’єкту при зміні якогось фактору, що впливає на цю характеристику. 3. 

Особливості і характер зв'язку між окремими ознаками біологічних об'єктів у відповідності до їх 

чисельності. 4. Виявлення характеру і ступеню впливу якогось фактора на зміну відповідної 

характеристики біологічного об'єкту шляхом співставлення середніх значень і визначення 

достовірності різниці. 5. Визначення достовірності одержаних результатів експериментальних 

досліджень. 6. Методика досліджень біологічних об'єктів для одержання достовірних даних при 

мінімальній кількості досліджень. 

Наука, яка дала обґрунтування доцільності і можливості застосування математичних 

методів дослідження в області біології була названа біометрією.  

Біометрія відпрацювала методологію і концептуальну можливість статистично-

математичного аналізу і визначила конкретні математичні аспекти щодо встановлення 

доцільності застосування методів статистичного аналізу в дослідженнях тих або інших аспектів 

біологічної природи. Біометрія – наука емпірична, конкретна, вона вивчає емпіричні (одержані 

дослідним шляхом) сукупності даних, вишукуючи не математичні, а біологічні закономірності і 

розв’язуючи питання біологічного характеру. Біометрія за призначенням і специфікою займає 

місце на стику біологічних і математичних наук так само, як біоніка, біокібернетика, 

біосиметрика та інші напрямки математичної біології. За своєю сутністю і очікуваними 

результатами досліджень біометрія відноситься до біологічних наук, за методологією – це 

самостійний розділ біології. Вона не займається питаннями одержання суто математичних 

рішень, обгрунтуванням математичних формул і рівнянь. Але вона використовує готові 

математичні висновки і застосовує їх для рішення біологічних задач.  

Термін "біометрія" був введений Ф.Гальтоном у 1889 році для позначення кількісних 

методів, що застосовувались в біології. Слово "біометрія" від лат. bios – життя і metron – міра. На 

даному періоді застосування цього терміну означає сукупність математично-статистичних 

методів, що застосовувались в біологічних дослідженнях. 

Основною МЕТОЮ курсу “Статистичні методи досліджень у ветеринарії” є формування 

у аспірантів навиків проведення наукових досліджень на рівні, якого вимагає сучасний розвиток 

ветеринарної науки, розвиток творчої активності, а також формування пізнавального інтересу до 

основних методичних прийомів проведення наукових досліджень. Метою навчальної дисципліни 

є - вивчення широкого кола питань зі сфери вищої освіти (її становлення, реформування, 

розвиток в окремих країнах, створення європейського простору освіти і науки відповідно, ролі 

науки в житті суспільства (її розвитку в різні історичні епохи, ролі наукового прогнозування, 

ролі і місця вченого в суспільстві), становлення молодого вченого (вибору ним теми наукової 

роботи, оволодіння методами та методологією дослідження, аналізу дослідного матеріалу, його 

експертизи), ознайомлення із засобами науково-технічної інформації, системою винахідництва та 

патентознавства, проблемами біоетики в науковій роботі, підготовкою матеріалів до публікації 

та їх офіційного захисту. 

ЗАВДАННЯ курсу випливають із мети його викладання. Вони становлять набуття 

аспірантами якісних знань з основних напрямків наукових досліджень у ветеринарній медицині, 

методів проведення наукових дослідів, зокрема статистичних методів дослідження. Основні 

завдання вивчення навчальної дисципліни: опанування методів аналізу наявного літературного 
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матеріалу з історії вищої освіти та науки; оволодіння системою пошуку необхідних для 

виконання роботи методів наукових досліджень, їх виконання опрацювання методами 

систематизації та аналізу отриманих даних, оволодіння основними методами статистичної 

обробки результатів досліджень. 

 

2. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  4 

Галузь знань 

21 «Ветеринарна 

медицина» 

Рік підготовки: 2 

Кваліфікація  

 

Доктор філософії в 

галузі ветеринарної 

медицини (Phd in 

Veterinary Medicine) 

Семестр   4 Загальна кількість годин 

− 120 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  4 

сам. роб. студ. −  12 

Третій 

 (освітньо-науковий) 

рівень  

 

Лекції   12 

Лабораторні    30 

Самостійна робота    78 

Співвідношення кількості 

годин аудиторних занять до 

самостійної роботи,  % 

35:65 

Вид контролю: 

залік 
 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни:  

аспірант повинен знати: методи статистики та правила їх застосування. 

аспірант повинен уміти: користуватися науковою літературою, виявляти в ній невирішені 

чи недостатньо вивчені питання; аналізувати необхідні статистичні дані; математично обробляти 

результати досліджень і вираховувати економічну ефективність від впровадження результатів 

досліджень у практику ветеринарної медицини. вести необхідні записи, проводити біометричну 

обробку отриманих даних, систематизувати їх, аналізувати і оформляти у вигляді звіту, оглядів 

літератури, наукових публікацій. 

Вивченню курсу “Статистичні методи досліджень у ветеринарії” та успішному його 

засвоєнні передує опанування дисципліни «Моделювання систем», а також «Морфологічні зміни 

органів сільськогосподарських тварин при патології».  

Контроль знань аспірантів з даної дисципліни проводиться згідно системи контролю 

представленої в робочій програмі і є ефективним засобом активізації та  систематичності роботи 

аспірантів, докторантів і об’єктивно відображає ступінь їх підготовки. 
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№ 
з/п 

Вивчені дисципліни 

Здобуті  
результати 
навчання 

1. РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 4. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні та обміні 

інформацією, зборі даних для створення базису досліджень, обробці, аналізі та 

інтерпретації результатів досліджень. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в 

ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

Моделювання 

систем 

 

 

2. РН 3. Відтворювати професійні судження щодо філософсько-психологічних проблем 

викладання, методів побудови експериментальних моделей, морфогенезу органів тварин, 

питань акушерсько-хірургічної патології, моніторингу та профілактики заразних хвороб в 

усних та письмових продуктах творчої діяльності. 

РН 4. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 6. Вміти обирати та використовувати сучасні морфофункціональні, молекулярно-

біологічні методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення 

діагностичних досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 7. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 13. Організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в умовах динамічних 

змін розвитку суспільства, демонструвати навички до автономної та якісної роботи щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в 

ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

РН 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права при 

організації досліджень та представленні їх результатів. 

Морфологічні 

зміни органів 

сільсько-

господарських 

тварин при 

патології 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

Шифр Результат навчання 
РН 4.  Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 
РН 5.  Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні та обміні 

інформацією, зборі даних для створення базису досліджень, обробці, аналізі та 

інтерпретації результатів досліджень. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в ході 

науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН4 РН5 РН14 

ЗК1 + + + 

ЗК2  + + 

ЗК3  + + 

ЗК5 + + + 

ЗК10  +  

ФК1 + + + 

ФК2 + + + 

ФК3 + + + 

ФК4 + + + 

ФК5  +  

ФК10   + 
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Вивчення дисципліни повинно надати здобувачам освіти можливості набути такі 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними 

знаннями для розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження  сучасного рівня на 

основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань із областей філософії 

науки та  новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК 5. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел, 

організовувати та керувати інформацією для моделювання, статистичної обробки та оцінки 

отриманих результатів. 

ЗК 10. Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових дослідженнях та 

науково-педагогічній діяльності 
ФК 1. Здатність виявляти і вирішувати проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити наукові 

узагальнення стосовно актуальних питань ветеринарного благополуччя підприємств галузі та 

агропромислового комплексу в цілому. 

ФК 2. Здатність до планування експерименту, проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 3. Здатність визначати перелік необхідних засобів та заходів для проведення наукових 

досліджень з метою отримання достовірних результатів. 

ФК 4. Здатність до оцінки вірогідності даних, використання ІТ для впровадження та моделювання 

змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 

ФК 5. Здатність до репрезентації результатів, адаптації ідей презентацій та освітніх проектів до 

цільової аудиторії в Україні та за кордоном для участі у дискусіях із досвідченими фахівцями 

ветеринарної медицини та споріднених галузей. 

ФК 10. Здатність описувати і застосовувати в експерименті сучасні стратегії виробництва 

біологічних та хіміотерапевтичних препаратів. 

 
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Систему оцінювання знань аспірантів згідно положень про організацію освітнього 

процесу у ЖНАЕУ та положення про навчально методичне забезпечення визначає кафедра. 

Оцінювання навчальних досягнень аспірантів в період навчання відбувається за п’ятибальною 

системою від 1 до 5 балів. Питання теоретичного та практичного спрямування передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати 

рівень підготовки аспіранта та рівень його компетентностей з навчальної дисципліни. 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
Мінімальна  кількість балів за 

вид роботи 

(репродуктивний рівень*) 

Максимальна кількість 

балів за вид роботи 

(творчий рівень) 

Лекції - - 

лабораторні заняття 30 50 

Самостійна робота 3 5 

Поточна контрольна робота 3 5 

Разом за навчальну роботу 36 60 

Залікова робота 24 40 

Всього 60* 100 

* Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що аспірант має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними теоретичними 

положеннями, з труднощами пояснює правила вирішення практичних завдань дисципліни. 

Виконання таким студентом практичних/ лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, 
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курсової роботи значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке 

розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Критерій оцінки знань при проведенні лабораторних занять 

Оцінка «відмінно» 5 балів виставляється тим аспірантам, які виявили всебічні, 

систематичні та глибокі знання учбово-програмного матеріалу, вміють вільно виконувати всі 

практичні завдання, передбачені програмою, що засвоїли основну і знайомі з додатковою 

літературою, рекомендовані програмою. Оцінка «відмінно» виставляється здобувачам, які 

засвоїли взаємозв’язок основних понять в їх значенні для набуття професії лікаря ветеринарної 

медицини, що виявили творчі здібності в пізнанні, викладі та використанні учбово-програмного 

матеріалу. 

Оцінки «добре» 4 бали заслуговує аспірант, який виявив повні знання учбово-

програмного матеріалу, успішно виконав усі практичні роботи, добре знає методологічні 

прийоми у ветеринарній науці, засвоїв основну літературу. Оцінка «добре» виставляється 

здобувачам, що показували систематичну характеристику знань із предмету протягом семестру і 

здатні до їх самостійного поповнення в ході подальшого навчання та наукової діяльності. 

Оцінки «задовільно» 3 бали заслуговує аспірант, що виявив знання основного учбово-

програмного матеріалу із дисципліни в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і 

майбутньої роботи, що справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, знайомий з 

основною літературою, рекомендованою програмою. Оцінка «задовільно» виставляється 

здобувачам, які допускаються помилки у відповідях і при виконанні письмових завдань, але 

мають необхідні знання із предмету для їх усунення під керівництвом викладача. 

Оцінка «незадовільно» 2 бали виставляється аспіранту, що має прогалини в знаннях 

основного програмного матеріалу, що допускає принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань.  

Оцінка «незадовільно» 1 бал виставляється аспіранту, за присутність на практичному 

занятті без активної участі в засвоєнні навчального матеріалу, наявності конспекту самостійних 

робіт. 

Відмітку «зараховано» виставляється здобувачам, які виконали всі завдання, які включені 

до практичного заняття, не мають пропусків занять (лекційних, практичних), захистили всі 

практичні завдання та тест контроль на позитивну оцінку, набули навиків самостійної роботи, 

проаналізували та зробити вірні висновки із практичних завдань у відповідності фахової 

підготовки, а також виявили творчі здібності в пізнанні, викладі та використанні учбово-

програмного матеріалу. 

Критерії оцінки виконання контрольних та самостійних робіт 

Оцінка рівня виконання контрольної та самостійної робіт здійснюється за п’ятибальною 

шкалою від 1 до 5 балів.  

Оцінка «незадовільно» 1 бал ставиться, якщо на всі завдання контрольної роботи надано 

не вірні відповіді. 

Оцінка «незадовільно» 2 бали ставиться, якщо на всі завдання контрольної роботи 

відповіді поверхневі і не розкривають основного змісту, передбаченого питаннями. Незадовільна 

оцінка ставиться також в тих випадках, коли в більшості відповідей допущено грубі помилки, 

несумісні з правильними відповідями, а ситуаційні задачі не розв’язані. 

Оцінка «задовільно» 3 бали ставиться за розкриття основного матеріалу більшості 

завдань контрольної роботи. При цьому відповіді повинні містити загальне описання 

поставлених задач. Ситуаційні задачі повинні бути розв’язані без належного їх пояснення чи 

обґрунтування. 

Оцінка «добре» 4 бали ставиться за достатньо глибоке і повне висвітлення більшості 

завдань контрольної роботи, з описанням всіх завдань. Відповіді повинні також відображати 

вміння студента інтерпретувати матеріал, висловлювати думки. Ситуаційні задачі повинні бути 

розв’язані і обґрунтовані. 

Оцінка «відмінно» 5 балів ставиться за повне і глибоке розкриття не менше двох третин 

завдань контрольної роботи з ґрунтовним, вичерпним поясненням поставлених задач, за уміння 

розв’язання ситуаційних проблем і логічного аналізу, ілюстрацію відповідей графіками, схемами, 
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малюнками. Відповіді на «відмінно» повинні також містити дані додаткової літератури, знання 

праць вчених. 

Критерії оцінки  підсумкового контролю (залік) 

Семестрова підсумкова робота, як заключна форма  контролю знань  здобувачів, 

проводиться комплексно в усній, письмовій та тестовій формі. Залікова робота, як підсумковий 

контроль знань, включає п’ять завдань. 

Оцінка рівня відповідей здійснюється  за п’ятибальною шкалою: за кожне із трьох 

теоретичних запитань окремо і оцінюється як правильність відповіді (1-5 балів) так і здатність 

логічно висловлювати свої думки по кожному запитанню залікової роботи (1-5 балів), а також 

оцінюється практичне виконання одного завдання (1-5 балів) і тестовий контроль знань (1-5 

балів).  

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей аспірантів з навчальної 

дисципліни може проводитись також лише у формі тестування на ПК. 

Підсумковий контроль (залікова робота) оцінюється сумою всіх балів (за п’ять завдань 

залікової роботи) в межах від мінімального порогового рівня 24 балів до 40 балів, де оцінка 

«відмінно» - 40-36 балів, оцінка «добре» - 35-30, оцінка «задовільно» - 29-24 бали. 

5 балів (відмінно) – здобувач самостійно, грамотно і послідовно, з вичерпною повнотою, 

використовуючи дані додаткової літератури, відповів на запитання, проявив вміння логічного 

мислення, чітко та правильно дає визначення та розкриває зміст наукових термінів та понять, 

самостійно та правильно виконав практичне завдання. Грамотно, логічно і чітко відповідає на всі 

поставлені уточнювальні питання, переконливо аргументує відповіді та виявляє особливі творчі 

здібності. Виявляє глибокі та міцні знання з теоретичного курсу.  

4 бали (добре) – здобувач вільно володіє матеріалом, дає повні змістовні відповіді на 

запитання, але не завжди впевнено, допущені окремі неточності у висвітлені питання, кількість 

яких незначна, які виправлені в процесі відповіді. Відповідь аспіранта є недостатньо змістовною 

і аргументованою, характеризується недостатньою логічністю викладу, відсутністю творчого 

підходу до вирішення нестандартних питань. Самостійно та правильно виконав практичне 

завдання. 

3 (задовільно) – здобувач неповно розкриває зміст поставлених теоретичних запитань, знає 

основні поняття, допускає незначні помилки, які виправляє в ході відповіді, виявляє знання і 

розуміння практичного завдання, разом з тим при виконанні його допускає помилки та 

неточності. Слабко використовує набуті знання і вміння у поставлених уточнювальних 

запитаннях. Не чітко та некомпетентно аналізує  явища і процеси. Не вміє формулювати 

грамотно побудовану розгорнуту усну або письмову відповідь, демонструє поверхневе знання 

предмету. 

2 (незадовільно) – здобувач має фрагментарні знання з усіх запитань, не володіє 

термінологією, не має сформованого понятійного апарату, нездатний аналізувати, 

узагальнювати, порівнювати, систематизувати матеріал, що вивчався. Не розкриває зміст 

навчального матеріалу, не вірно виконав практичне завдання. Мова невиразна, бідна, обмежена, 

рівень наукової термінології не дає змогу сформувати відповідь. 

1 (незадовільно) – здобувач повністю не знає програмного матеріалу, не розкриває зміст 

теоретичних запитань, не виконав практичне завдання. Демонструє  відсутність зацікавленості у 

вивченні предмета. 

 

Підсумковий контроль знань виставляється після обов’язкового відпрацювання всіх 

пропущених лекцій, практичних занять та самостійної роботи. У випадку відсутності аспіранта, 

він може відпрацювати пропущене заняття через написання реферату, усне опитування та захист 

практичного заняття у позааудиторний час. У аспірантів з’ясовують знання теоретичного і 

практичного матеріалу згідно програми, а також виконання засвоєних практичних навичок 

вміннями застосувати їх у практичній діяльності. 

До заліку допускаються здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені начальною 

програмою, відпрацювали усі навчальні заняття (лекції та практичні заняття) та при вивчені 

матеріалу набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 



 

 10 

Здобувач не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних 

за результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі не 

досягла 36 балів. Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36- 60 балам.  

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем. Підсумкова 

оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку (24-40 балів) та 

балів, отриманих під час поточного контролю (36-60). Отримана кількість балів та відповідна 

оцінка ECTS виставляється в залікову відомість.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

7.  ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

ТА ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) із навчальної дисципліни 

здійснюється відповідно до положення про організацію навчального процесу та положення про 

навчально методичне забезпечення. Форму проведення поточного та підсумкового контролю і 

систему оцінювання знань визначає кафедра. 

Упродовж семестру здобувачі вивчають матеріал і отримують відповідну кількість балів за 

його засвоєння. Поточний контроль знань і умінь з дисципліни проводять під час практичних 

занять та самостійної роботи. Поточний контроль знань здійснюється на кожному практичному 

занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань теоретичного 

матеріалу, практичних навичок та самостійних завдань з теми, що передбачається робочою 

програмою:  усного опитування та захисту виконаних практичних завдань.  

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення 

комплексного письмового заліку за програмою навчальної дисципліни, що включає теоретичну, 

практичну та тестову частини. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей 

аспірантів з навчальної дисципліни може проводитись також лише у формі тестування на ПК. 

Підсумкові завдання дозволяють перевірити розуміння аспірантом програмного матеріалу 

в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Залікові питання мають теоретичне та практичне 

спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому 

місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки аспіранта і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни. 
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8. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

8.1 Теми лекцій та їх короткий зміст (12 год.) 

 

 
№ 

з/п 

Назва теми та її короткий зміст Кількість 

годин 

 

1. Вступ. Роль навчальної дисципліни «Статистичні методи 

досліджень у ветеринарії» у формуванні здобувачів кваліфікації 

Доктор філософії в галузі ветеринарної медицини (Phd in Veterinary 

Medicine). Предмет, мета і завдання вивчення широкого кола питань зі 

сфери вищої освіти, роль науки в житті суспільства, становленні 

молодого фахівця. Історія науки. Основні етапи становлення вищої 

освіти та науки в Україні. Наука як предмет пізнання дійсності. Наука 

- сфера діяльності людини. 

2 

2 Методологія статистичних досліджень. Методи наукових 

досліджень. Наукознавство та його вузлові проблеми. Організація 

науки та її ефективність, проблеми ефективності наукових систем, 

прогнозування науково-технічного прогресу. Складові загального 

циклу наукових досліджень. Основні принципи проведення дослідів 

на тваринах. Методи проведення дослідів у тваринництві та 

ветеринарній медицині. Використання лабораторних тварин у 

наукових дослідженнях. Проблеми біоетики у науковій роботі. 

2 

3 Види статистичної обробки дослідних даних. Методи 

статистичного оцінювання ефективності результатів досліджень, 

біометричної їх обробки, визначення достовірності отриманих 

результатів 

2 

4 Види статистичної обробки дослідних даних. Критерії достовірності 

результатів досліджень. Завершальна обробка даних досліджень. 

Виробнича перевірка (верифікація) результатів статистичних 

досліджень 

2 

5 Інтерпретація результатів статистичної обробки даних науково-

дослідної роботи. Прийоми викладення наукових матеріалів. Наукова 

мова і стиль викладення результатів статистичних досліджень. 

Наукові публікації . Науково-технічна інформація. Винахідництво та 

патентознавство. Служба науково-технічної інформації та її роль у 

науковій роботі. Відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції 

2 

6 Науковий результат: зміст і порядок оформлення. Дисертаційна 

робота: мета роботи, її завдання, об’єкт та предмет дослідження, 

основні етапи наукового дослідження.  Роль статистичних досліджень. 

2 
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8.2. Теми лабораторних занять та їх короткий зміст (30 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми та її короткий зміст Кількість 

годин 

 

1.  

1.Предмет, мета і завдання навчальної дисципліни «Статистичні 

методи досліджень у ветеринарії» у формуванні здобувачів 

кваліфікації Доктор філософії в галузі ветеринарної медицини (Phd in 

Veterinary Medicine).  Історія науки. Основні етапи становлення вищої 

освіти та науки в Україні. Наука як предмет пізнання дійсності. Наука 

- сфера діяльності людини. 

2 

2.  Основні методи біологічних досліджень. Основні принципи 

проведення дослідів на тваринах. Принцип аналогічних груп, метод 

відокремлених груп, інтегральних груп, груп-періодів Правила 

постановки і проведення клінічного експерименту. Документація. 

2 

3.  Статистичні методи аналізу в біології. Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень. Види та джерела наукової інформації. 

Організація роботи з науковою літературою.  

2 

4.  Засоби систематизації та узагальнення емпіричних даних. 

Персональний комп’ютер та його програмне забезпечення. 

Статистичні таблиці. Засоби наглядного подання результатів 

досліджень. Побудова діаграм та графіків в текстовому (Word) та 

табличному (Excel) редакторах пакету Microsoft Office 

2 

5.  Біометрична обробка дослідних даних. Використання ЕОМ для 

розв’язання прикладних задач у ветеринарній медицині. 

Використання Microsoft Excel для статистичного аналізу. Обчислення 

середньої арифметичної, середнього квадратичного відхилення, 

коефіцієнту мінливості, похибки середньої арифметичної, визначення 

критерію вірогідності середньої арифметичної та ін. 

2 

6-7 Гіпотези і доведення у наукових дослідженнях. Перевірка гіпотез 

щодо середніх величин в пакеті аналізу табличного редактора 

Microsoft Excel (доведення аналогічності тварин в групі, поняття про 

вірогідність різниці середньої величини із стандартом). Двовибіркові 

t-тести Стьюдента (встановлення вірогідності та визначення рівнів 

значущості). 

4 

8-9 Гіпотези і доведення у наукових дослідженнях. Перевірка гіпотез 

щодо середніх величин в пакеті аналізу табличного редактора 

Microsoft Excel (поняття про вірогідність різниці двох середніх 

величин). Двовибіркові t-тести Стьюдента (встановлення вірогідності 

та визначення рівнів значущості). 

4 

10-

11 

Визначення тісноти та спрямованості зв’язку між окремими ознаками. 

Кореляційний та регресійний аналіз, сутність, методика проведення. 

Визначення коефіцієнту кореляції та регресії. 

4 

12 Інтерпретація результатів науково-дослідної роботи 

Інтерпретація результатів науково дослідної роботи. Прийоми 

викладення наукових матеріалів. Наукова мова і стиль викладення 

результатів досліджень. 

2 

13 Науковий результат: зміст і порядок оформлення. Дисертаційна 

робота: мета роботи, її завдання, об’єкт та предмет дослідження, 

основні етапи наукового дослідження.   

2 

14 Проблеми біоетики у науковій роботі. Використання лабораторних 

тварин у наукових дослідженнях 

Біоетика про етичне ставлення до світу живого; правила проведення 

2 
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робіт з використанням експериментальних тварин; вимоги 

Міжнародної федерації та вітчизняних нормативних документів щодо 

захисту тварин; Закон України про захист тварин від жорстокого 

поводження. 

15 Впровадження результатів наукових досліджень у ветеринарну 

практику. Відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції. 

Патентне дослідження та патентний пошук; формула винаходу; заявка 

на патент та визнання її новизни; істотність та охороноздатність 

патентних рішень. 

2 

 Всього 30 год 

 

8.3. Самостійна робота та її короткий зміст (78 год.) 

 

Самостійна робота студентів під час вивчення дисципліни включає підготовку до 

навчальних занять та виконання індивідуальних завдань. 

На основі аналітичного огляду зазначених джерел літератури, а також враховуючи інформацію 

отриману на лекціях і лабораторних заняттях, дати чітку відповідь на зазначені питання.  

 

№ 

з/п 

Назва теми та її короткий зміст Кількість 

годин 

 

1.  Становлення вищої освіти та науки в Україні. Вища освіта України в 

ХІХ-ХХ ст. Особливості вищої освіти розвинених країн.  Історія 

реформ в освіті. 

2 

2.  Наука у створенні єдиного європейського освітнього простору. 2 

3.  Історія ветеринарної науки. 2 

4.  Наука - сфера діяльності людини. Значення статистики для науки. 2 

5.  Організаційні засади методології статистичних наукових досліджень. 

Методи дослідження у тваринництві та ветеринарній медицині. 

Основні принципи проведення дослідів. 

10 

6.  Особливості проведення та перевірки дослідів. 2 

7.  Лабораторні та економічні методи досліджень у ветеринарній 

медицині. 

2 

8.  Спеціальні методи досліджень у ветеринарній медицині. Виробничі 

досліди та перевірка їх результатів. 

2 

9.  Особливості використання лабораторних тварин у наукових 

дослідженнях з ветеринарної медицини. 

2 

10.  Основні етапи наукового дослідження. Робоча гіпотеза в наукових 

дослідженнях. 

10 

11.  Дисертаційна робота: вибір наукової теми. 2 

12.  Пошук науково-технічної інформації для наукової роботи. 2 

13.  Винаходи та патенти у науковій роботі. Відкриття, винаходи та 

раціоналізаторські пропозиції як результат наукових досліджень. 

2 

14.  Порядок проведення статистичної біометричної обробки дослідних 

даних. 

10 

15.  Порядок заключної статистичної обробки результатів досліджень та 

публікація наукової статті (тез). 

8 

16.  Усна передача інформації про наукові результати (наукова доповідь).  

Наукова публікація.  

2 

17.  Поняття, загальна характеристика і вимоги до дисертації. 2 

18.  Особливості оформлення наукового звіту, доповіді, статті, монографії   2 

19.  Оформлення бібліографічних посилань 2 
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20.  Біоетика як наука про етичне ставлення до світу живого. Правила 

проведення робіт з використанням експериментальних тварин. Закон 

України про захист тварин від жорстокого поводження. 

10 

 Всього 78 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Лекційний курс ведеться з використанням презентацій на мультимедійному проекторі. 

Демонструються основні таблиці, схеми, котрі сприяють розкриттю  змісту теми.  Лабораторні 

заняття проводяться у комп’ютерних класах, в яких встановлено необхідне програмне 

забезпечення. Аспіранти виконують самостійні завдання з кожної теми, що включає теоретичні  

питання. 

Таким чином, використовуються наступні методи навчання: словесний, наочний, 

практичний, пояснювально-ілюстративний, демонстраційний, перевірка та оцінювання знань, 

умінь і навичок.  

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

БАЗОВА: 

1 Яблонський В.А. Методи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині / 

В.А.Яблонський, О.В.Яблонська. - К., 2012. - 297 с. 

2. Яблонський В.А. Наукознавство. Основи наукових досліджень у тваринництві та 

ветеринарній медицині / В.А. Яблонський, О.В. Яблонська, П.Д. Плахтій. - К., 2001. - 244 с. 

3. Кононенко В.К., Ібатулін І.І., Патров В.С. Практикум з основ наукових досліджень у 

тварин-ві.– К.,– 2003.– 133с. 

4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-досліднї діяльності: 

Підручник – К., - 2003.– 295с. 

5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень:  – К.: Кондор, 

2003.–192 с. 

6. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. - К.: 

Академвидав. 2004. - 208 с. . 

ДОДАТКОВА: 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Сайт кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології  http://www.znau.edu.ua 

2.  Освітній портал ЖНАЕУ  http://moodle.znau.edu.ua 

3. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 

носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 

Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

4.  Репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та дисертації, навчальні 

матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 

статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

http://www.znau.edu.ua/

