




Вступ 

  

Навчальна програма дисципліни «Математичне моделювання в педагогіці» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів із спеціальності 

014.07 «Середня освіта (Географія)». У системі педагогічних дисциплін математичні 

методи складають основу планування та аналізу результатів педагогічних спостережень і 

експериментів. Даний курс є базовим для вивчення методів математичної статистики, що 

використовуються при плануванні та інтерпретації результатів психолого-педагогічних 

експериментів. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни «Математичне 

моделювання в педагогіці», є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують 

педагогічно-наукову і професійно-практичну підготовку. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи математико-

статистичної обробки даних і сутності вибіркового методу дослідження, вивчення методів 

обробки експериментального матеріалу і їх використання в типових випадках аналізу 

експериментальних даних в педагогічних дослідженнях. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях з курсів «Педагогіка», «Загальна та 

вікова психологія». Оволодіння теоретичними основами, вміннями і навичками роботи із 

статистичними даними і моделювання педагогічних процесів є підґрунтям вивчення 

навчальних дисциплін «Основи педагогічної майстерності», для проходження 

здобувачами вищої освіти виробничої практики та написання дипломної роботи. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Моделювання як науковий метод пізнання дійсності. 

2. Моделі в педагогічних дослідженнях. 

3. Алгоритм педагогічного моделювання 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є надати студентам поняття про сучасні задачі 

кількісного (математичного, статистичного) мислення в трьох базових областях: вимір 

первинних психолого-педагогічних характеристик, математико-статистична обробка 

даних психолого-педагогічного дослідження і моделювання в шкільній педагогіці зі 

спеціалізацією – географія.  

 

Завдання  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Математичне 

моделювання в педагогіці» є оволодіння студентами основними прийомами прикладного 

статистичного аналізу інформації педагогічного дослідження; розвиток здатності до 

самостійного проведення аналізу даних педагогічного дослідження, вміти користуватись 

ними у науковій, практичній діяльності, навчальному процесі. Студент має навчитися 

обробляти результати експериментів педагогічного характеру, виражені кількісно, за 

допомогою простих і практичних математичних методів; вибирати і застосовувати 

статистичні критерії для оцінювання достовірності отриманих результатів. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати професійні проблеми та 

спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає застосування 

концептуальних методів освітніх та географічних наук, психології, теорії та методики 

навчання і характеризуються комплексністю, застосовувати інноваційні технології в 

роботі, критично та творчо мислити. 

ЗК1. Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 



 

ФК5. Здатність орієнтуватися у світовому й національному географічному освітньо-

науковому просторі в контексті необхідності постійного розширення і актуалізації 

географічних знань для підвищення професійної майстерності  

ФК6. Здатність здійснювати професійну діяльність вчителя географії, класного 

керівника, педагога-організатора позакласної та позашкільної виховної роботи на основі 

аналізу та осмислення педагогічної діяльності, застосування творчого підходу,  

інноваційних методів та освітніх технологій для відповідного забезпечення належної 

якості навчально-виховного процесу в закладах освіти 

ФК5. Здатність орієнтуватися у світовому й національному географічному освітньо-

науковому просторі в контексті необхідності постійного розширення і актуалізації 

географічних знань для підвищення професійної майстерності  

ФК6. Здатність здійснювати професійну діяльність вчителя географії, класного 

керівника, педагога-організатора позакласної та позашкільної виховної роботи на основі 

аналізу та осмислення педагогічної діяльності, застосування творчого підходу,  

інноваційних методів та освітніх технологій для відповідного забезпечення належної 

якості навчально-виховного процесу в закладах освіти 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

ПРН5. Знає психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання учнів: вікові та 

індивідуальні психологічні особливості особистості учня, основні психічні процеси, зміст 

педагогічних теорій, основні категорії педагогіки, методи педагогічних досліджень, 

закономірності, принципи та методи навчання та виховання, особливості фізичного 

розвитку учня, функціональні обов’язки вчителя та класного керівника тощо 

ПРН10. Знає сучасні теоретичні та прикладні основи методики навчання географії 

в загальноосвітній школі  

ПРН12. застосовує набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, 

сучасні методики і освітні технології, в тому числі і інформаційні, для забезпечення для 

формування в учнів загальних і предметних компетентностей, здійснення міжпредметних 

зв’язків та формування основ цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до 

вимог державного стандарту  

ПРН13. Виконує функціональні обов’язки вчителя географії та класного керівника, 

педагогічно мислить, застосовує творчий підхід до педагогічної діяльності, моделює та 

розв’язує педагогічні ситуації, планує навчально-виховну роботу з дітьми, педагогами та 

батьками, застосовує індивідуальний підхід 

ПРН19. Вміє досліджувати сучасні педагогічні технології навчання, застосовувати 

традиційні форми, методи, прийоми навчання, які сприяють свідомому оволодінню 

системою географічних знань, умінь і навичок, організовувати, планувати, конструювати 

й здійснювати свою власну професійну діяльність відповідно до дидактичних принципів 

навчання;  

ПРН30. Здатний відповідально управляти процесом формування готовності учнів 

до самостійного осмисленого прийняття рішень, подолання труднощів, прояву поваги до 

інтелектуальної праці та її результатів 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

 основні методологічні підходи до аналізу даних, специфіку їх застосування щодо даних 

педагогічних досліджень; 

 основні математичні методи в аналізі даних педагогічних досліджень; 

 основні поняття і сучасні принципи роботи з даними педагогічних досліджень, а також 

мати уявлення про інформаційних системах і базах даних; 

 структуру, принципи роботи і основні можливості програмного забезпечення для 

роботи зі статистичними даними (Excel). 



 

вміти: 

 використовувати гуманітарні та соціально-економічні знання для вирішення 

практичних завдань; 

 вибрати найбільш адекватний метод для вирішення поставленого педагогічного 

завдання; 

 визначити і обґрунтувати необхідний формат пропонованої математичної моделі; 

 проаналізувати виконання обмежень моделі і запропонувати схему подолання в разі 

порушення цих обмежень; 

 виконати розрахунки моделі на комп'ютері; 

 проаналізувати математико-статистичний сенс отриманих результатів; 

 дати педагогічну інтерпретацію побудованої моделі. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Моделювання як науковий метод пізнання дійсності. 

Тема 1. Основні поняття математичної статистики.  

Предмет математичної статистики. Основні статистичні поняття. Сутність статистичної 

завдання. Способи відбору. Визначення кількісних, якісних і порядкових даних. 

Характеристика типів шкал, які застосовуються у педагогіці. Операції з числами, можливі 

з кожним типом шкал вимірювання. Обмеження у використанні різних типів шкал. 

Переклад даних з одного типу шкал в інший тип вимірювання. Поняття генеральної 

сукупності і вибірки. Властивості і параметри сукупності. Репрезентативність. 

Класифікація вибірок за способом відбору, обсягом, схемою випробувань і 

репрезентативності. Поняття проблеми та гіпотези. Принципи фальсифікації і верифікації. 

Наукова та статистична гіпотеза. Нульова і альтернативна гіпотези. Визначення 

статистичного критерію. Параметричні і непараметричні критерії. Рівні статистичної 

значущості. Помилка першого роду. Ось значущості. потужність критеріїв і помилка 

другого роду. 

Тема 2. Методи описової статистики 

Подання кількісних даних. Різні етапи представлення даних. Несгруповані ряди. 

Впорядковані ряди. Ранжування даних. Розподіл частот. Числові характеристики 

розподілу даних. Оцінка середніх величин. Мода, медіана і середня арифметична. Оцінка 

розкиду даних. Коефіцієнти варіації. асиметрія і ексцес. 

 

Змістовний модуль 2. Моделі в педагогічних дослідженнях 

Тема 3. Нормальний закон розподілу випадкової величини 

Нормальний закон розподілу випадкової величини. Поняття розподілу ознаки і 

нормального розподілу ознаки; основні характеристики нормального розподілу. Побудова 

кривої нормального розподілу. Формула для знаходження теоретичних частот (m’), 

алгоритм побудови кривої нормального розподілу. Перевірка нормальності розподілу 

результативної ознаки. Даються формули для розрахунку критичних значень А 

(асиметрія) і Е (ексцес) Пустильнік Є.І. і Плохинський Н.А. 

Тема 4. Міри зв’язку між ознаками 

Поняття кореляційного аналізу; кореляційної зв'язку та кореляційної залежності; методи 

для розрахунку коефіцієнта кореляції: метод рангової кореляції Спірмена; метод Браві-

Пірсона. Інтерпретація кореляції. Кореляційний аналіз за допомогою Microsoft Excel. 

Тема 5. Методи перевірки статистичних гіпотез 

Опис і застосування статистичних критеріїв: t-критерій Стьюдента, F-критерій Фішера, Q-

критерій Розенбаума, T-критерій Вілкоксона, χ
2
-критерій Пірсона. Перевірка 

статистичних гіпотез із використанням Microsoft Excel. 

Тема 6. Багатомірний аналіз даних 



 

Двовимірний регресійний аналіз. Двохфакторний дисперсійний аналіз. Дисперсійний 

аналіз (ДА). Підготовка даних. Аналіз таблиць. Графічне представлення результатів. 

 

Змістовний модуль 3. Алгоритм педагогічного моделювання 

Тема 7. Факторний аналіз 

Застосування факторного аналізу в педагогіці як одного з методів багатовимірного 

кількісного опису (вимірювання, аналізу) спостережуваних змінних. Етапи факторного 

аналізу. Статистичні показники для оцінки результатів факторного аналізу. Факторний 

аналіз в програмі SPSS. Підготовка даних. Аналіз таблиць. Графічне представлення 

результатів. 
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