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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  “Математична  статистика  та  обробка  статистичних  даних  ”
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавра 

напряму 6.170202   –   охорона праці.____________________________________________

спеціальності
__________________________________________________________________________

спеціалізації
__________________________________________________________________________

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні відомості з математичної статистики,
а  також основи  методи  обробки  статистичних  даних.  Математична  статистика  та  обробка
статистичних даних є однією з головних дисциплін в професійній освіті по напряму «Охорона праці».

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Описова статистика. 
2. Теорія ймовірностей і підстави для статистичного висновку. 
3. Довірчі інтервали і перевірка гіпотез.
4. Статистичні методи.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення студентами підходу до проведення
досліджень, що базується на кількісних методах, отримання знань та навиків о статистиці
для використання в майбутній професійній діяльності.

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  є  оволодіння  студентами  основними
поняттями, фактами і методами сучасної статистики, засвоєнні ними математичного апарату,
необхідного  для  проведення  статистичного  дослідження,  а  також  оволодіння  навичками
застосування  знань  у  проведенні  прогнозування  та  використання  знань  та  навичок  у
подальшому навчанні та професійній діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні
досягти  таких  результатів  навчання:  розуміти  теоретичні  основ  математико-статистичної
обробки даних і  сутность вибіркового методу дослідження,  уміти планувати експеримент,
обирати  адекватні  методи  обробки  експериментального  матеріалу  і  коректно  їх
використовувати.



2. Опис навчальної дисципліни

Найменування показника

Галузь знань (предметна
область), напрям,

спеціальність, рівень вищої
освіти / освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  8 

Галузь  знань  (предметна
область)
_______________
              

Напрям:
_Охорона праці_______

Спеціальність: 
_____________________

Рівень вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційний 
рівень)
_бакалавр_____________

Нормативна /
за вибором студента

Рік підготовки
4-й -й

Індивідуальне завдання 
___________
 (назва)

Семестр

Загальна кількість годин 
288

7,8-й -й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи 
студента – 4

70 год.  год.
Практичні, семінарські

70 год.  год.
Лабораторні

 год.  год.
148 Самостійна робота
 год.  год.

Індивідуальні завдання: 
год.

Вид контролю: 
Екзамен

8 семестр
Залік 

7 семестр

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить (%):

для денної форми навчання – 50%
для заочної форми навчання –  



3. Виклад змісту навчальної дисципліни

Розділ 1. Описова статистика. 
Тема 1. Представлення даних. Частоти і розподілу частот. Категоріальні та 

інтервальні частотні розподілу. Таблиці спряженості. Гістограми, полігони, кумуляти. 
Тема 2. Вимірювання центральної тенденції. Поняття центральної тенденції для 

набору даних. Медіана. Середнє.
Тема 3. Вимірювання варіації. Поняття варіації для набору даних. Дисперсія, різні 

способи обчислення дисперсії в залежності від представлення даних. Стандартне 
відхилення і його інтепретація. Нерівність Чебишева.

Розділ 2. Теорія ймовірностей і підстави для статистичного висновку. 
Тема 4. Імовірність. Алгебра подій. Діаграма Венна. Повна група подій. Формула 

повної ймовірності. Формула Байєса. 
Тема 5. Випадкові величини. Дискретні і неперервні випадкові величини. Розподіл 

випадкової величини. 
Тема 6. Біноміальний розподіл. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі. Математичне 

сподівання і дисперсія біноміального розподілу. Розподіл Пуассона. 
Тема 7. Безперервні розподілу. Математичне сподівання, дисперсія і стандартне 

відхилення неперервної випадкової величини. 
Тема 8. Нормальний розподіл. Нормальний розподіл випадкової величини і його 

параметри. 
Тема 9. Випадкові вибірки. 
Тема 10. Закон великих чисел.

Розділ 3. Довірчі інтервали і перевірка гіпотез. 
Тема 11. Довірчі інтервали. 
Тема 12. Перевірка гіпотез. 
Тема 13. Порівняння двох вибірок. Критерій Фішера. 
Тема 14. Критерій згоди і таблиці спряженості.

Розділ  4. Статистичні методи. 
Тема 15. Кореляція і регресія. Коефіцієнт кореляції для числових даних і його 

інтерпретація. 
Тема 16. Дисперсійний аналіз. 
Тема 17. Перевірка однорідності.Перевірка однорідності. Критерії Манна-Уїтні. 

Критерії Вілкоксона. Ранговая кореляція. 
Тема 18. Непараметричний факторний аналіз. Непараметричний факторний 

аналіз. Критерій Краскела-Уолліса. Критерій Фрідмана. 
Тема 19. Факторний аналіз. 
Тема 20. Кластерний аналіз.  
Тема 21. Аналіз часових рядів. Моментні та інтервальні часові ряди. Методи 

аналізу часових рядів: рухливе середнє, експоненціальне згладжування, проектування 
тренда. Каузальні і якісні методи прогнозування. 



4. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Описова статистика

Тема 1.
 Представлення
даних. 

8 2 2 4

Тема 2.
 Вимірювання
центральної
тенденції. 

8 2 2 4

Тема 3.
 Вимірювання
варіації. 

8 2 2 4

Розділ 2. Теорія ймовірностей і підстави для статистичного висновку
Тема 4.
 Імовірність. 

8 2 2 4

Тема 5.
 Випадкові величини.

8 2 2 4

Тема 6.
 Біноміальний
розподіл. 

12 3 3 6

Тема 7.
Безперервні
розподілу. 

12 3 3 6

Тема 8.
Нормальний
розподіл. 

12 3 3 6

Тема 9.
Випадкові вибірки. 

12 3 3 6

Тема  10. Закон
великих чисел.

12 3 3 6

Розділ 3. Довірчі інтервали і перевірка гіпотез.
Тема 11. 
Довірчі інтервали. 

8 2 2 4

Тема 12.
Перевірка гіпотез. 

12 3 3 6

Тема 13.
 Порівняння  двох
вибірок. 

12 3 3 6

Тема 14.
 Критерій  згоди  і
таблиці спряженості.

12 3 3 6

Усього годин за 
семестр

144 36 36 72

Розділ 4.  Статистичні методи.
Тема 15.
Кореляція і регресія. 

18 4 4 10

Тема 16.
Дисперсійний аналіз.

20 5 5 10



Тема 17.
Перевірка 
однорідності. 

20 5 5 10

Тема 18.
Непараметричний 
факторний аналіз. 

20 5 5 10

Тема 19.
Факторний аналіз. 

22 5 5 12

Тема 20.
Кластерний аналіз.  

22 5 5 12

Тема 21. 
Аналіз часових рядів.

22 5 5 12

Усього годин за 
семестр

144 34 34 76

Разом 288 70 70 148

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Представлення даних. Частоти і розподілу частот. Таблиці спряженості.
Гістограми, полігони, кумуляти. 

2

2. Вимірювання центральної тенденції. Поняття центральної тенденції для
набору даних. Медіана. Середнє.

2

3. Вимірювання варіації. Поняття варіації для набору даних. Дисперсія, різні
способи  обчислення  дисперсії  в  залежності  від  представлення  даних.
Стандартне відхилення і його інтепретація. Нерівність Чебишева.

2

4. Імовірність. Алгебра подій. Діаграма Венна. Повна група подій. Формула
повної ймовірності. Формула Байєса. 

2

5. Випадкові  величини.  Дискретні  і  неперервні  випадкові  величини.
Розподіл випадкової величини. 

2

6. Біноміальний розподіл. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі. Математичне
сподівання і дисперсія біноміального розподілу. Розподіл Пуассона. 

3

7. Безперервні розподілу. Математичне сподівання,  дисперсія і  стандартне
відхилення неперервної випадкової величини. 

3

8. Нормальний розподіл. Нормальний розподіл випадкової величини і його
параметри. 

3

9. Випадкові вибірки. 3
10. Застосування закону великих чисел. 3
11. Довірчі інтервали. Крітерій Стьюдента 2
12. Перевірка гіпотез. Крітерій Колмогорова та Пірсона 3
13. Порівняння двох вибірок. Критерій Фішера. 3
14. Критерій згоди і таблиці спряженості. 3
15. Кореляція і регресія. 4
16. Дисперсійний аналіз.. 5
17. Перевірка однорідності. Критерії. Ранговая кореляція. 5
18. Непараметричний факторний аналіз. Критерій Краскела-Уолліса. 

Критерій Фрідмана. 
5

19. Факторний аналіз. 5
20. Кластерний аналіз.  5
21. Методи прогнозування. 5

5. Самостійна робота

№ Назва теми Кількість Форма контролю



з/п годин
1 Представлення даних. 4 Перевірка домашнього завдання 
2 Вимірювання  центральної

тенденції. 
4 Перевірка домашнього завдання 

3 Вимірювання варіації. 4 Перевірка домашнього завдання 
4 Імовірність. 4 Перевірка домашнього завдання 
5 Випадкові величини. 4 Перевірка домашнього завдання 
6 Біноміальний розподіл. 6 Перевірка домашнього завдання 
7 Безперервні розподілу. 6 Перевірка домашнього завдання 
8 Нормальний розподіл 6 Перевірка домашнього завдання 
9 Випадкові вибірки. 6 Перевірка домашнього завдання 
10 Застосування  закону  великих

чисел.
6 Перевірка домашнього завдання 

11 Довірчі інтервали. 4 Перевірка домашнього завдання 
12 Перевірка гіпотез. 6 Перевірка домашнього завдання 
13 Порівняння двох вибірок 6 Перевірка домашнього завдання 
14 Критерій  згоди  і  таблиці

спряженості.
6 Перевірка домашнього завдання 

15 Кореляція і регресія. 10 Перевірка домашнього завдання 
16 Дисперсійний аналіз. 10 Перевірка домашнього завдання 
17 Перевірка однорідності. 10 Перевірка домашнього завдання 
18 Непараметричний факторний 

аналіз. 
10 Перевірка домашнього завдання 

19 Факторний аналіз. 12 Перевірка домашнього завдання 
20 Кластерний аналіз.  12 Перевірка домашнього завдання 
21 Методи прогнозування. 12 Перевірка домашнього завдання 

Разом 148

6. Індивідуальні завдання

7. Методи навчання
Основними  формами  викладання  навчального  матеріалу  з  дисципліни  «Математична

статистика  та  обробка  статистичних  даних»  є  лекції,  практичні  заняття  та  самостійна  робота
студентів.  Лекційні  заняття  будуть  проводитись  методом  розповідь-бесіда.  Практичні  заняття
будуть проводитись шляхом розв’язання окремими студентами задач перед загальною аудиторією
та виконання практичних задач за комп’ютером. Основною метою практичних занять є розвиток
навичок практичного застосування математичної статистики і закріплення теоретичного матеріалу.

8. Методи контролю
Система рейтингових балів та критерії оцінювання в осінньому семестрі:

1. Експрес-контроль (ваговий бал - 30 ) проводиться з метою перевірки якості роботи
студента  на  практичних  заняттях  в  аудиторії.  Тривалість  експрес-контролю  5-10
хвилин. Кожен  експрес-контроль включає 2 простих завдання, за кожну правильну
відповідь студент отримує 1 бал.  Відсутність студента  на занятті  або невиконання
експрес-контролю приносить студенту 0 балів. 

2. Модульний  контроль  (ваговий  бал  -  40)  проводиться  у  вигляді  двох  модульних
контрольних робіт тривалістю 2 академічні години кожна. Кожна МКР складається з
п’яти  задач, які оцінюються по 4 бали. Максимальна кількість балів за МКР 20*2=40
балів.
Критерії оцінювання:

a) Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 4 бали;
b) Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 3 бали (незначні

помилки в арифметичних розрахунках);
c) Часткове  виконане завдання  оцінюється  в  2  бали (правильно обрана логіка

рішення але грубі помилки в розрахунках);



d) Часткове  виконане  завдання  оцінюється  в  1  бал  (правильно  обрана  логіка
рішення, зовсім відсутні розрахунки);

e) Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів.
Якщо студент отримав оцінку менше 10 балів за МКР, то він зобов’язаний переписати цю

роботу, але не більше двох разів. 
3. Розрахунково-графічна  робота  (ваговий  бал  -  30)  виконується  студентом  в

позааудиторний час (кожен студент має окремій варіант) і складає три завдання, кожне
з яких захищається окремо і оцінюється в 10 балів.
Критерії оцінювання:

a) Повністю  розв’язане  завдання,  оформлений  звіт  та  відмінні  відповіді  на
контрольні питання оцінюються в 10 балів;

b)  Повністю  розв’язане  завдання,  оформлений  звіт  та  добрі,  але  не  повні
відповіді на контрольні питання оцінюються в 7 балів;

c) Повністю розв’язане  завдання,  оформлений  звіт  але  не  надані  відповіді  на
контрольні питання оцінюються в 4 балів;

d) Відсутність звіту робить захист неможливим та оцінюються в 0 балів; 
При  невчасному  захисті  роботи  або  невдалій  спробі,  максимальний  бал  зменшується  на  1бал
кожного разу. 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання в весінньому семестрі:
1. Експрес-контроль (ваговий бал - 20) проводиться з  метою перевірки якості  роботи

студента  на  практичних  заняттях  в  аудиторії.  Тривалість  експрес-контролю  5-10
хвилин. Кожен  експрес-контроль включає 2 простих завдання, за кожну правильну
відповідь студент отримує 1 бал.  Відсутність студента  на занятті  або невиконання
експрес-контролю приносить студенту 0 балів.

2. Модульний  контроль  (ваговий  бал  -  40)  проводиться  у  вигляді  двох  модульних
контрольних робіт тривалістю 2 академічні години кожна. Кожна МКР складається з
п’яти  задач, які оцінюються по 4 бали. Максимальна кількість балів за МКР 20*2=40
балів.
Критерії оцінювання:

f) Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 4 бали;
g) Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 3 бали (незначні

помилки в арифметичних розрахунках);
h) Часткове  виконане завдання  оцінюється  в  2  бали (правильно обрана логіка

рішення але грубі помилки в розрахунках);
i) Часткове  виконане  завдання  оцінюється  в  1  бал  (правильно  обрана  логіка

рішення, зовсім відсутні розрахунки);
j) Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів.

Якщо студент отримав оцінку менше 10 балів за МКР, то він зобов’язаний переписати
цю роботу, але не більше двох разів. 

3. Екзаменаційна робота (ваговий бал - 40). Необхідною умовою допуску студента до
екзамену  з  дисципліни  є  позитивний  рейтинг  з  усіх  форм  семестрової  атестації
(позитивний рейтинг з МКР та експрес-контролю), але не менше 30 балів. 
Екзаменаційний білет  містить два теоретичних питання і одну задачу. 
Критерії оцінювання:
- Теоретичні  питання  оцінюються  в  10  балів  кожен,  при  неповній  або  частково

помилковій відповіді – 5 балів, при відсутності відповіді – 0  балів. 
- Повністю розв’язана задача оцінюється в 20 балів;
- Задача  розв’язана  з  несуттєвими  помилками  оцінюється  в  15  бали  (незначні

помилки в арифметичних розрахунках);
- Частково  розв’язана  задача  оцінюється  в  10  балів  (правильно  обрана  логіка

рішення та формули але грубі помилки в розрахунках);
- Часткове  розв’язана  задача  оцінюється  в  5  балів  (правильно  обрана  логіка

рішення, зовсім відсутні розрахунки);
- Нерозв’язана задача оцінюється в 0 балів.

Форма підсумкового контролю знань – залік у осінньому семестрі та екзамен у весняному.  



                                                          9. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3

100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т

8
Т
9

Т1
0

Т11 Т12

6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів.

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Разом Екзамен Сума

Розділ 4

60 40 100Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21

8 8 8 9 9 9 9

Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів.
Шкала оцінювання

Сума  балів  за  всі  види
навчальної  діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

10. Рекомендоване методичне забезпечення
Базова

1. Айвазян С.А.,  Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики:  Учебник.-М.:
ЮНИТИ, 1998.

2. Сигел, Эндрю. Практическая бизнес статистика. М.: Изд. Дом “Вильямс”. 2002. – 1056с.
3. Дубров А. М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические ме             тоды: Уче-

бник.- М.: Финансы и статистика, 2000.-352с.
4. Тюрин Ю.Н., Макаров А. А. Статистический анализ данных на компьютере. – М.: Инфра – М.

1998. – 528с.
5. Дж.Бендат, А.Пирсол. Измерение и анализ случайных процессов.- М.: Мир, 1974. -448 с.
6. Рао Р. Линейные статистические методы и их приложения. – М.: Мир, 1967, - 548 с.

Допоміжна
1. 1. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA В среде Windows. Основы теории и

интенсивная практика на компьютере. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 384с.
2. Боровиков В. П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов.-

СПб.: Питер,2001.-656 с.
3. Н.Дрейпер, Г.Смит. Прикладной регрессионный анализ: Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика,

1986. - 260.
4. Шефе Г. Дисперсионный анализ. –М.: Наука, 1980.-512с.
5. Боровиков В.П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров.-М.: Компьютер Пресс,

2001.-301с.
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