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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Методи математичної статистики» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр 
спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали 
освітньо-наукова програма «Комп’ютерна фізика» 
навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та володіння сучасними 
методами теорії ймовірностей, обробки даних, статистичними методами 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни є практичне застосування сучасних 

математичних методів обробки даних, теорії ймовірностей для розв’язування задач; створення 
математичної бази фізичних досліджень. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: методи обробки даних типових для енергетики за допомогою алгоритмів, які 

реалізовані на сучасних мовах програмування та самостійне створення програмних 
продуктів , що розв’язують певні задачі в галузі енергетики.  

вміти: застосовувати отримані знання на практиці при обробці багатовимірних 
масивів даних, узагальнювати вивчені алгоритмі на складні системи. 

Для вивчення курсу необхідні знання з програмування, теорії алгоритмів, 
математичного аналізу, диференціальних рівнянь, математичної фізики, та курсів лінійної 
алгебри та аналітичної геометрії. Основними формами викладання навчального матеріалу 
з дисципліни «Методи математичної статистики» є лекції та практичні. 

 1.3. Кількість кредитів 7 
1.4. Загальна кількість годин 210 год. 

 1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й -й 
Семестр 

2-й -й 
Лекції 

10 год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

20 год.  год. 
Лабораторні заняття 

0 год.  год. 
Самостійна робота,  у тому числі 

180 год.  год. 
Індивідуальні завдання  

 0 год. 
1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті навчання студенти ознайомлюються та оволодівають сучасними методами 
теорії ймовірностей, обробки даних, статистичними методами. Вони навчаються 
практично застосовувати сучасні математичні методи обробки даних, теорії ймовірностей 
для розв’язування задач; створення математичної бази фізичних досліджень. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Загальні поняття теорії ймовірності 

Простір елементарних подій. Операції над подіями. Імовірність події. Аксіоми теорії 
ймовірностей. Класичне визначення ймовірності.  
Література по темі: [1, с. 17-29, 31-36], [2, с. 14-54]  

Тема 2. Математична статистика: вибірковий метод.  
Поняття вибірки. Варіаційний і статистичний ряди. Емпірична функція розподілу. Вибіркові 
характеристики.  
Література по темі: [1, с.380-385]  
 

Тема 3. Статистичні оцінки параметрів.  
Визначення статистичної оцінки. Точкові оцінки, ефективні оцінки.  
Література по темі: [1, с. 197-216]  
 

Тема 4. Перевірка статистичних гіпотез  
Нульова й альтернативна гіпотеза. Критична область, критична точка. Перевірка істинності 
гіпотез про рівність двох генеральних середніх, двох дисперсій при нормальному законі 
розподілу. Розподілу Стьюдента, Фішера. Критерії узгодженості Пірсона.  
Література по темі: [1, с. 281-307]  
 

Тема 5. Регресійний аналіз  
Вибіркові рівняння регресії. Статистичні оцінки параметрів регресії. Кореляційна таблиця. 
Вибірковий коефіцієнт кореляції.  
 

3. 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. Вступ до теорії ймовірностей 
Тема 1. Загальні 
поняття теорії 
ймовірності  

40 2 4    34       

Тема 2. Математична 
статистика: 
вибірковий метод  

40 2 4   34       

Тема 3. Статистичні 
оцінки параметрів.  

40 2 4   34       

Тема 4. Перевірка 
статистичних 
гіпотез.  

40  2 4    34       

Тема 5. Регресійний 
аналіз 

50 2  4    44       

  10 20          
 Усього 

годин  
210  10 20   180       
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4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Загальні поняття теорії ймовірності.  6 
2.  Математична статистика: вибірковий метод 6 
3.  Статистичні оцінки параметрів. 6 
4.  Перевірка статистичних гіпотез. 6 
5.  Регресійний аналіз 6 

 Разом  30 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1.  Розв’язати завдання за темою «Загальні поняття теорії ймовірності.» 34 
2.  Розв’язати завдання за темою «Математична статистика: вибірковий 

метод»  
34 

3.  Розв’язати завдання за темою «Статистичні оцінки параметрів.» 34 
4.  Розв’язати завдання за темою «Перевірка статистичних гіпотез.»  34 
5.  Розв’язати завдання за темою «Регресійний аналіз»  44 

 Разом  180 
 

6. Індивідуальні завдання 
Розрахункова робота або контрольна робота за планом поточного контролю 

 
 

7. Методи навчання 
У процесі викладання дисципліни «Математична статистика» використовуються всі 

основні методи навчання: 
1.  пояснювально – ілюстративний метод 
2. проблемні методи навчання з застосуванням  
– розв’язання проблемних задач 
– тестових завдань 
–навчальних дискусій 
–активізації самостійного вивчення студентами літератури 
3. метод проблемного викладання з постановкою проблеми на початку нової теми 
4. частково-пошуковий (евристичний) метод з самостійною або керованою викладачем 
роботою студентів над комп’ютерними програмами при виконанні поточних завдань 
5.дослідницький метод при самостійному вирішенні студентами завдань контрольних робіт 

 
8. Методи контролю 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання:  
1. Експрес-контроль в аудиторії (2 бали за заняття) 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. Самостійна робота (2 бали за заняття).  
За наявність розв’язку задач – 1 бал за задачу.  
3. Контрольна робота (або розрахунково-графічна) робота (ваговий бал –20) виконується 
студентом в (поза) аудиторний час (Кожен студент має окремій варіант) і складає два 
завдання, кожне з яких захищається окремо і оцінюється в 10 балів.  
Критерії оцінювання:  
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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 бали;  
d) Відсутність звіту робить захист неможливим та оцінюється в 0 балів.  
e) При невчасному захисті роботи або невдалій спробі, максимальний бал зменшується на 1 
бал кожного разу.  
4. Іспит (ваговий бал – 40) проводиться у вигляді контрольної роботи тривалістю3 
академічні години. Екзаменаційне завдання складається з п’яти завдань, які оцінюються по 8 
балів. Максимальна кількість балів за залікову роботу 5*8=20 балів.  
Критерії оцінювання:  
a) Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 8 балів;  
b) Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 7 балів (незначні помилки в 
арифметичних розрахунках);  
c) Часткове виконання завдання оцінюється в 5 балів (правильно обрана логіка рішення, але 
грубі помилки в розрахунках);  
d) Часткове виконання завдання оцінюється в 2 бали (правильно обрана логіка рішення, зовсім 
відсутні розрахунки);  
e) Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів.  

Форма підсумкового контролю знань – іспит. 
 

9. Схема нарахування балів 
 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  
 
теми розділів  кількість балів  
Т1  4 
Т2  4 
Контрольна робота 20 
Т3  4 
Т4 4 
Контрольна робота 20 
Т5 4  
Іспит  40  
Сума  100  

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 
Основна література 

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 методы: 
Учебник.-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,-448с.  
6. Рао Р. Линейные статистические методы и их приложения. – М.: Мир, 1967, - 548с.  

Допоміжна література 
1.  Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для 
профессионалов.-СПб.: Питер, 2001.-656с.  
3. Н.Дрейпер, Г.Смит. Прикладной регрессионный анализ: Пер. с англ.- М.: Финансы и 
статистика.1986.-260с.  
4. Шефе Г. Дисперсионный анализ.-М.: Наука, 1980.-512с.  

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_theory 
2. https://towardsdatascience.com/basic-probability-theory-and-statistics-3105ab637213 
3. https://faculty.math.illinois.edu/~r-ash/BPT/BPT.pdf 


