
Дисципліна Методи математичної статистики у фахових дисциплінах 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти до початку засвоєння навчального матеріалу, з 

дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі» повинен 

володіти матеріалом наступних курсів – шкільний курс «Математики», 

«Інформатики» та дисциплінами, що повинні бути вивчені студентами: 

«Вища математика», «Основи економічної теорії», «Землевпорядне 

проектування», «Земельний кадастр» і «Інформаційні технології». 

Що буде вивчатися Типові задачі та методи математичної статистики, поширені для 

фахового напрямку інженерних та природничих дисциплін. Основні 

поняття (генеральна сукупність, вибірка, варіанта, варіаційний ряд), 

статистичні розподіли (відносних) частот для дискретної та неперервної 

ознаки, їх геометричне зображення (полігон і гістограма). Способи 

завдання ймовірностей для дискретних та неперервних даних, їх основні 

розподіли. Точкові та інтервальні оцінки невідомого параметра 

теоретичного розподілу. Побудова довірчого інтервалу для 

математичного сподівання нормально розподіленої ознаки генеральної 

сукупності. За тематикою перевірки статистичних гіпотез виділено 

критерій щодо значення ймовірностей групованої вибірки (критерій 

Пірсона  ) та поширені прикладання. Акцентовано увагу на окремому 

випадку статистичної залежності ─ кореляційній залежності. Наведено 

поняття рівняння регресії та вибіркового рівняння регресії. 

Сформульовано основні задачі кореляційного аналізу. За викладеним 

методом найменших квадратів обчислено параметри вибіркового 

рівняння лінійної регресії. Розглянуто властивості та методи обчислення 

вибіркового коефіцієнту кореляції. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 
Статистичні методи широко використовуються при проведенні 

аналізу господарської діяльності підприємств чи математичній 

обробці результатів наукового експерименту або соціологічного 

обстеження. Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету 

студент буде: 

знати:  

 - суть вибіркового методу, його властивість репрезентативності; 

 - емпіричні закони розподілів (варіаційний та інтервальний ряди 

розподілів), емпіричну функцію розподілу, їхні графіки; 

 - формули для обчислення числових характеристик вибірки, суть 

числових характеристик; 

 - точкові та інтервальні оцінки невідомих параметрів 

генеральної сукупності; 

 - статистичні методи перевірки статистичних гіпотез, зокрема, 

критерій узгодженості Пірсона  для перевірки гіпотези про 

нормальний розподіл; 

 - елементи теорії кореляції і регресії: кореляційна залежність, 

вибіркове рівняння регресії, вибірковий коефіцієнт кореляції, 

вибіркове кореляційне відношення, рівняння прямої лінії 

регресії, його параметри. 

вміти:  

 - складати варіаційний та інтервальний ряди розподілів вибірки, 

емпіричну функцію розподілу, будувати їхні графіки; 

 - обчислювати наближені значення невідомих параметрів 

генеральної сукупності за допомогою точкових оцінок, та 

оцінювати їхні значення за допомогою інтервальних оцінок; 

 - використовувати методи статистики для перевіркм правильності 

висунутих гіпотез про невідомі параметри генеральної 

сукупності чи вигляд її закону розподілу, зокрема, критерій 



узгодженості Пірсона;  

 - використовувати поняття теорії кореляції і регресії для 

обчислення вибіркового коефіцієнта кореляції, вибіркового 

кореляційного відношення у випадках залежності, близької до 

лінійної; 

 - складати вибіркове рівняння прямої лінії регресії. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Застосовувати отримані теоретичні знання, наукові та технічні методи 

для вирішення науково-технічних проблем і задач, уміти розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у своїй 

галузі з використанням теорій та методів сучасної науки на основі 

системного підходу та з врахуванням комплексності та невизначеності 

умов функціонування систем. 

Застосовувати концептуальні знання природничих і соціально-

економічних наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

Збирати, оцінювати, інтерпретувати та використовувати геопросторові 

дані, метадані щодо об’єктів природного і техногенного походження, 

застосовувати статистичні методи їхнього аналізу для розв’язання 

спеціалізованих задач у сфері геодезії та землеустрою. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність працювати автономно. 

Здатність працювати в команді. 

Здатність застосовувати фундаментальні знання для аналізу явищ 

природного і техногенного походження при виконанні професійних 

завдань у сфері геодезії та землеустрою.  

Здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико-математичних, 

природничих, соціально-економічних, інженерних наук при виконанні 

завдань геодезії та землеустрою. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  навчально-

методичні посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних (семінарських) 

занять та самостійної роботи студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 


