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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Математична статистика” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки  
_____________бакалавр___________________________________________________________  
                     (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

Спеціальності (напряму)   113 прикладна математика_________________________________ 

 

Спеціалізації _____________________________________________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є базові знання з математичної статистики. 
 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам базових 

знань з математичної статистики. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є навчання студентів володінню 

поняттями генеральна сукупність, вибірка з генеральної сукупності, вибіркова функція 

розподілу, гістограма вибірки, вибіркові характеристики, функція правдоподібності, 

надійна ймовірність та надійний інтервал,   статистична гіпотеза, статистична залежність, 

кореляція, коефіцієнт кореляції, регресія, кореляційне співвідношення. 
 

1.3. Кількість кредитів – 4 

 

1.4. Загальна кількість годин – 120 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

обов’язкова  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

7-й -й 

Лекції 

32  год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

32  год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

56 год.  год. 

                                           у тому числі індивідуальні завдання 

год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 
Студенти повинні досягти таких результатів навчання:  

 

знати : 

 основи вибіркового методу,  

 методи оцінювання параметрів законів розподілів,  

 методи побудови надійних інтервалів,  

 основні статистичні гіпотези та методи їх перевірки, 

 основи кореляційного аналізу, основи регресійного аналізу  

 
   вміти : 

   розв’язувати стандартні задачі з оцінювання вибіркових характеристик та 

параметрів законів розподілів;  

   будувати надійні інтервали та знаходити надійну ймовірність,  

  розв’язувати стандартні задачі з перевірки статистичних гіпотез,  

  розв’язувати стандартні задачі з кореляційного аналізу,  

  розв’язувати стандартні задачі з регресійного аналізу. 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Основи вибіркового методу.  Статистична перевірка гіпотез. 

2. Основи кореляційного аналізу. Основи регресійного аналізу. 

 

Розділ 1. Основи вибіркового методу. Статистична перевірка гіпотез. 

 

Тема 1. Основи вибіркового методу.  

 

Предмет та задачі математичної статистики. Основні закони розподілів, що 

використовуються у математичній статистиці. Таблиці математичної статистики. 

Вибірка із генеральної сукупності,  вибіркова функція розподілу, гістограма вибірки, 

вибіркові характеристики. 

Точкове оцінювання параметрів законів розподілу: метод найбільшої правдоподібності та 

метод моментів. 

Надійний інтервал та надійна ймовірність. 

 

Тема 2. Статистична перевірка гіпотез. 

 

Основні задачі статистичної перевірки гіпотез. 

Гіпотеза про середнє генеральної сукупності. 

Гіпотеза про рівність двох центрів розподілу. 

Гіпотеза про рівність двох дисперсій. 

Критерій 
2 . Перевірка незалежності по таблиці спряженості ознак. Перевірка 

однорідності. 

 

Розділ 2. Основи кореляційного аналізу. Основи регресійного аналізу. 

 

Тема 3. Основи кореляційного аналізу. 

 

Статистична залежність. 
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 Вибірковий коефіцієнт кореляції. Перевірка статистичної значимості коефіцієнта 

кореляції.  

 Рангова кореляція. Коефіцієнт кореляції для даних у дихотомічній шкалі та за таблицею 

спряженості ознак.  

  

Тема 4. Основи регресійного аналізу.  

 

Статистична залежність та регресія.  

Лінійна регресія та її властивості. Оцінка параметрів лінійної регресії  за методом 

найменших квадратів. Перевірка лінійної регресії на адекватність. 

Кореляційне співвідношення та його вибіркова оцінка. Гіпотеза про лінійність регресії. 

Гіпотеза про кореляційне співвідношення. 

 

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. Основи вибіркового методу. Статистична перевірка гіпотез 

Тема 1. Основи 

вибіркового методу 
25 7 7   11       

Тема 2. 

Статистична 

перевірка гіпотез 

31 9 7   15 

 

      

Контрольна робота 7  2   5       

Разом за розділом 1 63 16 16   31       

Розділ 2. Основи кореляційного налізу. Основи регресійного аналізу. 

Тема 3. Основи 

кореляційного 

аналізу 

26 9 7   10       

Контрольна робота 7  2   5       

Тема 4. Основи 

регресійного 

аналізу 

24 7 7   10       

Разом за розділом 2 57 16 16   25       

Усього годин  120   32            32       56                 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вибірка із генеральної сукупності,  вибіркова функція розподілу, 

гістограма вибірки, вибіркові характеристики. 

2 

2 Точкове оцінювання параметрів законів розподілу: метод 

найбільшої правдоподібності та метод моментів. 

2 

3 Надійний інтервал та надійна ймовірність. 4 

4 Гіпотеза про середнє генеральної сукупності. 2 

5 Гіпотеза про рівність двох центрів розподілу. 2 
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6 Гіпотеза про рівність двох дисперсій. 2 

7 Контрольна робота 2 

8 Критерій 
2 . Перевірка незалежності по таблиці спряженості 

ознак. Перевірка однорідності. 

2 

9  Вибірковий коефіцієнт кореляції. Перевірка статистичної 

значимості коефіцієнта кореляції. 

2 

10 Рангова кореляція. 2 

11 Коефіцієнт кореляції для даних у дихотомічній шкалі та за 

таблицею спряженості ознак. 

2 

12 Оцінка параметрів лінійної регресії  за методом найменших 

квадратів. 

2 

13 Перевірка лінійної регресії на адекватність. 2 

14 Кореляційне співвідношення та його вибіркова оцінка. Гіпотеза 

про кореляційне співвідношення. Гіпотеза про лінійність регресії. 

2 

15 Контрольна робота 2 

 Разом 32   

 

5. Завдання для самостійної роботи  

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашніх завдань з основ вибіркового методу 14 

2 Виконання домашніх завдань зі статистичної перевірки гіпотез 16 

3 Виконання домашніх завдань з основ кореляційного аналізу 10 

4 Виконання домашніх завдань з основ регресійного аналізу 6 

5      Підготовка до контрольних робіт 10 

 Разом 56  

 

6. Індивідуальне завдання 

Не передбачені робочим планом 

 

7. Методи навчання 

 

 Лекції 

 Практичні заняття 

 Контрольні роботи 

 Консультації 

 Самостійна робота 

Лекційні та практичні заняття проводяться за змішаною системою (аудиторно та дістанційно). 

А у разі оголошення карантину заняття проводяться  відповідно до Наказу ректора 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за 

допомогою платформ Skype, GoogleMeet або Zoom). 

 

8. Методи контролю 

 

 Перевірка домашніх робіт 

 Перевірка контрольних робіт 

 Контроль на практичних заняттях 
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 Контроль на лекціях 

 Проведення екзамену 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 

 

 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольні 

роботи, 

передбачені 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1–Т2 Т3–Т4      

20 20 20  60 40 100 

Т1, Т2,Т3,Т4 – теми розділів. 

 

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 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з 

декількома незначними помилками, або з однією – двома 

значними помилками.  

50 – 69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 
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деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1 – 49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  

 

11. Рекомендоване методичне забезпечення 

 

Базова література 

 

1. Емельянов Г.В., Скитович В.П. Задачник по теории вероятностей и математической 

статистике. - Л.: ЛГУ, 1967. - 333 с. 

2. Кендалл М., Стьюарт А. Теория распределений. - М.: Наука, 1966. - 588 с. 

3. Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи. - М.: Наука, 1973. - 900с. 

4. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: 

Наука, 1978. - 736 с. 

5. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и 

математическая статистика. - М.: Высшая школа, 1991. - 400 с. 

6. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории 

случайных функций. Под ред. А.А. Свешникова. - М.: Наука, 1965. - 632 c. 

7. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Краткий курс математической статистики для 

технических приложений. - М.: Физматгиз, 1959. - 436 с. 

8. Уилкс С. Математическая статистика. – М.: Наука, 1967. – 632с. 

 

Допоміжна література 

 

9. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. - М.: 

ЮНИТИ, 2001. - 656 с. 

10. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и 

математическая статистика. - М.: Высшая школа, 1991. - 400 с. 

11. Кокс Д., Хинкли Д. Теоретическая статистика. - М.: Мир, 1978. - 560 с. 

12. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и  математическая 

статистика. - М.: Наука, 1985. - 320 с. 

13. Худсон Д. Статистика для физиков. - М.: Мир, 1970. - 296 с. 

 

 

 

 

 

 


