
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Коди: 192 (Будівництво та цивільна інженерія) (1.2.1). 

2. Назва: статистичний аналіз в обробці експериментальних даних. 

3. Тип: вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада: Цецик С. П., к. пед. н., доцент кафедри вищої 

математики. 

9. Результати навчання: знання студентами: основ вибіркового методу, методу точкових 

оцінок параметрів розподілу; методу інтервальної оцінки параметрів розподілу, визначення 

надійних інтервалів; критеріїв перевірки статистичних гіпотез: критерій Пірсона, t-критерій, 

критерій Фішера та інш.; елементів дисперсійного аналізу; основ кореляційного аналізу, 

методу найменших квадратів. Уміння: застосовувати статистичні методи до обробки й 

аналізу експериментальних даних і на їх основі приймати обґрунтовані рішення;  проводити 

статистичну обробку результатів вимірювань з використанням пакету MS Excel. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вища математика». 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): немає. 

12. Зміст курсу: Основні поняття теорії ймовірностей. Основні завдання та методи 

математичної статистики. Емпіричні розподіли. Показники вибірки. Статистичні оцінки 

параметрів розподілу. Характеристика методів перевірки статистичних гіпотез. Перевірка 

параметричних та непараметричних гіпотез. Елементи дисперсійного аналізу. Кореляційний 

та регресійний аналіз. Використання пакету MS Excel для статистичних досліджень. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Бобик О. І. Теорія ймовірностей і математична 

статистика: Навч. підручник /  О. І. Бобик, Г. І. Берегова, Б. І. Копитко. 2006. – 440 с. 2. 

Брушковський О. Л. Вища математика. Частина IV. Ряди. Основи теорії ймовірностей та 

математичної статистики : [навчальний посібник] /  О.Л. Брушковський. – Рівне : НУВГП, 

2010. – 245 с. 3. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савина С.С. Теорія ймовірностей і 

математична статистика. Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. – Ч.ІІ. Математична статистика. – 

К.КНЕУ,2001. – 336 с. 4. Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики: Навч. посіб. / 

А.Т. Мармоза. –  К.: Кондор, 2004. – 264 с. 5. Турчин В М. Математична статистика. 

Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія». – 1999. – 238 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльністі та методи навчання: 22 год. лекцій, 14 год. 

практичних, 54 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100 - бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, написання модульних контрольних 

робіт. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Заступник зав. кафедри, 

к. пед. н., доцент                                                                            С. П. Цецик 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: 192 (Construction and civil engineering) (1.2.1). 

2. Title: statistical analysis in the processing of experimental data. 
3. Type: selective. 

4. Higher education level: ІІ (master's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5. 
6. Semester when the discipline is studied: 9. 
7. Number of established ECTS credits: 3.   
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tsetsyk S.P., Ph.d., 

associate professor.  

9. Results of studies: knowledge of students: the basics of the sample method, the method of point 

estimates of distribution parameters; method of interval estimation of distribution parameters, 

determination of reliable intervals; the criteria for checking statistical hypotheses: Pearson's 

criterion, t-criterion, Fisher's criterion, and others .; elements of dispersion analysis; the basis of the 

correlation analysis, the method of least squares. Ability: to apply statistical methods to the 

processing and analysis of experimental data and based on them to make informed decisions; 

Perform statistical processing of measurement results using the MS Excel package. 

10. Form of organization activities: educational activities, independent work, practical training, 

tes. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Higher mathematics”. 
12. Course contents: Basic concepts of probability theory. Main tasks and methods of 

mathematical statistics. Empirical distributions. Sample rates. Statistical estimations of distribution 

parameters. Characteristics of methods for checking statistical hypotheses. Verification of 

parametric and nonparametric hypotheses. Elements of the dispersion analysis. Correlation and 

regression analysis. Using the MS Excel package for statistical 

13. Recommended educational editions: 1. Bobik O. I. Probability Theory and Mathematical 

Statistics: Teaching. Textbook / O. I. Bobyk, G. I. Beregova, B. I. Kopytko. 2006 - 440 pp. 2. 

Brushkovsky O. L. Higher Mathematics. Part IV. Rows Fundamentals of Probability Theory and 

Mathematical Statistics: [tutorial] / O.L. Brushkovsky - Rivne: NUVGP, 2010. - 245 p. 3. 

Zhluttenko V.I., Nakonechny S.I., Savina S.С. Probability Theory and Mathematical Statistics. 

Teaching method. manual: In 2 hours - Ch.ІІ. Mathematical statistics. - K.KNEU, 2001. - 336 pp. 4. 

Marmoza A.T. Workshop on Mathematical Statistics: Teaching. manual / A.T. Marmoza - K .: 

Condor, 2004. - 264 pp. 5. Turchin M. M. Mathematical Statistics. Manual. - K .: Publishing Center 

"Academy". - 1999. - 238 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 22 h. lectures 14 h. laboratory 

work, 54 h. independent work. Together, 90 h.  Methods: interactive lecture, elements of lectures, 

individual tasks, using the multimedia tool. 

15. Forms and assessment criteria: the evaluation is carried out according to the 100-point scale.  

Final control: the end of the 9 th semester. 

Current control (100 points): testing, questioning, writing modular control works. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 

 

 

Deputy Head the department 

to ped. Mr., Associate Professor                                                                           Tsetsyk S.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


