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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр»
спеціальності 111 – Математика
освітня програма «Матемаптика»

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. Мета курсу полягає у навчанні
майбутніх спеціалістів основам математичної статистики в об’єму, достатньому для
подальшої самостійної роботи з літературою та самостійного розв’язання основних
статистичних задач.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є навчання студентів теоретичним
основам і методам математичної статистики та застосуванню цих методів для різноманітних задач
теоретичного та прикладного характеру.

1.3. Кількість кредитів – 3

1.4. Загальна кількість годин - 90

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
4-й

Семестр
7-й

Лекції
24 год.

Практичні, семінарські заняття
24 год.

Лабораторні заняття

Самостійна робота
42 год.

у тому числі індивідуальні завдання
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1.6. Заплановані результати навчання:

ЗНАТИ:
 Різні числові та графічні характеристики вибірки.
 Метод найменших квадратів та його застосування в задачі оцінки параметрів простої

лінійної регресії.
 Поняття незсуненості та слушності точкових оцінок параметрів розподілу, методи їх

знаходження (метод моментів, метод максимуму правдоподібності), оцінки максимуму
правдоподібності гауссівського розподілу.

 Поняття довірчого інтервалу, формули довірчих інтервалів для параметрів
нормального розподілу.

 Теорему Фішера про незалежність вибіркових середнього та дисперсії у випадку
повторного вибору.

 Хі-квадрат критерій Пірсона.

УМІТИ:
 Знаходити числові та графічні характеристики вибірки.
 Застосовувати метод найменших квадратів в задачі оцінки параметрів простої лінійної

регресії.
 Використовувати таблиці математичної статистики.
 Перевіряти незсуненість, слушність оцінок параметрів розподілу, застосовувати

методи моментів та максимуму правдоподібності для знаходження оцінок параметрів.
 Будувати інтервальні оцінки параметрів нормального розподілу.
 Будувати інтервальні оцінки параметрів простої лінійної регресії.
 Використовувати хі-квадрат критерій Пірсона для перевірки гіпотез про розподіл

випадкових величин.

2.Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Точкові оцінки параметрів.

Тема 1. Вибіркові характеристики.
Тема 2. Хі-квадрат розподіл. Розподіл Стьюдента.
Тема 3. Поняття незсуненості та слушності оцінок параметрів розподіла. Методи
побудови оцінок параметрів. Оцінки параметрів гауссівського, рівномірного та деяких
інших розподілів.
Тема 4. Теорема Рао-Крамера.

Розділ 2. Довірчі інтервали та схема статистичної перевірка гіпотез.

Тема 1. Лема Фішера про незалежність вибіркових середнього та дисперсії повторної
нормальної вибірки

Тема 2. Довірчий інтервал. Довірчі інтервали для параметрів нормального розподілу.
Загальні методи побудови довірчих інтервалів.

Тема 3. Загальна схема перевірки статистичних гіпотез. Перевірка гіпотези рівності
середніх двох повторних нормальних вибірок (випадок відомих рівних дисперсій).

Тема 4. Перевірка гіпотези рівності середніх двох повторних нормальних вибірок
(випадок невідомих рівних дисперсій).
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Розділ 3. Лінійна регресія. Хі-квадрат критерій Пірсона.

Тема 1. Проста лінійна регресія. Метод найменших квадратів.
Тема 2. Розподіл оцінок параметрів простої лінійної регресії. Довірчі інтервали для
коефіцієнтів простої лінійної регресії.
Тема 3. Кратна лінійна регресія. Поліноміальна регресія.
Тема 4. Непараметричні задачі. Хі-квадрат критерій Пірсона.

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. Точкові оцінки параметрів.
Тема 1 Вибіркові
характеристики.

7 2* 2* 3

Тема 2. Хі-квадрат
розподіл. Розподіл
Стьюдента.

7 2* 2* 3

Тема 3. . Поняття
незсуненості та
слушності оцінок
параметрів
розподіла. Методи
побудови оцінок
параметрів

7 2* 2* 3

Тема 4. Теорема
Рао-Крамера.

7 2* 2* 3

Разом за розділом 1 28 8 8 12
Розділ 2. Довірчі інтервали та схема статистичної перевірка гіпотез.

Тема 1. ЛемаФішера
про езалежність
вибіркових
ереднього та
дисперсії повторної
нормальної вибірки

7 2* 2* 3

Тема 2. Довірчий
інтервал. Довірчі
інтервали для
параметрів
нормального
розподілу. Загальні
методи побудови
довірчих інтервалів

7 2* 2* 3

Тема 3 Перевірка 7 2* 2* 3
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гіпотези рівності
середніх двох
повторних
нормальних вибірок
(випадок відомих
рівних дисперсій).
Тема 4. Перевірка
гіпотези рівності
середніх двох
повторних
нормальних вибірок
(випадок невідомих
рівних дисперсій).

7 2* 2* 3

Разом за розділом 2 28 8 8 12
Розділ 3. Лінійна регресія. Хі-квадрат критерій Пірсона.

Тема 1. Проста
лінійна регресія.
Метод найменших
квадратів.

9 2* 2* 5

Тема 2. Розподіл
оцінок параметрів
простої лінійної
регресії. Довірчі
інтервали для
коефіцієнтів простої
лінійної регресії.

9 2* 2* 5

Тема 3. Кратна
лінійна регресія.
Поліноміальна
регресія.

8 2* 2* 4

Тема 4.
Непараметричні
адачі. Хі-квадрат
критерій Пірсона.

8 2* 2* 4

Разом за розділом 3 34 8 8 18
Усього
годин

90 24 24 42

4. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Нормальний розподіл. Хі-квадрат-розподіл, розподіл Стьюдента. 2
2 Характеристики оцінок. Вибіркові середнє та дисперсія. 2
3 Оцінки параметрів гауссівського, рівномірного та деяких інших

розподілів.
2

4 Методи побудови оцінок параметрів. 2
5 Лема Фішера про незалежність вибіркових середнього та

дисперсії повторної нормальної вибірки
2

6 Довірчі інтервали для параметрів нормального розподілу 2
7 Загальна схема перевірки статистичних гіпотез. Перевірка 2
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гіпотези рівності середніх двох повторних нормальних вибірок
(випадок відомих рівних дисперсій).

8 Перевірка гіпотези рівності середніх двох повторних нормальних
вибірок (випадок невідомих рівних дисперсій).

2

9 Проста лінійна регресія. Метод найменших квадратів. 2
10 Довірчі інтервали для коефіцієнтів простої лінійної регресії. 2
11 Кратна лінійна регресія. Поліноміальна регресія. 2
12 Непараметричні задачі. Хі-квадрат критерій Пірсона 2

Разом 24

5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

Опрацювання додаткового матеріалу за відповідними темами:
1 Методи побудови оцінок параметрів імовірнісних розподілів. 6
2 Точкові оцінки параметрів розподілу. Вибіркові середнє та

дисперсія (Домашнє завдання).
6

3 Хі-квадрат-розподіл, розподіл Стьюдента. 6
4 Довірчі інтервали для параметрів нормального розподілу. 6
5 Будова таблиць математичної статистики. 6
6 Перевірка гіпотези рівності середніх двох повторних нормальних

вибірок (Домашнє завдання)
6

7 Метод найменших квадратів (Домашнє завдання). 6
8 Довірчі інтервали для коефіцієнтів простої лінійної регресії. 6
9 Теорема Фішера про незалежність вибіркових середнього та

дисперсії в повторній нормальній вибірці.
6

10 Елементи дисперсійного аналізу (Домашнє завдання). 6
11 Непараметричні задачі. Хі-квадрат критерій Пірсона. 6
12 Кратна лінійна регресія. Поліноміальна регресія. 6

Разом 72

6. Індивідуальні завдання
Не передбачені навчальним планом.

7. Методи навчання

Лекції та практичні заняття проводяться аудиторно. У разі оголошення
карантину, заняття проводяться аудиторно або дистанційно (за допомогою платформ
ZOOM, MOODLE) відповідно до наказу ректора Харківського національного університету
імені В.Н.Каразіна.

8. Методи контролю

1)  поточний семестровий контроль (2 контрольні роботи),
2) підсумковий семестровий контроль (екзамен).
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9. Схема нарахування балів

Поточний контроль та самостійна робота Разом Екза-
мен Сума

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3

Контрольні
роботи,перед-

бачені
навчальним

планом
40 100Т

1-2
Т

3-4
Т5 Т6 Т7 Т8 Т

9
Т
10

Т
11

Т
12 20

60

3 2 5 5 5 5 5 5 3 2

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,
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
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Шкала оцінювання

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою
для  чотирирівневої шкали

оцінювання
для дворівневої шкали

оцінювання
90 – 100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано

10. Рекомендована література

Базова література

1. А.А.Боровков. Математическая статистика. Оценка параметров. Проверка гипотез.
М.,1984.
2. М.В. Козлов, А.В. Прохоров. Введение в математическую статистику. М.,1987.
3. Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. Таблицы математической статистики. М.,1965.
4. Г.Крамер. Математические методы статистики. М., 1975.
5. Г.И.Ивченко,Ю.И. Медведев. Математическая статистика. М.,1984.

Допоміжна література

1. П. Бикел, К. Доксам. Математическая статистика. Т. 1,2. М., 1983.
2. К. Браунли. Статистическая теория и методология в науке и технике. М., 1973.
3. Б.Л.Ван дер Варден. Математическая статистика. М., 1960.
4. М. Кендалл, А. Стьюарт. Теория распределений. М., 1966.
5. М. Кендалл, А. Стьюарт Статистические выводы и связи. М., 1973.

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

http://mathworld.wolfram.com/topics/probability


