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Робоча програма навчальної дисципліни «Математична статистика» для 

бакалаврів спеціальності 113 «Прикладна математика» / Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», каф. прикладної математики. – Д. : НТУ «ДП», 

2022. – 14 с. 

Розробник – Бабець Д.В., д.т.н., професор кафедри прикладної математики 

Робоча програма регламентує:  

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 
Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності.  

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 113 «Прикладна 

математика» (протокол № 1 від 1.09.22) за поданням кафедри Прикладної 

математики ( Протокол №6 від 29.06.22) 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 113 «Прикладна математика» 

здійснено розподіл програмних результатів навчання за організаційними 

формами освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни Б5 «Математична 

статистика» віднесено такі результати навчання: 

РН02  
 

Володіти основними положеннями та методами математичного, комплексного та 

функціонального аналізу, лінійної алгебри та теорії чисел, аналітичної геометрії, 

теорії диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь у частинних похідних, теорії 

ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів, чисельними 

методами 

РН03  
 

Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; 

формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод 

вирішення; розв’язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, 

оцінювати точність та достовірність отриманих результатів. 

Мета дисципліни «Математична статистика» – формування 

компетентностей щодо збирання, обробки та аналізу даних, використання 

методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на 

будь-які системи та процеси та основних положень математичної статистики 

при професійній підготовці бакалаврів за спеціальністю 113 «Прикладна 

математика». 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

ПРН шифр 

ДРН 
зміст 

ПР02 ДРН.1 Розуміти і застосовувати на практиці методи статистичного моделювання і 

прогнозування, оцінювати вихідні дані 

ДРН.2 Проводити аналіз генеральної сукупності статистичної вибірки на основі її 

вибіркової сукупності. 

ДРН.3 Вміти знаходити, оцінювати та аналізувати числові характеристики 

вибірки. 

ДРН.4 Вміти представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і 

точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії 

ПР03 ДРН.5 Вміти будувати довірчі інтервали для статистичної оцінки математичного 

сподівання та середнього квадратичного відхилення. 

ДРН.6 Вміти перевіряти правильність статистичної гіпотези про припущення 

закону розподілу випадкової величини, про значення параметрів 

нормального розподілу 

ДРН.7 Вміти визначати за допомогою рівняння регресії аналітичну форми зв’язку 

між результативним і факторним показниками та встановлення рівня 

щільності зв’язку між ними. 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Математична 

статистика» є опанування таких базових навчальних дисциплін: 

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Б2 Алгебра і геометрія Вміти застосовувати основні властивості та 

теореми алгебри та геометрії для спрощення 

та візуалізації задач, розв’язувати типові 

задачі і проблеми, що потребують 

застосування принципів структуризації і 

спрощення вихідної умови розрахунків 

Б3 Теорія ймовірностей Вміти застосовувати основні положення 

теорії ймовірностей 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 45 15 30 - - - - 

практичні 45 15 30 - - - - 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 90 30 60 - - - - 

  



6 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових 

(усього/ауд.), 

години 

 ЛЕКЦІЇ 45 (15) 

ДРН.1 Предмет та основні завдання математичної статистики. Основні 

інструменти описової статистики для візуалізації інформації. 

6 (2) 

ДРН.2 Генеральна сукупність та вибірка. Емпірична функція 

розподілу та її властивості. Графічне зображення статистичних 

розподілів (гістограма частот). 

6 (2) 

ДРН.3 Числові характеристики вибірки. Числові характеристики рядів 

розподілу, розсіювання, форми ряду розподілу та його вершин. 

Метод добутків обчислення вибіркових характеристик. 

6 (2) 

ДРН.4 Закони розподілу, що використовуються при реалізації техніки 

статистичних обчислень. Розподіли, що пов’язані із 

нормальним розподілом: хі-квадрат розподіл, розподіли 

Стьюдента та Фішера. 

6 (2) 

ДРН.5 Статистичні оцінки та їх властивості. Точкові оцінки 

параметрів генеральної сукупності. Поняття довірчого 

інтервалу.  

6 (2) 

ДРН.6 Перевірка статистичних гіпотез. Порівняння математичних 

сподівань. Порівняння математичного сподівання і сталої. 

Порівняння двох середніх значень, двох дисперсій. Порівняння 

відносної частоти і ймовірності. 

6 (2) 

ДРН.7 Двовимірний статистичний розподіл. Статистичні оцінки 

системи двох випадкових величин. Кореляційний зв’язок. 

Побудова регресійних моделей. Рівняння лінійної регресії. 

Метод найменших квадратів 

9 (3) 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 45 (15) 

ДРН.1 Основні інструменти описової статистики для візуалізації 

інформації. Графік, стовбчаста діаграма, гістограма, діаграма 

розмаху (boxplot), кругова діаграма. Побудова в MS Excel та з 

використанням мови програмування Python 

6 (2) 

ДРН.2 Генеральна сукупність та вибірка. Використання вибіркового 

методу. Графічне зображення статистичних розподілів 

(гістограма частот) 

6 (2) 

ДРН.3 Обчислення числових характеристики вибірки. Числові 

характеристики рядів розподілу, розсіювання, форми ряду 

розподілу та його вершин (з прикладами в MS Excel та з 

використанням мови програмування Python). 

6 (2) 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових 

(усього/ауд.), 

години 

ДРН.4 Знаходження точкових оцінок параметрів генеральної 

сукупності. Побудова довірчого інтервалу для невідомої 

ймовірності у схемі Бернуллі. Довірчі інтервали для параметрів 

нормального розподілу. 

6 (2) 

ДРН.5 Перевірка гіпотез. Основна (нульова) та альтернативна 

гіпотези, помилки першого та другого роду. Статистичні 

критерії, розрахункові та критичні значення критеріїв, 

потужність критерію. Загальна схема перевірки статистичних 

гіпотез. Критерій Пірсона перевірки гіпотези про нормальний, 

рівномірний, показниковий, біноміальний розподіли, про 

розподіл Пуассона. 

9 (3) 

ДРН.6 Вибірковий коефіцієнт кореляції (Пірсона). Перевірка гіпотези 

про значущість коефіцієнта кореляції. 

6 (2) 

ДРН.7 Побудова регресійних моделей. Рівняння лінійної регресії. 

Метод найменших квадратів. 

6 (2) 

РАЗОМ 90 (30) 

6 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Основні завдання для самостійної роботи такі: 

1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожним 

модулем (темою); 

2) підготовка до поточного контролю – розв’язання завдань 

самоконтролю за кожною темою; 

3) виконання індивідуального завдання; 

4) підготовка до захисту індивідуального завдання; 

5) підготовка до підсумкового контролю. 

7 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

7.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 



8 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інстутиційна 

90…100 відмінно / Excellent 

75…89 добре / Good 

60…74 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

7.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономії та відповідальності студента за вимогами 

НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 

робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 
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Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

диференційованого заліку має право виконувати ККР, яка містить завдання, що 

охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 

7.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 
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Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

Концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

75-79 

Відповідь фрагментарна 70-74 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

Поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих задач 

і практичних проблем 

у сфері професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльність; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

75-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-74 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації  

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних  

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

75-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-74 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами  

 спроможність нести 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах  

 

формування суджень, 

що враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти  

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп  

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

75-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-74 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

8 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Для викладання лекцій в аудиторії використовується Ноутбук Lenovo G570 

та проектор Nec V260G. При змішаній формі навчання використовується 

дистанційна платформа MOODLE, корпоративна платформа MS Teams, 

програма для організації відеоконференцій Zoom. 

Під час проведення практичних занять використовуються пакети MS Excel, 

інтегроване середовище розробки IDE Python та онлайн ресурси:  
https://www.desmos.com/calculator?lang=en; та https://www.geogebra.org/3d. 

 

9 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

9.1 Основні 

 
1. Руденко В. М. Математична статистика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 

2012. – 304 с. 

2. Новікова Л.В. Теорія ймовірностей і математична статистика: навчальний посібник / 

Новікова Л.В., Котляр Б.Д., Бичков В.І. – К.: Техніка, 1996. – 184 с. 

3. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики в гірництві [Текст]: навч. 

посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл. / О.О. Сдвижкова, О.В. Бугрим, 

https://www.desmos.com/calculator?lang=en
https://www.geogebra.org/3d
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Д.В. Бабець, О.С. Іванов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – [Нове вид.]. – 

Д.: НГУ, 2015. – 103 с.  

4. Navidi W. Statistics for engineers and scientists. 5th ed. NY : McGraw-Hill Education, 

2020. 923 p. 

5. Rumsey D. Statistics Essentials For Dummies. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc., 

2010. 180 p. 

 

9.2 Додаткові 

1. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Теорія ймовірностей і математична 

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

КНЕУ, 2001. – 336 с. 

2. Зайцев Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Київ : Алерта, 2013. – 

440 с. 

3. Слюсарчук П. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Ужгород: 

Карпати, 2005. – 180 с. 

4. Костюк В.О. Прикладна статистика: навч. посібник / В.О. Костюк; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. 191 с. 

5. Краєвський В.М. Статистика: навч. посіб. / В.М. Краєвський, Я.О. Остапенко, 

Н.В. Параниця // Ун-т ДФС України. Ірпінь, 2019. 218 с. 

6. Педченко Г.П. Статистика: Навчальний посібник / Г.П. Педченко. Мелітополь: Колор 

Принт, 2018. – 266 с. 

7. Щурик М.В. Статистика : навч. посіб. для вузів усіх рівнів акредитації / М.В. Щурик. 

– Львів: Магнолія 2006, 2016. – 547с. 
 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. https://vm.nmu.org.ua/lib.html - Література на сайті кафедри вищої 

математики: 
2. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

3. http://mechmat.univ.kiev.ua/ua/study/library.php – електронна бібліотека механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

4. Учбово-методичні посібники кафедри прикладної математики «ХПІ»: 
http://web.kpi.kharkov.ua/apm/navchal-na-diyal-nist/navchal-no-metodichni-

posibniki/ 

 

 

https://vm.nmu.org.ua/lib.html
http://web.kpi.kharkov.ua/apm/navchal-na-diyal-nist/navchal-no-metodichni-posibniki/
http://web.kpi.kharkov.ua/apm/navchal-na-diyal-nist/navchal-no-metodichni-posibniki/
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