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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показ-

ників   

Галузь знань, спеціаль-

ність, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів  - 3 

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» Обов’язкова 

Загальна кількість го-

дин – 90 годин 

Напрям підготовки: 

201 «Агрономія» 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 4 8-й  

Тижневе навантажен-

ня:  

аудиторних занять –  

4 год. 

самостійна робота 

студента – 5 год. 

Супінь вищої освіти 

«Бакалавр»  

Вид занять 
Кількість 

годин  

Лекції  18 год.  

Лабораторні 

заняття  
 

Практичні 

заняття  
18 год. 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
54 год. 

Форма контролю:  

диференційований залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни «Математична статистика в агрономії» склада-

ється в реалізації наступних напрямів:  підготувати випускника, що володіє засо-

бами математико-статистичного аналізу даних; отримання базових знань та фор-

мування основних навиків математичної статистики, необхідних для розв’язання 

задач, що виникають в практичній діяльності. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ дисципліни; засвоєння 

методів розв’язку задач  аналізу процесів агрономії методами математичної ста-

тистики, виконувати дослідження за допомогою сучасник комп’ютерних техноло-

гій. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills):. 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і ха-

рактеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні компетенції 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідом-

лювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необ-

хідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і гро-

мадянина в Україні.  

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та фо-

рми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльнос-

ті. 

Навички здійснення безпечної діяльності.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної на-

уки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівниц-

тво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинницт-

ві, захист рослин).  

Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, 

правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших ро-

слин.  

Soft skills: 
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- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-

зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-

дови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-

ліці; проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-

піння, повага до колег 

 



 4 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Статистичні ряди розподілу і їх характеристики [1, с. 194-229; 2, 

с.187-194; 3, с. 184-237; 5, с. 19-37] 

1. Основні поняття 

2.  Статистичні розподіли вибірки. Побудова інтервального статистичного 

ряду 

3.  Графічне зображення рядів розподілу 

4.  Емпірична функція розподілу 

 

Тема 2. Статистичні характеристики рядів розподілу [1, с. 231-270; 2, 

с.197-230; 5, с. 19-37] 

 Середні величини 

 Структурні характеристики 

 Варіація і дисперсія 

 

Тема 3. Перевірка статистичних гіпотез [1, с. 283-325; 2, с.281-329; 3, с. 

248-327; 5, с. 39-54] 

1.  Статистичні гіпотези та критерії 

2.  Критерій Пірсона 

3.  Критерій Фішера 

4.  Критерій Кохрена 

5.  Критерій Ст’юдента 

 

    Тема 4. Кореляційний аналіз [1, с. 396-428; 2, с.261-276; 3, с. 369-399; 5, 

с. 57-70] 

1. Коефіцієнт кореляції і його властивості 

2. Перевірка значимості вибіркового коефіцієнта кореляції 

3. Вибіркове рівняння лінійної регресії 

 

  Змістовий модуль 2 

 

Тема 5.  Регресійний аналіз [1, с. 396-428; 2, с.261-276; 3, с. 369-399; 5, с. 

57-70] 

1. Загальне поняття про лінійну регресію 

2. Оцінка параметрів лінійної регресії по МНК 

3.  Властивості простої лінійної регресії 

4. Узагальнена регресійна модель. Умови, що лежать в основі МНК 

5.  Коефіцієнт кореляції і детермінації 

6. Аналіз простої лінійної регресії на адекватність 

7. Довірчі інтервали для параметрів лінійної регресії та коефіцієнта кореляції 

8. Прогнозування по моделях простої лінійної регресії 

 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74366#_Toc61624338
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74366#_Toc61624339
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74366#_Toc61624339
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74366#_Toc61624340
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74366#_Toc61624341
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74445#_Toc61632364
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74445#_Toc61632365
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74445#_Toc61632366
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88137#_Toc62070312
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88137#_Toc62070313
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88137#_Toc62070314
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88137#_Toc62070315
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88137#_Toc62070316
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88135#_Toc62069162
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88135#_Toc62069163
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88135#_Toc62069164
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=80837#_Toc61952111
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=80837#_Toc61952112
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=80837#_Toc61952113
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=80837#_Toc61952114
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=80837#_Toc61952115
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=80837#_Toc61952116
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=80837#_Toc61952117
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=80837#_Toc61952118
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Тема 6. Однофакторний дисперсійний аналіз [2, с.349-358; 3, с. 345-368; 

5, с. 71-79] 

1. Загальнотеоретичні основи дисперсійного аналізу 

2. Загальна, факторна і залишкова суми 

3. Порівняння декількох середніх методом дисперсійного аналізу 

 

Тема 7. Повний факторний експеримент [5, с. 81-91] 

1   Загальні відомості 

2  Перевірка однорідності дисперсій в окремих точках плану експерименту 

3 Математичні моделі при ПФЕ. Перевірка значимості емпіричних 

коефіцієнтів регресії 

4.   Перевірка адекватності моделі 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88159#_Toc62071184
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88159#_Toc62071185
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88159#_Toc62071186
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88180#_Toc62071973
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88180#_Toc62071974
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88180#_Toc62071975
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88180#_Toc62071975
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=88180#_Toc62071976
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на са-

мостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

 

Змістовий модуль 1 

 

1 

Лекція 1 

Статистичні ряди 

розподілу і їх харак-

теристики 

2 - - - - 

Практичне за-

няття 1 

Статистичні обчис-

лення в Microsoft 

Excel 

- 2 - - 6 

Самостійна ро-

бота 1 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 6 2 

 

2 

 
Лекція 2 

Статистичні характе-

ристики рядів розпо-

ділу 

2  - - - - 

Практичне за-

няття 2 

Статистичні графіки 

та діаграми в 

Microsoft Excel 

- 2 - - 6 

Самостійна ро-

бота 2 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

-  - - 5 2 

3 

Лекція 3  
Перевірка статистич-

них гіпотез 
2 - - - - 

Практичне за-

няття 3 

Первинна обробка 

статистичних даних 
- 2 - - 6 

Самостійна ро-

бота 3  

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 5 2 

 

 

4 

 

Лекція 4  Кореляційний аналіз 2  - - - - 

Практичне за-

няття 4 

Перевірка статистич-

них гіпотез  
- 2 - - 6 

Самостійна ро-

бота 4  

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 5 2 

 

5 

 

Лекція 5 Регресійний аналіз 2 - - - - 

Практичне за-

няття 5 
Кореляційний аналіз - 2 - - 6 

Самостійна ро-

бота 5 

Проробка теоретично-

го матеріалу 
- - - 5 2 
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Підготовка до 

лабораторної роботи 

6,7 

ПМК 1 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 1 

- - - - 10 

Самостійна ро-

бота 6 
Підготовка до ПМК1    4  

Всього за змістовий модуль 1 -  50 год. 10 10 - 30 50 

 

Змістовий модуль 2 

 

8 

Лекція 6 
Регресійний аналіз 

(продовження) 
2 - - -  

Практичне за-

няття 6 

Оцінка параметрів 

простої лінійної ре-

гресії 

- 2 - - 5 

Самостійна ро-

бота 7 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 1,5 

9 

Лекція 7  
Однофакторний 

дисперсійний аналіз 
2  - - - - 

Практичне за-

няття 7 

Однофакторний 

дисперсійний аналіз 
- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 8 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 1 

 

 

10 

 

Лекція 8  
Повний факторний 

експеримент 
2  - - - - 

Практичне за-

няття 8 

Повний факторний 

експеримент 
- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 9 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 5 1,5 

11 

Лекція 9 

Повний факторний 

експеримент (продо-

вження) 

2 - - - - 

Практичне за-

няття 9  

Повний факторний 

експеримент (продо-

вження) 

- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 10   

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 5 1,5 

13,14 
ПМК 2 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-
    10 



 8 

дуль 2 

Самостійна ро-

бота 11  

Підготовкак до ПМК 

2 
   4  

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 8 8 - 24 50 

  Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 

 

 

5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 

 

ПМК-1 

1. Основні поняття математичної статистики в агрономії. 

2. Побудува дискретного статистичного ряду. 

3. Етапи побудови интервального статистичного ряду. 

4. Графічне зображення дискретного і інтервального статистичного ряду. 

5. Поняття та властивості емпіричної функції розподілу. 

6. Поняття стистической гіпотези і статистичного критерію. 

7. Застосування  критерію Пірсона в агрономічних дослідженнях. 

8. Критерій Фішера-Снедекора в агрономічних дослідженнях. 

9. Критерій Кохрена в агрономічних дослідженнях. 

10.Критерій Ст´юдента в агрономічних дослідженнях. 

11. Основні поняття регресійного аналізу в агрономічних дослідженнях 

12. Етапи побудови регресійної моделі в агрономічних дослідженнях 

13. Аналіз регресійної моделі в агрономічних дослідженнях 

  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2 

 

1 Основні поняття множинного кореляційного-регресійного аналізу. 

2 Обчислення та застосування множинного коефіцієнту кореляції в агрономі-

чних дослідженнях. 

3 Властивості вибіркового множинного коефіцієнту кореляції. 

4 Властивості часткових вибіркових коефіцієнтів кореляції. 

5 Обчислення та інтерпретація параметрів множинної регресійної моделі. 

6 Поняття  нормованого фактору. Перехід до нормированих факторів. 

7 Побудувати матрицю планування експерименту в агрономічних досліджен-

нях. 

8 Перевірка відтворюваності експериментів в агрономічних дослідженнях. 

9 Проведенні повного факторного експерименту та перевірка значимісті па-

раметрів моделі в агрономічних дослідженнях. 

10 Перевірка адекватності моделі, побудованої на основі повного факторного 

експерименту в агрономічних дослідженнях. 
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