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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Навчальна дисципліни направлена на формування 

знань загальних положень щодо методів статистичної обробки результатів до
сліджень і техніки математичної обробки даних досліджень однофакторних і 
багатофакторних дослідів з врахуванням досягнень науки та передового досвіду 
за останні роки.

Мета вивчення дисципліни -  вивчення складається в реалізації насту
пних напрямів: підготувати випускника, що володіє засобами математико-
статистичного аналізу даних; отримання базових знань та формування основ
них навиків математичної статистики, необхідних для розв’язання задач, що 
виникають в практичній діяльності.

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних основ дисципліни; засво
єння методів розв’язку задач аналізу процесів агрономії методами математич
ної статистики, виконувати дослідження за допомогою сучасник комп’ютерних 
технологій.

Результати навчання
С п ец іал ьн ість

З агал ь н і к ом п ет ен т 
н ост і (ЗК )

С п ец іал ьн і (ф ахові) 
к ом п етен тн ост і (Ф К )

Р езул ьтати  навчання (РН )

201 «Агроно
мія»

ЗК 3. Здатність до абс
трактного мислення, 
аналізу та синтезу.
ЗК 6. Знання та розу
міння предметної об
ласті та розуміння 
професійної діяльнос
ті.

ФК1. Здатність викорис
товувати базові знання 
основних підрозділів аг
рарної науки (рослинни
цтво, землеробство, селе
кція та насінництво, аг
рохімія, плодівництво, 
овочівництво, ґрунтоз-

РН 9. Володіти на операційному рівні 
методами спостереження, опису, іден
тифікації, класифікації, а також куль
тивування об’єктів і підтримання ста
більності агроценозів із збереженням 
природного різноманіття.
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ЗК 7. Здатність засто
совувати знання у 
практичних ситуаціях. 
ЗК 9. Здатність до по
шуку, оброблення та 
аналізу інформації з 
різних джерел.
ЗК 10. Здатність пра
цювати в команді.

навство, кормовиробниц
тво, механізація в рос
линництві, захист рос
лин).
ФК 3.Знання та розумін
ня основних біологічних і 
агротехнологічних кон
цепцій, правил і теорій, 
пов’язаних із вирощу
ванням сільськогоспо
дарських та інших рос
лин.

Орієнтовний перелік тем лекцій

1. Статистичні ряди розподілу і їх характеристики
2. Статистичні характеристики рядів розподілу
3. Перевірка статистичних гіпотез
4. Кореляційний аналіз
5. Регресійний аналіз
6. Однофакторний дисперсійний аналіз
7. Повний факторний експеримент

Орієнтовний перелік тем практичних занять
1. Статистичні обчислення в Microsoft Excel
2. Статистичні графіки та діаграми в Microsoft Excel
3. Первинна обробка статистичних даних
4. Перевірка статистичних гіпотез
5. Кореляційний аналіз
6. Оцінка параметрів простої лінійної регресії
7. Однофакторний дисперсійний аналіз
8. Повний факторний експеримент

Політика курсу
Обов’язкове відвідування аудиторних занять. Самостійне виконання на

вчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів на
вчання.

Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, ві
домостей.

Надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяль
ності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважних причин перевіряється під 
час складання підсумкового контролю.

Пропущені лабораторні заняття, незалежно від причин пропуску, студент 
відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Незадовільні оцінки, отримані



студентом під час засвоєння відповідної теми на лабораторному занятті пере
складаються викладачеві до терміну складання підсумкового контролю.
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