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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Статистичні методи в хімії 
Викладач (-і) доцент, кандидат хімічних наук Мідак Лілія 

Ярославівна 
Контактний телефон викладача 0663486128 
E-mail викладача liliia.midak@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Посеместровий 
Обсяг дисципліни 3 кредити 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 
2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Статистичні методи в хімії» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін 
за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів 
за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)» на третьому році навчання. Вона забезпечує 
формування у студентів цифрової професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на 
вивчення теоретичних та практичних питань статистичної оцінки одержаних результатів 
вимірювання, методів моделювання та оптимізації експерименту в хімії. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета: ознайомити з теоретичними та практичними питаннями статистичної оцінки 
одержаних результатів вимірювання, методів моделювання та оптимізації експерименту в 
хімії, навчити виявляти значущість впливу факторів на функцію відгуку в хімічних 
дослідженнях, сформувати вміння прогнозувати властивості досліджуваних функцій 
відгуку. 

 
Завдання:  

• ознайомити з процедурою статистичної оцінки одержаних результатів вимірювання, 
методів моделювання та оптимізації експерименту в хімії;  

• навчити виявляти значущість впливу факторів на функцію відгуку в біологічних 
дослідженнях;  

• розглянути теоретичні основи дисперсійної, комбінаторної, кореляційної та 
регресійної аналіз;  

• навчити прогнозувати властивості досліджуваних функцій відгуку. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

• означення статистичних гіпотез; 
• закони розподілу випадкової величини; 
• означення величин і характеристик математичних методів аналізу; 
• суть дисперсійного, комбінаторного, кореляційного та регресійного аналізу; 
• процедури розрахунків в математичних методах аналізу; 
• процедуру аналізу математичних моделей. 

 
вміти:  

• здійснювати статистичну обробку одержаних результатів вимірювання; будувати 
довірчі інтервали; 

• доводити статистичні гіпотези; 
• використовувати сумісні плани дисперсійної та комбінаторної аналіз; 
• в умовах виробничої діяльності, використовуючи формули додавання ймовірностей, 

добутку подій, повної ймовірності, Байєса та комбінаторики, розрахувати ймовірність 
події; 



• за відомої функції густини неперервної випадкової величини, використовуючи 
формулу для функції розподілу, розраховувати функцію розподілу цієї випадкової 
величини; 

• використовуючи закони розподілу випадкової величини, обчислювати її числові 
характеристики; 

• за розподілом неперервної випадкової величини розраховувати ймовірність випадкової 
події, використовуючи математичний апарат теорії випадкових чисел; 

• обчислювати числові характеристики двовимірної випадкової величини, розподіленої 
за заданими законами, використовуючи математичний апарат теорії випадкових чисел; 

• розрахувати числові характеристики для заданої вибіркової сукупності, 
використовуючи математичний апарат теорії випадкових чисел; 

• для вибірки з нормального розподілу визначати довірчий інтервал генеральної 
середньої з заданою довірчою ймовірністю, використовуючи математичний апарат 
теорії випадкових чисел; 

• використовуючи метод найменших квадратів, розв’язувати задачі регресійного та 
дисперсійного аналізу. 

 
4. Результати навчання (компетентності) 

- Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових 
ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач. 
- Здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних 
повідомлень та адекватності моделей сучасного стану та розвитку природничих наук. 
- Здатність планувати, аналізувати і розв’язувати задачі власного професійного і 
особистого зростання.  
- Здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні. 
- Здатність представляти складну комплексну інформацію у стислій формі усно і 
письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні наукові 
категорії та терміни природничо-математичних наук. 
- Здатність оцінювати порядок величини і знаходити відповідні рішення із чітким 
визначенням припущень та використанням спеціальних та граничних випадків. 
- Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто 
використовуються у хімії, фізиці, та екології. 
 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 20 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 
вибірковий 

ІV Середня освіта (за 
предметними 
спеціалізаціями) 

ІІІ вибірковий 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання, 

год. 
Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1. Ґенеральні і вибіркові сукупності.  
Дисперсійний аналіз. 

Тема 1.  
Ґенеральні і вибіркові 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 Тестові 
завдання, 

5 01.04.2020 



сукупності. Функція і 
щільність 
ймовірності 
розподілу. 

інд.завд. 
10 год.  

Тема 2.  
Закони розподілу 
неперервних 
випадкових величин. 
Нормальний закон 
розподілу Ґаусса. 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 
Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
11 год. 

5 01.04.2020 

Тема 3.  
Дисперсійний аналіз. 
Порівняння двох 
рядів 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
13 год. 

5 
 

01.04.2020 

Тема 4.  
Неповні класифікації 
дисперсійного 
аналізу. Вихідні 
положення 
комбінаторного 
аналізу. 

лекція 1-7 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
11 год. 

5 
Контрольна 
робота – 5 
балів 

01.04.2020 

Змістовий модуль 2. Кореляційний та регресійний аналізи.  
Математичне планування експерименту. 

Тема 5. 
Кореляційний аналіз. 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
11 год. 

5 01.06.2020 

Тема 6. Регресійний 
аналіз. 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
11 год. 

5 01.06.2020 

Тема 3. 
Математичне 
планування 
експерименту. 

лекція 1-7 Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
11 год. 

5 01.06.2020 

Тема 4. Математичне 
планування другого 
порядку. 

лекція 1-7 Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
12 год. 

5 
Контрольна 
робота – 5 
балів 

01.06.2020 

Підсумковий контроль (залік) 50  
6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 
проведення лекційних, практичних, індивідуальних 
занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 
тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до 
виконання конкретної роботи. Оцінки у національній 
шкалі («відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 
«незадовільно» - 2), отримані студентами, виставляються 
у журналах обліку відвідування та успішності 
академічної групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий 
змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 
підставі оцінювання результатів знань студентів після 
вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 



дисципліни – змістового модуля. 
Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 
вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 
вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 
самостійно опрацьовувати тексти, здатності 
осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння 
публічно чи письмово подати певний матеріал, виконати 
завдання, використовуючи відповідні комп’ютерні 
програми.  

Семестровий (підсумковий) контроль 
проводиться у формі заліку. 

Залік – форма підсумкового контролю, що 
полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального 
матеріалу з дисципліни і складається із зданих залікових 
змістових модулів, виконаних тестових завдань, 
ситуаційних робіт, опрацювання завдань робочих 
зошитів, практичних робіт тощо, передбачених робочою 
навчальною програмою. 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 
індивідуального завдання з розрахунковими задачами. 
Кількість завдань – 4. 

Семінарські заняття - 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Підсумкова оцінка (у стобальній шкалі) з навчальної 
дисципліни визначається як сума оцінок за поточний 
контроль знань та результатів складання змістових 
модулів.  
Підсумкова залікова оцінка розраховується та 
виставляється викладачем і оголошується студентам, як 
правило, на останньому практичному занятті. 

7. Політика курсу 
Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою 

студента застосовують індивідуальні завдання, письмові роботи, підготовка презентацій. 
Проміжний контроль включає проведення контрольної роботи та тестів, що містять тестові 
завдання, які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з короткою і 
довгою відповіддю, а також оцінювання індивідуальних завдань. Модульний контроль 
проводиться у письмовій формі під час лабораторних занять. Підсумкова письмова робота 
виконується у формі індивідуального завдання з використанням комп’ютерних програм. 
Безпосередньо завдання виконується на комп’ютері, а у роботу занотовується кінцевий результат 
відповідно до завдання. Максимальний бал, який студент може отримати за всіма видами 
контролю – 100 балів, він складається із проміжних модулів  та підсумкового модуля.  

Студент повинен самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та 
підсумкового контролю. Вважається шахрайством копіювання іншого тексту чи завдання, 
підглядання в роботу іншого студента, списування, копіювання, використання підручника, зошита 
чи мобільного телефону під час написання модульної, підсумкової роботи, використання 
шпаргалок, дозволяти іншим копіювати вашу роботу. Індивідуальні завдання повинні бути 
виконані самостійно. Вважається шахрайством використання запозичених завдань чи їх частин, 
копіювання будь-яких текстів без посилання на першоджерело. 

У кінці семестру підраховується рейтинг за поточними видами контролю і підраховується 
загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Неділько С.А. Математичні методи в хімії. Київ: Либідь, 2005. 
2. Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я. Обчислювальна математика та 



програмування: Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології. Київ: ІВЦ 
„Видавництво «Політехніка»”, ТОВ „Фірма «Періодика»”, 2004.  

3. Математичні методи в хімії та хімічній технології / Рудавський Ю.К., Мокрий Є.М., Піх З.Г., 
Чип М.М., Куриляк І.Й. За ред. Рудавського Ю.К. Львів: Світ, 1993. 

4. Волощенко А.Б. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч.-метод. посібник для 
самост. вивчення дисц. [для студ. економ. спеціал. вищ. навч. заклад.] / А.Б. Волощенко, 
І.А. Джалладова – К.: Київ. Нац. економ. ун-т, 2003. – 256 с. 

5. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань. Навч. посібник. – Львів: Видавництво 
Національного університету "Львівська політехніка", 2007. — 624 с. 

Допоміжна 
6. Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч.-метод. посібник [для 

студ. економ. вищ. навч. заклад.]: У 2-х ч. – Ч. ІІ. Математична статистика / В.І. Жлуктенко, 
С.І Наконечний, С.С. Савіна. – К.: Київ. нац. економ. ун-т, 2001. – 336 с. 

7. Іванюта І.Д. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики: навч. посібник [для 
студ. економ. спеціал. вищ. навч. заклад.] / І.Д. Іванюта, В.І. Рибалка, І.А. Рудоміно-
Дусятська. – К.: Слово, 2003. – 271 с. 

8. Шараф М.А., Иллмэн Д.Л., Ковальски Б.Р. Хемометрика. М.: Химия, 1989. 
9. Доерфель К. Статистика в аналитической химии. М. : Мир. 1994. 
10. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981. 

15. Інформаційні ресурси 
http://uk.wikipedia.org/wiki 
http://elibrary.nubip.edu.ua 
http://thinbook.org/book 
http://www.youtube.com 
http://www.chem.msu.su 
http://www.math-life.com 

 
 
 

Викладач _________________ Мідак Л.Я. 


