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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Статистичні методи в хімії та екології 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Викладач (-і) доцент, к.х.н. Мідак Лілія Ярославівна, к.ф.-м.н. 

Базюк Лілія Володимирівна 
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 та екології» належить до переліку вибіркових навчальних 
дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної 
підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». 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 та екології 

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

 
Завдання:  

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

• навчити виявляти значущість впливу факторів на функцію відгуку в екологічних 
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. Компетентності 

ЗК12. Здатність застосовувати математичні методи, сучасні цифрові технології та 
пристрої для розв’язання хімічних та екологічних проблем, створювати інформаційні 
продукти та застосовувати їх у шкільній практиці. 
ЗК14. Здатність реалізовувати стратегію сталого розвитку щодо екологізації суспільної 
свідомості та економіки з метою збалансованого соціально-економічного та екологічного 
розвитку суспільства.  
ФК 2. Здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 
технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на 
основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів. 
ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та 
екологічних досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, 
використовувати та інтерпретувати результати досліджень. 
 

5. Результати навчання 
ПРН 4. Уміння використовувати математичні методи, створювати математичні моделі 
природних явищ і процесів; організовувати пошук методів за зразком або алгоритмом при 
розв’язанні розрахункових хімічних та екологічних задач. 
ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з 
погляду фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології 
та природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що 
відбуваються у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, 
науковими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 
ПРН 11. Уміння аналізувати державні нормативні документи для планування і 
конструювання основних видів навчальної діяльності учнів, створення рівноправного і 
справедливого освітнього середовища. 
ПРН 16. Уміння здійснювати самостійну роботу для написання та оформлення рукопису 
наукової, науково-методичної публікації та здатність працювати у групі по виконанню 
науково-педагогічного дослідження. 
ПРН 19. Потреба та вміння вчитися упродовж життя і самостійно вдосконалювати здобуті 
під час навчання професійні компетентності. 
 



6. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 30 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 
самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 
вибірковий 

ІІІ Середня освіта (за 
предметними 

спеціальностями) 

ІІ 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 
сукупності. Функція і 
щільність 
ймовірності 
розподілу. 
Випадкова величина і  її 
реалізації. Дискретні  і 
неперервні випадкові 
величини. Ймовірність. 
Детерміновані і 
стохастичні зв'язки.  
Вирівнювання  
(осереднення) 
експериментальних даних 
ймовірними законами та 
аналітичними функціями. 
Вимоги до виборок. 
Показність виборки і 
методи її досягнення. 
Варіаційний ряд і 
процедура розбивки його 
на інтервали. Точкові 
(числові) характеристики 
генеральної та вибіркової 
сукупності. 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
15 год.  

2 01.04.2021 

Тема 2.  
Закони розподілу 
неперервних 
випадкових величин. 
Нормальний закон 
розподілу Ґаусса. 
Функція і щільність 
ймовірностей розподілу. 
Параметри нормального 
розподілу. Нормальний 
розподіл нормованої  
випадкової   величини. 
Нормована функція і 
нормована щільність 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
15 год. 

2 01.04.2021 



ймовірностей розподілу. 
Параметри нормованого 
нормального розподілу. 
Ймовірність попадання 
випадкової величини в 
інтервал 3-х сигм. 
Функція Лапласа. 
Розрахунок ймовірності 
попадання випадкової 
величини в певний 
інтервал. 
Квантиль випадкової 
величини. 
Тема 3.  
Дисперсійний аналіз. 
Порівняння двох 
рядів 
Статистична рівність двох 
дисперсій. Перевірка за 
критерієм Фішера. 
Статистична рівність двох 
середніх. Статистична 
рівність ряду дисперсій. 
Перевірка за критеріями 
Фішера, Кохрана, Бартлета. 
Однофакторний та 
двофакторний експеримент 

 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
15 год. 

4 
 

01.04.2021 

Тема 4.  
Неповні класифікації 
дисперсійного 
аналізу. Вихідні 
положення 
комбінаторного 
аналізу. 
Вихідні положення 
комбінатоної аналізи. 
Латинські і греко-
латинські квадрати. 
Означення, шляхи 
утворення. Канонічні 
(стандартні) квадрати. 
Взаємноортогональні 
квадрати. Методи 
побудови 
взаємноортогональних 
квадратів. Планування 
експерименту та 
розрахунки за суміжними 
планами повної 
класифікації і латинських  
квадратів. Приклад  
складних сумісних  
планів. Зауваги і 
застереження до 
планування за допомогою 
латинських квадратів. 
Магічні квадрати 

лекція/ 
пр. зан. 

1-7 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
15год. 

2 
Контрольна 
робота – 5 
балів 

01.04.2021 

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

Тема 5. лекція/ 1-7 Тестові 2 01.06.2021 



Кореляційний аналіз. 
Генеральний коефіцієнт 
кореляції. Вибірковий 
коефіцієнт кореляції. 
Розрахунок коефіцієнта 
при відсутності та при 
розбивці варіаційного 
ряду на інтервали. 
Нелінійна кореляція 

пр. зан. завдання, 
інд.завд. 
10 год. 

Тема 6. Регресійний 
аналіз. 
Основні означення і 
завдання регресійної 
аналізи. Знаходження 
рівняння регресії за 
результатами 
кореляційної аналізи 
(лінійна модель). 
Знаходження 
коефіцієнтів 
математичної  моделі  за 
методом найменших 
квадратів (лінійна і 
нелінійна модель). 
Визначення значущості 
коефіцієнтів моделі. 
Перевірка  адекватності 
моделі. Розрахунок 
дисперсій адекватності і 
помилки експерименту 
(дисперсії відновлення). 
Регресійна аналіза за 
допомогою поліномів 
Чебишева. Регресійна 
аналіза за допомогою 
трансцендентних функцій. 
Регресійна аналіза за 
методом Брандона. 

лекція/ 
пр. зан. 

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

2 01.06.2021 

Тема 3. 
Математичне 
планування 
експерименту. 
Пасивний і активний 
експеримент. Вимоги до 
критерію оптимізації. 
Вибір критерію 
оптимізації при наявності 
кількох функцій цілі. 
Відсіювання функцій цілі. 
Функція бажаності. 
Узагальнена функція 
бажаності. Вибір 
факторів і факторного 
простору, рівнів 
факторів та інтервалів 
варіювання. Перехід до 
безрозмірних величин 
рівнів факторів. Повний 
факторний експеримент. 
Плани Бокса. Лінійна 
модель. Матриця 

лекція/ 
пр. зан. 

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

2 01.06.2021 



планування.   Процедура   
обробки   
експериментальних  
даних. Оптимальність 
планів. Дробовий 
факторний експеримент. 
Дробові  репліки. 
Генеруюче 
співвідношення і 
визначальний контраст. 
Сумісні плани повних 
факторних експериментів 
або дробових реплік з 
латинськими або греко-
латинськими квадратами. 
Інтерпретація за 
лінійними моделями і 
прийняття рішень. 
Тема 4. Математичне 
планування другого 
порядку. 
Рототабельне. планування 
другого порядку. 
Нелінійна модель. 
Добудова лінійних 
планів. Приклади планів 
другого порядку з ядром 
повного факторного 
експерименту або 
дробових реплік. 
Оптимальність планів. 
Процедура обробки 
експериментальних даних. 
Розрахунок коефіцієнтів  
моделі.  Визначення 
значущості коефіцієнтів 
моделі. Перевірка 
адекватності моделі. 
Приклади ортогональних 
планів, рототабельного 
композиційного, 
рототабельного 
гексагонального, 
ортогонального 
композиційного, 
симплекс-сумованого і О-
оптимального планів 
другого порядку, планів 
Вк і Хартлі. Приклади 
планів 3-го порядку. 
Перерізи поверхонь 
функції відгуку. 

лекція/ 
пр. зан. 

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

2 
Контрольна 
робота – 10 
балів 

01.06.2021 

Тема 5. Пошук 
оптимальних рішень. 
Безградієнтні методи. 
Симплекс - планування. 
Метод Гаусса -Зайделя. 
Метод конфігурацій. 
Метод обертаючих 
координат. Адаптаційна 
оптимізація. Еволюційне 
планування. Метод 

лекція/ 
пр. зан. 

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

2 
 

01.06.2021 



випадкового балансу. 
Градієнтні методи. Метод 
релаксації. Метод 
надшвидкого спуску. 
Метод крутого 
сходження. 
 

Змістовий модуль 3. Статистичний облік і банки інформації в екології 
Тема 1. Банки 
інформації в екології 
Об’єктна область 
екологічної інформації. 
Типи екологічної 
інформації. Географічні 
(картографічні) 
інформаційні системи. 
Системи управління 
базами даних. 
 

лекція/ 
пр. зан. 

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

5 
 

01.06.2021 

Тема 2. Завдання і 
методи глобальної 
інформатики. 
Тенденції в глобальній 
екоінформатиці. 
Технологія синтезу 
систем 
геоінформаційного 
моніторингу (ГІМС-
тенологія). Оцінка 
екологічної безпеки 

лекція/ 
пр. зан. 

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

5 
 

01.06.2021 

Тема 3. Статистичні 
методи аналізу 
зв’язків між явищами 
Використання кореляцій і 
регресій у статистичному 
описі впливу на довкілля 
взаємозалежних 
випадкових змінних. 
Опис довкілля за 
допомогою авто 
регресійних моделей. 
Факторний аналіз у 
прогнозуванні 
багатовимірних 
стохастичних процесів. 

лекція/ 
пр. зан. 

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

5 
 

01.06.2021 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  
7. 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 екзамену. 

Екзамен – форма підсумкового контролю, яка 
передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного 
та практичного програмного матеріалу з усієї 
дисципліни, здатності творчо використовувати здобуті 
знання та вміння, формувати власне ставлення до певної 
проблеми тощо. 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота (екзамен) виконується у 
формі тестових завдань з вибором правильної відповіді. 
Одним із завдань є розрахункова задача Кількість 
тестових завдань – 25. 

Семінарські заняття - 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Студент допускається до складання екзамену, якщо 
впродовж семестру він за змістові модулі набрав 
сумарно 25 балів і вище. 
Студент не допускається до складання екзамену, якщо 
впродовж семестру він за змістові модулі набрав 
сумарно менше 25 балів. У цьому випадку студенту у 
відомості робиться запис "не допущений" і виставляється 
набрана кількість ба за заявою, погодженою з 
відповідною кафед лів. Допускається, як виняток, з 
дозволу декана факультету рою, одноразове виконання 
студентом додаткових видів робіт з навчальної 
дисципліни (відпрацювання пропущених занять, 
перескладання змістових модулів, виконання 
індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за 
змістові модулі. 
Напередодні екзамену викладач подає доповідну декану 
про недопуск студентів академічної групи (груп). 
Відмітка про недопуск у відомості робиться при 
наявності розпорядження декана. 

8. 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 практичних 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 та підсумковим (екзамен) видами 
контролю і підраховується загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до 
шкали оцінювання. 

9. 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. 

6. Основи статистичного обліку і банки інформації в екології: навч. пос./ Т.М. Михалевська, 
В.М. Ісаєнко, В.А. Гроза, В.М. Криворотько. – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк», 2009. 
– 156 с. 

Допоміжна 
7. 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. 

8. 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. 

9. Шараф М.А., Иллмэн Д.Л., Ковальски Б.Р. Хемометрика. М.: Химия, 1989. 
10. Доерфель К. Статистика в аналитической химии. М. : Мир. 1994. 
11. 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 
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