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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: кредити 

ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), семінарські (30 год.), самостійна робота (35 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), семінарські (8 год.), самостійна робота (79 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. Очікується, що 

здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські (практичні) заняття 

курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в обов’язковому 
порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою підготувати 

доповіді до визначених робочою програмою тем семінарських (практичних) 

занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих лекційних 

тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його тему та творчо 

підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Вивчення методологічних та методичних питань статистичного дослідження 

соціально-економічних процесів, принципів організації статистичних 

спостережень, методик розрахунку показників, прийомів статистичного аналізу 

та подання інформації. 

Чому це треба вивчати?   Вивчення теоретико-методологічних і методичних засад статистики дозволить 
здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня 

соціально-економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію 

одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки. 

Яких результатів можна  

досягнути? 

Дотримуватися вимог чинного законодавства, державних та міжнародних 

стандартів діяльності закладів готельно-ресторанного господарства. 

Знання господарських механізмів, спрямованих на ефективне господарювання 

в умовах обмежених економічних і природних ресурсів. 

Уміння ефективно вирішувати службові завдання шляхом дотримання 

принципів і норм загальнолюдської моралі та культури фахової діяльності. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, 

екологічні, культурні та інші події та явища. 

Концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень.  
Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

Здатність до нового економічного мислення, що відповідає сучасним умовам 
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господарювання; уміння аналізувати реальні економічні процеси, 

усвідомлювати економічні проблеми, пов’язані з майбутньою практичною 

діяльністю.  

Знання методів організації ефективного господарювання на рівні підприємства, 

необхідної сукупності теоретичних та практичних знань з внесенням 

пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства. 

Зміст дисципліни Методологічні засади статистики 

Статистичне спостереження. 

Зведення і групування статистичних даних 

Узагальнюючі статистичні показники 
Ряди розподілу та їх аналіз 

Статистичні методи вимірювання взаємозв’язку 

Аналіз тенденцій розвитку 

Індексний метод 

Вибірковий метод 

Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та додаткових 

декількох видів завдань: підготовка доповідей за заданою проблематикою 

дисципліни, поглибленого опрацювання окремих лекційних тем або питань; 

підготовка до поточного контролю знань, що полягає в опрацюванні 

контрольних запитань, питань для самодіагностики, самостійному опрацюванні 

теоретичного матеріалу за зазначеною тематикою; систематизація вивченого 
матеріалу для підготовки до заліку (перелік міститься в Методичних вказівках 

для підготовки до семінарських (практичних) занять), а також обов’язкових 

письмових індивідуальних навчально-дослідних завдань (за вибором студента). 

Міждисциплінарні зв’язки Основи наукових досліджень. Бухгалтерський облік. 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду  

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1.Комбінаторне, імовірнісне мислення та математична статистика: збірник 

завдань із повними розв'язаннями / авт.-упоряд. Ю. О. Захарійченко, Л. І. 

Захарійченко, В. К. Репета, Л. А. Репета. К.: Ред. газ. природничо-

математичного циклу, 2014. 126 с. 

2. Акімова О. В., Дубинська О. С. Статистика: в малюнках та схемах: навч. 

посіб. Київ.: Центр учбової літератури, 2007. 167 с. 

3. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія ймовірностей та 

математична статистика: навч. посіб. 4-те вид., випр. та допов. Київ:Центр 

навч. літ., 2006. 424 с 

4. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія ймовірностей та 
математична статистика: навч. посіб. 5-те вид.  К.: Центр учбової літератури, 

2010. 424 с. 

5. Бродський Я. С., Павлов О. Л. Статистика, ймовірность, комбінаторика у 

старшій школі : посібник. Харків. Основа, 2008. 207 с. 

6. Моторин Р. М., Чекотовський Е. В. Статистика для економістів: навч. посіб:  

2-ге вид., випр. і допов. Київ: Знання, 2011. 439 с. 

7. Моторин Р. М., Чекотовський Е. В. Статистика для економістів: навч. посіб: 

3-тє вид., випр. і допов. Київ: Знання, 2013. 381 с. 

Поточний контроль Виконання завдань семінарських (практичних) занять, тестування, ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною визначається 

розділом 8 Положення про порядок організації освітнього процесу в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 
види та критерії оцінювання відображені в робочій програмі з дисципліни. 

Підсумковий контроль Захист курсової роботи. Екзамен. 

Порядок та організація контролю знань здобувачів вищої освіти, зокрема умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються розділом 8 Положення про 

порядок організації освітнього процесу Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 

 

 

 

Розробник                                                                                                       Бовкун О.А. 


