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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

“Числові методи аналізу з охорони праці” 
 

1. ПЕРЕДМОВА 

 

1.1. Мета викладання і завдання дисципліни. Предмет навчальної 
дисципліни, її наукові і методичні основи. 

 

Створення безпечних умов праці є невід’ємною частиною соціально-

економічного розвитку держави, складова державної політики. На сучасному 

етапі розвитку та формування ринкових відносин, одним з найголовніших 

напрямів діяльності нашої держави є вирішення питань соціального 

забезпечення її громадян. 

Конституцією України нашу державу проголошено як соціальну, тобто її 

соціальна політика повинна спрямовуватись на створення належних умов для 

достойного рівня життя. Кількість травмованих і загиблих на виробництвах в 

Україні викликає стурбованість про майбутнє нашої країни та дієздатної 

частини населення.  

Для зменшення кількості травмованих та загиблих виконується аналіз 

виробничого травматизму. Мета якого – встановлення закономірностей 

виникнення травм на виробництві та розробка ефективних профілактичних 

заходів.  

 

“Числові методи аналізу з охорони праці” – дисципліна, яка вивчає різні 

методи аналізу виробничого травматизму. Використання числових методів 

дозволяє розробити профілактичних заходів. 

 

Мета викладання дисципліни – надання студентам знань з використання 

числових методів аналізу даних з охорони праці та використання числових 

методів для розробки профілактичних заходів. 

 

Об’єктами вивчення курсу є: 

• методи аналізу виробничого травматизму; 

• методи математичної статистики; 

• використання числових методів для розробки профілактичних 

заходів. 

 

Предметом вивчення курсу є: 

– елементи засади апарату чисельних методів, закони, що діють у сфері 

масових випадкових подій та явищ, методи систематизації, опрацювання й 

аналізу масових чисельних даних. 

 

Задачами курсу “Числові методи аналізу з охорони праці” є навчити 

студентів: 
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• числовим методам аналізу виробничого травматизму; 

• груповим та топографічним методам аналізу травматизму; 

• комплексним методам математичної статистики; 

• методам фізичного та математичного моделювання; 

• використання числових методів для розробки профілактичних 

заходів та інше. 

 

Вивчення курсу “Числові методи аналізу з охорони праці безпосередньо 

спирається на такі дисципліни: вища математика, основи охорони праці, 

управління охороною праці. Отримані студентами знання будуть використані 

при виконанні випускних робот та в майбутній професійній діяльності. 

 

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в 

результаті вивчення дисципліни: 

 

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати різні методи 

аналізу виробничого травматизму та дослідження умов безпеки праці та 

попередження травматизму. 

Підготовлений фахівець повинен вміти використовувати різні методи 

аналізу виробничого травматизму та встановлювати закономірності виникнення 

травм на виробництві та розробляти ефективні профілактичні заходи. 

 

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики 

проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання 

індивідуальних завдань. 

 

Для вивчання дисципліни студентам рекомендуються програма курсу, 

правова та нормативно–технічна документація та література, перелік якої 

надано у розділі 3. 

 

1.4. Система контролю якості навчання студентів. 

 

Контроль якості навчання студентів проводиться згідно з методичними 

рекомендаціями по організації контролю якості навчального процесу в вищих 

навчальних закладах Міністерства освіти та науки України (видання 1997 р.) 

Контроль якості навчання студентів проводиться шляхом перевірки 

виконаних студентами розрахункових завдань на практичних заняттях, а також 

шляхом здачі іспиту. 

 

1.5. Організація самостійної роботи студентів. 

 

Самостійна робота студентів включає: 

• виконання індивідуальних розрахункових завдань на практичних 

заняттях, які перевіряє і оцінює викладач;  
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• повторення та опанування лекційного матеріалу; на початку наступної 

лекції студенти мають можливість отримати консультацію за пройденим 

матеріалом; 

• підготовку до проведення модульної контрольної роботи: студенти 

вивчають лекційний матеріал та питання, що винесені для самостійного 

пророблення, при цьому мають можливість отримати повний перелік цих 

питань та консультацію по джерелам інформації. 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1 Лекції – 16 годин 

 

№ 

п/п 

Найменування розділів, тем Кіль-

кість 

годин 

1 2 3 

 Модуль 1 8 

1. Вступ. Мета курсу, об’єкт, предмет і задачі вивчення 

дисципліни. 

Поняття статистики, області її застосування. Предмет 

статистичні. Статистичні показники. Межі застосування 

імовірнісних методів. Завдання і організація статистики в 

Україні. 

Тема 1. Статистичне спостереження. 

Основні поняття. Програмно-методологічні питання. 

Організаційні питання статистичного спостереження. Види, 

способи і організаційні способи спостереження. 

Статистичний формуляр. 

2 

2. Тема 2. Первинна обробка та представлення результатів. 

Задачі зведення та його зміст. Види статистичного 

групування. Принципи побудови статистичного групування 

та класифікацій. Статистичні таблиці та їх  елементи. Види 

статистичних таблиць. Основні правила побудови і аналізу 

статистичних таблиць. Поняття про відносні величини та їх 

види. 

Роль і значення графічного метода в статистиці. Загальні 

правила побудови графічного зображення. Класифікація 

основних видів статистичних графіків. Діаграми зрівняння, 

структури, динаміки. Статистичні карти. 

2 
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1 2 3 

3. Тема 3. Абсолютні, відносні та середні статистичні 

показники. Показники варіації. 

Основні поняття і категорії. Абсолютні статистичні 

величини. Відносні величини. Види середніх величин та 

способи їх обчислення. Властивості середньої арифметичної 

та її розрахунок. Системи показників. 

Поняття варіації ознак. Показники варіації. Математичні 

властивості дисперсії та спрощені способи їх розрахунку. 

Види дисперсій та правил їх додавання. Моменти розподілу. 

2 

4. Тема 4. Вибіркове спостереження. 

Теоретичні основи вибіркового спостереження. 

Помилки вибірки. Способи формування вибіркових 

сукупностей. Визначення необхідної чисельності вибірки. 

Поняття статистичної оцінки. Точкова та інтервальна оцінка 

параметрів генеральної сукупності. Закони розподіли 

вибіркових характеристик. Мали вибірки. 

2 

 Модуль 2 8 

5. Тема 5. Перевірка статистичних гіпотез. 

Перевірка статистичних гіпотез. Помилки при перевірки  

статичних гіпотез. Загальна схема перевірки статичної 

гіпотези. Перевірка статичних гіпотез щодо середніх 

величин. Перевірка статичних гіпотез щодо розподілів. 

Перевірка статичних гіпотез про істотність розбіжностей між 

дисперсіями. 

Вирівнювання варіаційних рядів. Основні положення. 

Критерії згоди. Побудова теоретичного розподілу на основі 

емпіричних даних. Вирівнювання варіаційного ряду по 

кривій нормального розподілу. Вирівнювання варіаційного 

ряду по розподілу Пуассона. 

2 

6. Тема 6. Дисперсійний аналіз. 

Теоретичні основи і принципова схема дисперсійного 

аналізу. Дисперсійний аналіз при групуванні даних з однією 

ознакою. Застосування дисперсійного аналізу для оцінки 

вірогідності різниці двох середніх. Дисперсійний аналіз при 

групуванні даних з двома ознаками. 

2 

7. Тема 7. Кореляційний аналіз. 

Поняття про кореляційний аналіз. Парна (проста) 

лінійна кореляція. Показники тісноти зв’язку. Криволінійна 

кореляція. Множинна кореляція. Статистична оцінка 

вибіркових показників зв’язку. Непараметричні критерії 

оцінки кореляційного зв’язку. Особливості кореляційного 

аналізу в рядах динаміки. 
 

2 
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1 2 3 

8. Тема 8. Ряди динаміки. 

Поняття про ряди динаміки та їх види. Наукові умови 

побудови рядів динаміки. Показники ряду динаміки. 

Прийоми виявлення основної тенденції розвитку (тренду) в 

рядах динаміки. Факторний аналіз рядів динаміки. 

Інтерполяція і екстраполяція. Прогнозування суспільних 

явищ. Аналіз сезонних коливань. 

2 

 

2.2. Практичні заняття – 16 годин 

 

№ 

п/п 

Зміст (теми) занять Кількість 

годин 

 І модуль 8 

1. Аналіз результатів статистичного спостереження. 

Побудова різних видів групувань і їх графічна 

інтерпретація. 

2 

2. Розрахунок характеристик варіаційних рядів. Зведення 

та групування. Статичні таблиці та графіки. 

2 

3. Розрахунок статистичних показників виробничого 

травматизму. 

2 

4. Визначення стандартної та граничної похибок вибірки. 

Визначення меж довірчих інтервалів та необхідної 

численності вибірки. Визначення точкової та 

інтервальної оцінок для випадкової вибірки. 

2 

  ІІ модуль 8 

5. Визначення стандартної похибки для випадків 

розшарованого та серійного відбору. Визначення 

необхідної кількості спостережень. Застосування 

методу моментних спостережень. Перевірка гіпотези 

по середні. 

2 

6. Формування і дослідження вибіркової сукупності. 2 

7. Регресійно-кореляційний аналіз. 

Завдання 1. Парна лінійна регресія. 

Завдання 2. Виявлення виду парної залежності. 

2 

8. Непараметричні методи оцінки взаємозв’язку. 

Завдання 1. Метод рангової кореляції. 

Завдання 2. Коефіцієнт конкордації. 

Завдання 3. Метод таблиць взаїмосопряженності. 

2 
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2.3. Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами 

навчальних занять 

 

Вид занять 
Розділи, теми 

занять 

Всього 

годин 

 
Лекції Практик-

ні 

Лаборатор-

ні 

СРС Залік Іспит 

Вступ, Тема 1 10 2 2 - 6   

Тема 2 11 2 2 - 7   

Тема 3 12 2 2 - 8   

Тема 4 11 2 2 - 7   

Тема 5 12 2 2 - 8   

Тема 6 10 2 2 - 6   

Тема 7 12 2 2 - 8   

Тема 8 12 2 2 - 8   

Усього по 

дисципліні 
90 16 16 - 58 - Іспит 

 

3. Інформаційно – методичне забезпечення: 

3.1 Література до лекційних  та практичних занять 

 

1. Закон України "Про статистику", 1992 рік. 

2. Державна програма переходу України на міжнародну систем обліку і 

статистики. Мінстат, 1992 рік. 

3. В.Г. Минашкин, Р.А. Шмойлова, Н.А. Садовникова, Л.Г. Моисейкина, 

Е.С. Рыбакова. Теория статистики: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. 

Центр ЕАОИ. 2008. – 296 с. 

4. Єріна А. М. Є 71 Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с. 

5. Бек В.Л. Теорія статистики: навч. посібн. / В.Л. Бек. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2002. – 288 с. 

6. Сизова Т.М. Статистика: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУИТМО, 

2005. – 190 с. 

7. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / 

Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 656 с. 

8. Мармоза А.Т. Теорія статистики [текст] підручник / А.Т. Мармоза – К.: 

«Центр учбової літератури», 2013. – 591 с. 

9. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. проф. 

Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с. 

10. Громыко Г.Л. Общая теория статистики: Практикум. – М.: ИНФРА–

М, 2008. – 240 с. 

11. Ефимова М.Р., Ганченко О.Н., Петрова Е.В. Практикум по общей 

теории статистики: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 336 c. 

12. Ерина А. М., Пальян З. О. Теория статистики: Практикум / А. М. 
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Ерина, З. О. Пальян. – К.: О-во “Знания”, КОО, 2001. – 267 с. 

 

4. Самостійна робота студентів. 

 

Підготовка до практичних та лекційних занять. 

Підготовка до контрольних занять/до здачі модулів. 


