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Обсяг дисципліни:  4  кредити ECTS  120 годин. 

Лекцій:  32 годин. 

Практичних занять:  32 годин. 

Форма контролю:  іспит. 
Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр»:  1 семестр. 

Мова викладання: українська.  

Мета курсу – полягає у формуванні у майбутніх фахівців знань щодо 

використання числових методів аналізу даних з охорони праці та 
використання числових методів для розробки профілактичних заходів. 
 

Компетентності: 
Загальні компетенції (ЗК): 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК6).  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ПК): 

– здатність оперувати фізичними та хімічними термінами, розуміти 

сутність математичних, фізичних та хімічних понять та законів, які необхідні 
для здійснення професійної діяльності (ПК 4); 

–  здатність до читання та виконання ескізів та креслень, застосування 
комп’ютерної графіки в сфері професійної діяльності (ПК 18). 

 

Результати навчання з дисципліни «Числові методи аналізу з 
охорони праці»: 

– використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні 
технології, системи управління базами даних та стандартні пакети 

прикладних програм (РН 9). 

– розробляти та використовувати технічну документацію, зокрема з 
використанням сучасних інформаційних технологій (РН 10). 

 

 

Теми що розглядаються 

Змістовий модуль № 1 СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОКАЗНИКИ І 
ОЦІНКИ 

Тема 1. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Питання: 

1. Сутність статистичного спостереження. 
2. План статистичного спостереження. 
3. Організаційні форми, види і способи статистичного спостереження. 
Тема 2. ПЕРВИННА ОБРОБКА ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Питання: 

1. Зведення та групування статистичних даних. 

2. Статистичні таблиці. 
3. Графічні способи зображення статистичних даних. Види графіків. 
4. Помилки спостережень. 



 

Тема 3. АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ ТА СЕРЕДНІ ПОКАЗНИКИ 

Питання: 

1. Види і функції статистичних показників. 
2. Абсолютні та відносні величини. Основні поняття і категорії. 
3. Середні величини: поняття, види та способи їх обрахування. 
Тема 4. ВАРІАЦІЙНІ РЯДИ 

Питання: 

1. Ряди розподілу. Основні поняття. 
2. Графічне представлення варіаційного ряду. 
3. Характеристики варіаційного ряду. Показники варіації. 
4. Структурні середні. 
5. Математичні властивості дисперсії. 
6. Показники варіації альтернативної ознаки. 

7. Правило додавання дисперсій. 

8. Основи дисперсійного аналізу 
Тема 5. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ОХОРОНІ ПРАЦІ 
Питання: 

1. Загальні відомості про вибірковий метод. 

2. Характеристики генеральної та вибіркової сукупності.  
3. Помилки у вибірковому спостереженні. 
4. Закон великих чисел. 

5. Проста випадкова вибірка. 
6. Механічна вибірка. 
7. Типова вибірка. 
8. Серійна вибірка. 
9. Районована вибірка. 
10. Мала вибірка. 
11. Метод моментних спостережень. 
Тема 6. СТАТИСТИЧНІ ГІПОТЕЗИ ТА ЇХ ПЕРЕВІРКА 

Питання: 

1. Перевірка статистичних гіпотез. 
2. Перевірка гіпотези про рівність середніх двох сукупностей. 

3. Перевірка гіпотези про рівність частки ознаки в двох сукупностях. 

4. Виключення грубих помилок спостереження. 
 

Змістовий модуль № 2 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ І 
ДИНАМІКИ 

 

Тема 7. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Питання: 

1. Вирівнювання варіаційних рядів. Основні положення. 
2. Критерії згоди. 

3. Побудова теоретичного розподілу на основі емпіричних даних. 

4. Вирівнювання варіаційного ряду по кривій нормального розподілу. 
5. Вирівнювання варіаційного ряду по розподілу Пуассона. 



 

Тема 8. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ 

Питання: 

1. Характер явищ і зв'язку між ними. 

2. Види зв’язків. 
3. Методи аналізу взаємозв’язку. 
4. Моделювання зв’язку методом кореляційного і регресивного аналізу. 
5. Однофакторний кореляційно-регресивний аналіз. 
6. Проста (парна) лінійна регресія.  
7. Парна нелінійна регресія. 
8. Багатофакторний кореляційно-регресивний аналіз. 
9. Непарні методи вивчення зв’язку. 
10. Метод рангової кореляції. 
11. Коефіцієнт конкордації. 
12. Метод таблиць зв’язаності. 
ТЕМА 9. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ 

Питання: 

1. Поняття про часові ряди. 

2. Правило побудови часових рядів. 
3. Зіставність рівнів та стулення часових рядів. 
4. Показники динаміки розвитку процесів. 
5. Середні показники часового ряду. 
6. Попередній аналіз: виявлення аномальних рівнів. 
7. Основні компоненти часового ряду. 
8. Основна тенденція часового ряду – тренд. 

9. Методи механічного вирівнювання. 
10. Методи аналітичного вирівнювання. 
11. Перевірка адекватності і оцінка точності моделі. 
12. Елементи прогнозування і інтерполяція. 
 

Форма та методи навчання 

Метод навчання – досить складне, багато якісне багатовимірне 
педагогічне явище, в якому знаходять відображення об’єктивні 
закономірності, принципи, цілі, зміст і форми навчання. Цей зв’язок з 
іншими дидактичними категоріями взаємо-зворотній: принципи, цілі, зміст і 
форми навчання визначають метод, але вони не можуть бути реалізовані без 
нього, без урахування можливостей їх практичної реалізації. Науковці 
поділяють методи навчання на словесні (розповідь-пояснення, бесіда, 
лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація) та практичні (досліди, вправи, 

лабораторні роботи, реферати тощо). При вивченні дисципліни 

використовуються проблемний підхід у лекції та пояснювально-

ілюстративний метод. Проблемною є така лекція, що містить у собі 
проблемні, дискусійні твердження, варіанти вирішення яких досягаються 
обов'язковим обговоренням їх між усіма присутніми. Цьому передує монолог 
викладача, в якому він вводить слухачів у проблему, вказує на можливі 
підходи до її аналізу на матеріалі співставлення різних факторів та теорій і 



 

знайомить з деякими умовами та прецедентами її розв'язання, створюючи 

тим самим грунт для проблематизації зовнішнього діалогу. При 

пояснювально-ілюстративному методі, студенти, що навчаються одержують 
знання на лекції, з учбової або методичної літератури. Сприймаючи і 
осмислюючи факти, оцінки, висновки, студенти залишаються в рамках 

репродуктивного (відтворюючого) мислення. У вузі даний метод знаходить 
найширше застосування для передачі великого масиву інформації. Це 
дозволяє студентам застосовувати усі форми освоєння матеріалу, що 

підвищує ефективність роботи у аудиторії. Лекції викладаються державною 

мовою. Лектор застосовує на заняттях інформацію та ресурси, що розміщено 

у Інтернеті на сайті кафедри, де студент може знайти відповідь на багато 

запитань, у тому числі: лекції, методичні вказівки, тести та інше. 
 

Методи контролю 

Контроль складової робочої програми проводиться: 
- практичні заняття – захист виконаного завдання; 
- відповіді на тестові питання, що складені за лекційним матеріалом, 

практичними заняттями, самостійною роботою. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового 

іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою і у 
терміни, що встановлені навчальним планом. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Сума 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т2.1 Т2.2 Т2.3  

6,25 6,25 6,25 12,5 12,5 6,25 6,25 25,0 18,75 100 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Розподіл балів відповідно до тем змістовних модулів: 
Аудиторні заняття (53%):  Л (26,5%) – форма контролю – тестування; 

      ПЗ (26,5%) – звіти, щодо виконання робіт. 
Поза аудиторні роботи студента (47%): СРС (РЕ, тільки з індивідуальними 

завданнями). 

 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90-100 A відмінно   

82-89 B 

74-81 C 

добре 



 

64-73 D 

60-63 E 

задовільно 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3 – Перелік дисциплін 
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
Розслідування, облік та аналіз 
нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій 

Соціально-економічні основи охорони праці 

Профілактика виробничого 
травматизму та професійних 

захворювань 

Організація наглядової діяльності та аудит в галузі 
охорони праці 

Управління охороною праці Випускні дипломні роботи бакалаврів 
 

 

 

 

Провідний лектор:  доц., доц. Євгеній СЕМЕНОВ         
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


