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Чемерис О.А., Прус А.В.
СТАТИСТИКО-ЙМОВІРНІСНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
АНОТАЦІЯ
Формулювання проблеми. Вивчення елементів статистики у професійній підготовці майбутніх фахівців з комп’ютерних
технологій сприяє реалізації прикладної спрямованості навчання. У статті наведено приклади використання
математичних та статистичних методів аналізу для конкретних до сліджень та дано методичні рекомендації,
зокрема, наведено приклади обчислення й подання числових характеристик вибірки та знаходженнязалежностей між
елементами варіаційних рядів.
Матеріали і методи. Аналіз науково-методичної літератури з математичної статистики, узагальнення та теоретичне
моделювання; визначення основних статистичних характеристик вибіркової сукупності (за допомогою офісних
програм та середовища GeoGebra); регресійний аналіз результатів дослідження для встановленнявзаємозв’язкуміж
даними; комп’ютерні технології для визначення числових характеристик.
Результати. У статті розкрито питання сучасних статистичних досліджень для різних галузей, результати яких було
використано при викладанні змістового модуля «Математична статистика» для майбутніх фахівців з
інформаційних технологій. Аналіз даних допомагає виявити корисну інформацію та зробити правильні висновки.
Застосування комп’ютерних пакетів дозволить легше та швидше одержати потрібни й результат.Широкий огляд
методів обчислень завдань зі статистики дозволяє набути досвіду щодо практики обчислень в цій дисципліні.
Наведено приклади розв’язання задач з подальшою візуалізацією як початкових, так і кінцевих даних. Використано
програмні середовища MS Excel та GeoGebra.
Висновки. Власний досвід навчання студентів дав можливість сформулювати деякі рекомендації для викладання змістового
модуля «Математична статистика» та вести елементи аналізу даних, з якими стикаютьсяфахівці з інформаційних
технологій у практичній діяльності. Огляд сучасних статистичних пакетів дозволить переглянути методи
закріплення інформації та урізноманітніти практичне вивчення основних питань. У подальшихпублікаціяхплануємо
сформулювати методичні поради для застосування багатофакторного аналізу на прикладі авторських задач.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аналіз даних, описова статистика, ящик з вусами, коефіцієнт кореляції, пряма регресії.

ВСТУП
Постановка проблеми. Сьогодні вивчення ма тема тики є а ктуа льним, оскі льки все бі льше спеці а льностей
потребують за стосува нь як за га льних ма тема тичних зна нь, та к і спеці а льних пра ктичних на вичок і умі нь. Роботодавці та
і нші стейкхолдери на полегливо вима га ють ві д пра ці вникі в зна нь теорі ї ймові рностей, прикладноїматематики,статистики,
основ ма тема тичного а на лі зу, ма тема тичної логі ки тощо.
Впродовж оста нні х рокі в спостері га ється тенденці я щодо збі льшення попиту на ква лі фі кованих IT-фахівців,адже в
структурі будь-якого пі дприємства спостері га ємо за лучення ві д одного та бі льше пра ці вникі в ці єї сфери ді яльності .
Сьогодні ма ємо бі ля 150 за кла ді в вищої осві ти в Укра їні , які сприяють пі дготовці фа хі вці в з комп’ютернихнаук.Зокрема,
в Житомирському держа вному уні верситеті і мені Іва на Фра нка реа лі зується осві тньо -професі йна програ ма «Суча сні
і нформа ці йні технологі ї та програ мува ння» для пі дготовки здобува чі в першого рі вня вищої осві ти спеці а льності 122
Комп’ютерні на уки (Ленчук, 2019). Програ ма ма є прикла дний ха ра ктер, орі єнтова на на формува ння на уково-технічного
сві тогляду ма йбутнього фа хі вця, зда тного розв’язува ти спеці а лі зова ні за вда ння, зокрема , іззастосуваннямінформаційних
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технологі й. Пі д «і нформа ці йними технологі ями» розумі ють сукупні сть методі в, виробничих і програ мно -технологі чних
за собі в, об'єдна них у технологі чний ла нцюжок, що за безпечує збира ння, збері га ння, обробку, висновок і поширення
і нформа ції, вони призна чені для зниження трудомісткості процесів використання і нформаційних ресурсів (Спі рі н, 2005).
Серед фа хових компетенці й, якими ма є оволоді ти випускник ба ка ла вра ту є СК 2 – зда тні сть до виявлення
за кономі рностей певних явищ, за стосува ння методі в ста тистичної обробки да них, яка повні стю може бути реа лі зована
при вивчені дисциплі ни «Теорі я ймові рностей, ймові рні сні процеси та ма тема тична ста тистика » (Ленчук, 2019).
Вивчення елементі в ста тистики у професі йні й пі дготовці ма йбутні х фа хі вці в з комп’ютерних технологі й сприяє
реа лі за ці ї прикла дної спрямова ності на вча ння, зокрема , розвива ються вмі ння щодо а на лі зу випа дкових поді й, їх
результа тивності та оці нки ймові рностей, висува ння гі потез, пр огнозува ння ситуа ці й та їх оптима льного розв’яза ння
(Па сі чник, 2011). Ва жливо ма ти огляд за стосува ння методі в в рі зних обла стях, а дже суча сні а на лі тичні та ста тистичні
методи за стосовуються в на йрі знома ні тні ших обла стях: в економі ці , фі на нса х, соці ологі ї, психологі ї, лі нгвістиці,біології,
екологі ї, хі мі ї, промисловості тощо, і сторично ста тистичним метода м прита ма нне вза ємозба гаченняі взаємопроникнення
зна нь.
Актуальність дослідження. Серед на уковці в, які не лише збира ли і кла сифі кува ли да ні , а а на лі зува ли їх та
описува ли за кономі рності , зга дуємо бельгі йського вченого Ла мбера Кетле, який одним з перших пока за в, що
випа дковості , які спостері га ються в живі й природі , вна слі док їхньої повторюва ності виявляють певну тенденці ю, яку
можна описа ти мовою ма тема тики (Гмурма н, 2003). Бі ометричні методи Френсиса Га льтона і Ка рла Пірсона сталиоснови
ма тема тичної ста тистики (Конет, 2010). Розподі ли Стьюдента та Фі шера -Снедекора використовують для визна чення
дові рчих і нтерва лі в неві домих па ра метрі в розподі лу та переві рки критері їв зна чимості тощо.
Окреслимо пита ння суча сних ста тистичних дослі джень для рі зних га лузей, результа ти яких ми використа ли при
викла да нні змі стового модуля: огляд програ мних за собі в ста тистичного а на лі зу да них (Роїк М. В., Присяжнюк О. І.,
Денисюк В. О.) (Роїк&Денисюк&Присяжнюк, 2017); за стосува ння прикла дних програ м ста тистичного а на лі зу щодо
результа ті в на укових дослі джень (Мунтян О. А., Мунтян М. Л., Яровенко А. Г.) (Мунтян&Мунтян&Яровенко, 2017); огляд
суча сних методі в та технологі й ста тистичного а на лі зу да них у гума ні та рних на ука х (Кислова М. А., Са вєльєв В. В., Середа
Ю. В.) (Кислова , 2017; Са вєльєв, 2018; Середа , 2013). Метою а на лі зу да них є виявлення корисної і нформа ці ї та
пра вильні сть висновкі в. Ана лі з да них може ма ти ба га то а спекті в та пі дході в, реа лі зовува тися за допомогою рі зних
і нструменті в – у тому числі ма тема тичних, ста тистичних, за допомогою рі знома ні тних способі в ві зуа лі за ці ї, а ле головне
його за вда ння – укрупнення і нформа ці ї.
Мета статті – зробити огляд основних методі в а на лі зу ста тистичних да них; на да ти методичні рекоменда ціїщодо
пра ктичної пі дготовки ма йбутні х фа хі вці в з і нформа ці йних технологі й при опа нува нні змі стового модуля «Математична
ста тистика ».
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ана лі з на уково-методичної лі тера тури, система тиза ці я та уза га льнення, а на лі з та порі вняння, теоретичне
моделюва ння; визна чення основних ста тистичних ха ра ктеристик вибі ркової сукупності ; регресивний а на лі з результатів;
комп’ютерні технологі ї.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Прикла дна ча стина змі стового модулю «Ма тема тична ста тистика » присвячена вивченню основнихметодіваналізу
ста тистичних да них, які на йча сті ше за стосовуються в дослі дженнях та на пра ктиці , а та кож формува нню пра ктичних
на вичок за стосува ння цих методі в за допомогою комп’ютерних програ м а на лі зу да них.
Перелі к ста тистичних па кеті в, які використовують професі она ли, досить великий, на прикла д : SAS, BMDP;STADIA,
STATGRAPHICS, SPSS, Sta ti s ti ca ; BIOSTAT, MESOSAUR, DATASCOPE тощо (Роїк, 2017), для на вча ння та кож рекомендують
Mi ni ta b, Ma tLa b, STATA, S-PLUS, BMDP, DATASCOPE тощо.
Лі дером з можливі стю проведення які сної обробки да них є ста тистичний па кет SPSS (Statistical Package forthe Social
Sci ences ), ві н ма є вбудова ний і нтелектуа льний за сі б для пропозиці ї щодо вибору ста тистики для поча ткових да них.
Програ ма створює гра фі ки та ді а гра ми з можливі стю копі юва ння та пода льшого використа ння. На жа ль єплатним,хоча є
демоверсі ї для на вча ння. Sta tSoft Sta ti s ti ca — рекомендують для ста тистичних дослі дження будь-якої скла дні сть, це
на ді йний за сі б для обробки да них, який га рно пода є 3D гра фі ки та і люстра ці ї; є безкоштовна демоверсі я. Для а на лі зу
да них за стосовують та кож спеці а льні мови програ мува ння, зокрема , R, Python, прикла ди на водимо на пра ктичних
за няттях в спеці а льних комп’ютерних кла са х (Ма йборода , 2020).
Mi cros oft Excel мі стить деякі ста тистичні функці ї, що є вбудова ними формула ми, а ле розра хунки за ними не
визна ються а вторитетними на уковими журна ла ми, та кож неможливо які сно ві зуа лі зува ти і нформа ці ю. Але MS Excel та
GeoGebra добре пі дходять для введення да них, попередні х ста тистичних обчислень, для побудови деякихвидівдіаграм.
При вста новленні вбудова ного модуля да них, яких є в усі х оста нні х версі ях Mi cros oft Excel , можна проводити остаточний
ста тистичний а на лі з.
В усі х типа х дослі дження на йча сті ше використовується описова ста тистика , методи якої дозволяють ві дшука ти
на йбі льш типові зна чення змі нної (мода , меді а на , середнє а рифметичне) та продемонструва ти, як сильно розкида ні
зна чення ві дносно типового (розма х вибі рки, середнє ква дра тичне ві дхилення), тобто кі лькі сно пі дсумува ти та оцінити
ма сив да них. Ста тистичні гра фі ки на дзвича йно рі знома ні тні , їх ча сто використовують для зобра ження ва ріаційнихрядів:
гі стогра ма (сходинковий гра фі к для і нтерва льного ва рі а ці йного ряду, чі тко видно моду), полігон(варіаційнийрядувигляді
ла ма ної лі ні ї), огі ва , кумулята (криві на грома джених пі дсумкі в ча стот, добре визна ча ють меді ану),діаграмирозсіювання
(на очно ба чимо за лежні сть мі ж змі нними), ящик з вуса ми (компа ктно пода є і нформа ці ю про вибі рку, за стосовують для
порі внянь), ма тричні гра фі ки (для описа ння за лежності мі ж ба га тьма змі нними), обличчя Чернова (схема ві зуа льного
пода ння ба га тофа кторних да них у вигляді людського обличчя) тощо. Ефективними у ста тистичних дослі дженнях є
комп’ютерні за соби побудови гра фі чних зобра жень у спеці а льних па кета х.
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Підсумування за п’ятьма значеннями, а бо п'ятиточкова характеристика вибірки – це вид описової ста тистики,
що на да є і нформа ці ю про на бі р спостережень, і , як видно і з са мої на зви – скла да ється і з п’яти ва жливих пока зникі в:
(мі ні ма льне зна чення в спостереженні ; перший (а бо нижні й) ква ртиль; меді а на (серединне значення);третій(або верхній)
ква ртиль; ма ксима льне зна чення).
На га да ємо визна чення понять, якими будемо оперува ти:
 розмах (R) вибі рки – це рі зниця мі ж ма ксима льним і мі ні ма льним зна ченнями елементі в вибі рки:
R  x max  xmin ;
 квартилі Q1, Q2, Q3 – це зна чення дослі джува ної ха ра ктеристики, як ві дтина ють послі довно чверть,половинута
три чверті кі лькості менших за величиною зна чень: Q1 – нижні й (перший ква ртиль), Q2 – меді а на Me (другий квартиль),Q3
– верхні й (треті й ква ртиль);
 інтерквартильний розмах ІКR – це рі зниця мі ж верхні м та нижні м ква ртилями: ІКR = Q3 – Q1;
 мода Mo – це зна чення, що на йча сті ше зустрі ча ється у вибі рці .
П'ятиточкову ха ра ктеристику пода ють як коробча сту ді а гра му, який на зива ють " ящик з вусами" відангломовного
термі ну "box–and–whiskey plot", а бо "boxplot" (Роїк, 2017). Ді а гра ма була предста влена Джоном Тьюкі в 1970-х рока х з
пода льшою модифі ка ці єю. Цей рисунок є прямокутником і з перетинкою і сторона ми, що па ра лельні осямкоординат,та
ві дрі зка ми, па ра лельними горизонта льні й осі , які ві дходять ві д середин бі чних сторі н прямокутника . Прямокутник і з
ві дрі зка ми розта шовується та к, щоб бі чні сторони проектува лись на точки горизонта льної осі , що є квартилями(довжина
коробки), а кі нці горизонта льних ві дрі зкі в проектуються на то чки, що є мі ні ма льним та ма ксима льним елемента ми
вибі рки. Вуса – це зна чення, які лежа ть, ві дпові дно, лі ві ше та пра ві ше ві д першого та третього ква ртиля. Викиди – це
зна чення, які зна ходяться поза межа ми і нтерва лу 1,5*ІКR.
Розглянемо на ступну за да чу та побудуємо для да них в умові «box-and-whiskers plot».
Задача 1. Знайдіть усі необхідні величини для побудови "ящика з вусами" та зобразіть його. Елементами
вибірки є бали за іспит студентів групи фізико-математичного факультету з дисципліни «Програмування»: 63, 75,
86, 66, 85, 94, 65, 74, 74, 65, 63, 63, 75, 86, 94, 82, 63, 74.
Розв'язання. Перш, ні ж побудува ти коробкову ді а гра му, потрі бно зна йти на йменше та на йбі льше зна чення
вибі рки, а та кож усі три ква ртилі . Для цього сформуємо групова ну вибі рку, для побудо ви якої споча тку за пишемо
ва рі а ці йний ряд (ва рі а нти хі розта шуємо в порядку зроста ння та вка жемо їх ча стоти появи ni):
xi
ni

63
4

Об'єм вибі рки N

65
2

n

i

i

66
1

74
3

75
2

82
1

85
1

86
2

94
2

= 18, xmin = 63, xmax = 94. Отже, розма х вибі рки: R  xmax  xmin  94  63  31 .

Да лі визна чимо три ква ртилі для ці єї вибі рки. Оскі льки N = 18, то за перший ква ртиль Q1 беремо членваріаційного
ряду з порядковим номером x5 = 65. За треті й ква ртиль Q3 беремо член ва рі а ці йного ряду з порядковим номером
x14 = 85. Інтерква ртильний розма х ІКR = Q3 – Q1 = 85 – 65 = 20.
Другий ква ртиль Q2 (меді а на ) дорі внює 74. Отже, п'ятиточковою ха ра ктеристикою ці єї вибі рки є п'ять значень:63;
65; 74; 85; 94. Побудуємо «box-and-whiskers plot» за да ними за да чі в середовищі GeoGebra (рис. 1).

Рис. 1. «Box-and-whiskers plot» до задачі 1
(https://www.geogebra.org/materials/yours)
Ста тистичний розподі л вибі рки є а симетричним, з чі тко вира женим меді а льним і нтерва лом. Ма ємо унімодальний
випа док (можна визна чити за рядом розподі лу зна чення для моди Мо = 63, тобто є ба л, який зустрі ча ється на йча сті ше в
порі внянні з і ншими). Результа т і спиту в 94 ба ли є викидом ста тистичного ряду.
Використа ння вбудова ного модуля Аналіз даних, зокрема , і нструменту «Описа тельна я ста тистика », дозволить
зекономити ча с та ві дна йти усі ха ра ктеристики а втома тично (рис. 2).
Усі явища та процеси, які на с оточують, вза ємопов’яза ні , тому ва жливо на вчитись вивча ти та пояснюва ти
вза ємозв’язки та за лежності мі ж ними. Існує ці лий ряд процедур для визна чення ста тистичної за лежності , коли змі на
одні єї дослі джува ної величини вплива є на розподі л і ншої. Тому за вда ння ма тема тичної ста тистики поляга є вкількісному
оці нюва нні вза ємоза лежностей щодо на явності , на пряму, форма х впливу рі зних фа кторі в на і нші . Отже, в пита ння
змі стового модуля дисциплі ни включені методи кореляці йного та регресі йного а на лі зу.
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Рис. 2. Робота з вбудованим модулем «Аналіз даних» (Microsoft Excel 2016)
Крі м ста нда ртних за вда нь за на вча льними посі бника ми для ма тема тичної ста тистики, формулюємо власні задачі.
Да ні для та ких за да ч беремо і з рі зних джерел: са йт Мі ні стерства фі на нсі в Укра їни ( https://minfin.com.ua/ua/);Лондонська
торгі вельна бі ржа (https ://www.l me.com/), результа ти опитува нь соці ологі чної ла бора торі ї фа культету соці ологі ї
Київського на ці она льного уні верситету і мені Та ра са Шевченка (https ://s oci ol ogy.knu.ua /uk/na uka);власні дослідження
студенті в фі зико-ма тема тичного фа культету.
Задача 2. Встановити зв’язок та перевірити залежність між коливаннями валют в Україні (євро, долар) за
період 01.05.-26.05.2020 року.
Дані брали з сайту Міністерства фінансів України (для євро – https ://mi nfi n.com.ua /ua /currency/nbu/eur/202005-20, для дола ру – https ://mi nfi n.com.ua /ua /currency/nbu/us d/2020-05-20). Результа ти ма ємо в та блиці 1.
Таблиця 1
Курси НБУ валют (євро, долар) за період 01.05.-26.05.2020
Да ти
01.05.20
02.05.20
03.05.20
04.05.20
05.05.20
06.05.20
07.05.20
08.05.20
09.05.20
10.05.20
11.05.20
12.05.20
13.05.20

Курс НБУ євро до
гривні
29.24240000
29.24240000
29.24240000
29.29390000
29.50780000
29.26910000
29.10170000
28.91170000
28.91170000
28.91170000
28.91170000
29.09660000
29.08430000

Курс НБУ дола ра
до гривні
26.97140000
26.97140000
26.97140000
26.95920000
26.97490000
26.97740000
26.93230000
26.81850000
26.81850000
26.81850000
26.81850000
26.81960000
26.79470000

Да ти
14.05.20
15.05.20
16.05.20
17.05.20
18.05.20
19.05.20
20.05.20
21.05.20
22.05.20
23.05.20
24.05.20
25.05.20
26.05.20

Курс НБУ євро до
гривні
29.02910000
28.78690000
28.78690000
28.78690000
28.76770000
28.79100000
29.02170000
29.14030000
29.46160000
29.46160000
29.46160000
29.16760000
29.31570000

Курс НБУ дола ра
до гривні
26.68970000
26.67920000
26.67920000
26.67920000
26.63800000
26.57100000
26.51590000
26.58540000
26.76990000
26.76990000
26.76990000
26.75560000
26.87420000

Предста вимо розв’яза ння за да чі в середовищі GeoGebra : пі сля внесення да них, програ ма будує ді а гра му
розсі яння, зобра жує пряму регресі ї та за писує її рі вняння (https ://www.geogebra .org/cl a s s i c#s prea ds heet).
Кутовий коефі ці єнт прямої r  0,31 – це коефі ці єнт кореляці ї, який ха ра ктеризує зв’язок мі ж випа дковими
величина ми. За числовим зна ченням ба чимо, що курси ва лют ма ють одна кову фа зу колива нь, а ле за лежні сть долара від
євро невисока (рис. 3). На ві ть можемо спрогнозува ти, що при курсі євр о до гривні в 30,0, курс дола ра становитиме 27,0716
(пі дтвердження ма ємо для курсі в ва лют 20.03.2020 та 03.-04.04.2020).
До речі , при змі ні змі нних (неза лежна – дола р, за лежна – євро) коефі ці єнт кореляці ї дорі внює0,9292,що говорить
про сильний зв’язок мі ж курса ми дола ра та євро. Це пі дтверджено фі на нсовими а на лі тика ми, а дже курс євро в Україні
формується ві д за лежності євро/дола р, а ось са м дола р – вже на ринкових умова х (Ма зуренко, 2019).
ОБГОВОРЕННЯ
Формува ння у випускника ба ка ла вра ту за спеці а льні стю 122 Комп’ютерні на уки фа хових компетенці й та
програ мних результа ті в передба ча є включення у ма тері а л дисциплі ни пита нь по за стосува нню методі в ста тистичної
обробки да них. Описова ста тистика та регресі йний а на лі з є на йпрості шими прикла да ми для а на лі зу вихі дних да них.
Пра вильне ві зуа льне пода ння і нформа ці ї дозволяє точно описа ти вихі дні да ні . Адже для фа хі вці в рі зних га лузей вкрай
ва жливим є вмі ння предста вляти результа ти своєї ді яльності та к, щоб це на йкра ще сприйма лось і ншими людьми – не
фа хі вцями в ці й га лузі . Коробкова ді а гра ма – це швидкий, компа ктний спосі б вивчення одного а бо декі лькох на борі в
да них у гра фі чному вигляді , проста для побудови та в зручні й формі пода є ва жливі числові ха ра ктеристики розподі лу.
Кореляці йний а на лі з да них обґрунтовує доці льні сть використа ння ста тичних методі в для обробки результатівдосліджень
будь-якої природи для вста новлення за лежності мі ж фа ктора ми, а обчислення в спеці а льних програмахпідвищить рівень
якості висновкі в.
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Рис. 3. Пряма регресії для дослідження курсів НБУ валют за 01.05.-26.05.2020

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Вла сний досві д на вча ння студенті в – ма йбутні х фа хі вці в з і нформа ці йних технологі й – да в можливі сть
сформулюва ти методичні рекоменда ці ї для змі стового модуля «Ма тема тична ста тистика ». Елементи а на лі тичної
геометрі ї та дискретної ма тема тики, ма тема тичного а на лі зу та лі ні йної а лгебри, які вивча ють студенти ба калавратуна
першому курсі , дозволять використа ти ма тері а л дисциплі н з метою глибинного розумі ння фа кті в м а тема тичної
ста тистики. Огляд суча сних ста тистичних па кеті в дозволив переглянути методи за крі плення і нформа ці ї та урізноманітніти
пра ктичне вивчення основних пита нь дисциплі ни. У пода льших публі ка ці ях пла нуємо сформулюва ти методичні пора ди
для за стосува ння конкретних ста тистичних па кеті в для пришвидшення одержа ння результа ті в експерименту та навести
прикла ди а вторських за да ч.
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STATISTICAL AND PROBABILITY COMPONENT OF THE CONTENT OF TRAINING OF INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALISTS
O.A. Chemeris, A.V. Prus
The Zhytomyr State University after I. Franko, Ukraine
Abstract.
Formulation of the problem. The study of elements of statistics in the training of future specialists in computer technology contributes to the
implementation of the applied orientation of education. The article provides examples of the use of mathematical and statisti cal
methods of analysis for specific studies and provides guidelines, in particular, examples of calculation and presentation of numerical
characteristics of the sample and finding the relationships between the elements of variation series.
Materials and methods. Analysis of scientific and methodological literature on mathematical statistics, generalization,and theoretical modeling;
determination of the main statistical characteristics of the sample (using office programs and GeoGebra environment); regression
analysis of research results to establish the relationship between the data; computer technology to determine numerical
characteristics.
Results. The article reveals the issues of modern statistical research for various fields, the results of which were used in teaching the content
module "Mathematical Statistics" for future specialists in information technology. Data analysis hel ps to identifyuseful information
and draw the right conclusions. Using computer packages will make it easier and faster to get the desired result. A broad ove rview
of methods for calculating problems in statistics allows you to gain experience in the prac tice of computing in thisdiscipline.Examples
of problem-solving with subsequent visualization of both initial and final data are given. MS Excel and GeoGebra software
environments are used.
Conclusions. The students' own experience allowed them to formulate some recommendations for teaching the content module "Mathematical
Statistics" and to conduct elements of data analysis, which are encountered by specialists in information technologyin practice.The
review of modern statistical packages will allow us to reconsider methods of fixing of the information and to diversify practical
studying of the basic questions. In future publications, we plan to formulate methodological advice for the application ofmultifactor
analysis on the example of the author's problems.
Keywords: data analysis, descriptive statistics, mustache box, correlation coefficient, regression line.
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