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Статистика
Преподавател: Доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев
Асистент: Ас. д-р Антоанета Георгиева Гетова
Учебна заетост

Форма

Аудиторна заетост

Хорариум

Лекции
Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Реферат
заетост
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

30
30

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ

90
150
2
3
5

№
1.
2.

Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете

60

90

% от оценката

В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
1

№
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Формиране на оценката по дисциплината1
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно
Изпит

% от оценката

50

50

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът има за задача да запознае студентите основните статически методи, които се
прилагат при изчерпателните изследвания. В първата част се разглеждат основните
понятия и основните описателни числови характеристики. Във втората част се
разглеждат основните статически методи за изследване на връзки между два
признака. В третата част се разглежда статистическият анализ в динамика.

Предварителни изисквания:
Няма

Очаквани резултати:
Студентите да знаят основните източници на изчерпателни данни.
Студентите да могат да прилагат адекватни описателни числови характеристики
към съответните видове признаци.
Студентите да могат да прилагат адекватни статистически методи за изследване на
връзки между два признака в зависимост от вида на признаците.
Студентите да могат да прилагат адекватни статистически методи за изследване в
динамика.
Учебно съдържание
№
1

Тема:
Същност на статистиката като наука
Съвкупности, единици, признаци. Видове признаци.
Дефиниционни и изучавани, качествени и количествени. Скали –
номинална, ординална (рангова, бална), интервална.
Статистиката и другите науки. Качествен и количествен анализ.
Задачи на статистическия анализ – описателни, аналитични и
прогностични. Институции провеждащи статистически
изследвания и осигуряващи статистическа информация.
Статистически публикации, статистически годишници и
статистически справочници. Статистическа информация в

Хорариум
2+2
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№
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4

5

6

7

8

9

10

11
12

Тема:
Интернет.
Статистически разпределения
Статистическа групировка. Значения на признака, честоти,
относителни дялове. Кумулативни честоти и кумулативни
относителни дялове.
Обобщаващи числови характеристики за център на
разпределение
Мода, медиана, средна аритметична. Ориентация за
асиметричността на разпределенията чрез сравняването на
модата, медианата и средната аритметична.
Обобщаващи числови характеристики за разсейване
Размах, средно аритметично отклонение, стандартно отклонение,
дисперсия, коефициент на вариация.
Статистически анализ на връзки между признаци
Особености и ограничения на анализа. Задачи на анализа. Анализ
на връзки при различни комбинации от признаци.
Двумерни разпределения
Двумерна групировка. Суми по редове и по колони. Условни
разпределения.
Анализ на връзки между качествен признак фактор и качествен
признак резултат
Относителни дялове по редове, по колони и общо. Коефициенти
за измерване на силата на връзката –  2 , коефициент на Крамер.
Нормиране, особености. Свеждане на анализа на връзки между
количествен признак фактор и качествен признак резултат към
анализа на връзки между качествен признак фактор и качествен
признак резултат.
Анализ на връзки между качествен признак фактор и
количествен признак резултат
Средни аритметични на признака резултат за всяко значение на
признака фактор. Корелационно отношение. Коефициент на
определеност.
Анализ на връзки между количествен признак фактор и
количествен признак резултат
Регресионен и корелационен анализ – особености и ограничения.
Линейна функция, степенна функция, експоненциална функция,
логаритмична функция. Рангова корелация – коефициент на
Спирман, коефициент на Гудман-Кръскал.
Доказване на причинно-следствени връзки (каузалност)
Проектиране и провеждане на експериментални изследвания предварителни условия, основни понятия (контролна и
експериментална група, рендомизация).
Модели на експериментални и на неекспериментални
изследвания
Статистически анализ в динамика
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№

13
14
15

Тема:
Хорариум
Елементарни измерители на динамика – прирасти, индекси,
темпове. Бази и пребазиране. Общи и средни прирасти, индекси
и темпове.
Анализ на динамиката на количествени характеристики
2+2
Аналитично изглаждане. Понятие за сезонност и цикличност.
Анализ на динамиката на разпределения
2+2
Коефициент на Крамер по подпериоди.
Прогнозиране
2+2
Конспект за изпит
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Въпрос
Същност на статистиката като наука
Съвкупности, единици, признаци. Видове признаци. Дефиниционни и
изучавани, качествени и количествени. Скали – номинална, ординална
(рангова, бална), интервална. Статистиката и другите науки. Качествен и
количествен анализ. Задачи на статистическия анализ – описателни,
аналитични и прогностични. Институции провеждащи статистически
изследвания и осигуряващи статистическа информация. Статистически
публикации, статистически годишници и статистически справочници.
Статистическа информация в Интернет.
Статистически разпределения
Статистическа групировка. Значения на признака, честоти, относителни дялове.
Кумулативни честоти и кумулативни относителни дялове.
Обобщаващи числови характеристики за център на разпределение
Мода, медиана, средна аритметична. Ориентация за асиметричността на
разпределенията чрез сравняването на модата, медианата и средната
аритметична.
Обобщаващи числови характеристики за разсейване
Размах, средно аритметично отклонение, стандартно отклонение, дисперсия,
коефициент на вариация.
Статистически анализ на връзки между признаци
Особености и ограничения на анализа. Задачи на анализа. Анализ на връзки при
различни комбинации от признаци.
Двумерни разпределения
Двумерна групировка. Суми по редове и по колони. Условни разпределения.
Анализ на връзки между качествен признак фактор и качествен признак
резултат
Относителни дялове по редове, по колони и общо. Коефициенти за измерване
на силата на връзката –  2 , коефициент на Крамер. Нормиране, особености.
Свеждане на анализа на връзки между количествен признак фактор и качествен
признак резултат към анализа на връзки между качествен признак фактор и
качествен признак резултат.
Анализ на връзки между качествен признак фактор и количествен признак
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Въпрос
резултат
Средни аритметични на признака резултат за всяко значение на признака
фактор. Корелационно отношение. Коефициент на определеност.
Анализ на връзки между количествен признак фактор и количествен признак
резултат
Регресионен и корелационен анализ – особености и ограничения. Линейна
функция, степенна функция, експоненциална функция, логаритмична функция.
Рангова корелация – коефициент на Спирман, коефициент на Гудман-Кръскал.
Доказване на причинно-следствени връзки (каузалност)
Проектиране и провеждане на експериментални изследвания - предварителни
условия, основни понятия (контролна и експериментална група, рендомизация).
Модели на експериментални и на неекспериментални изследвания
Статистически анализ в динамика
Елементарни измерители на динамика – прирасти, индекси, темпове. Бази и
пребазиране. Общи и средни прирасти, индекси и темпове.
Анализ на динамиката на количествени характеристики
Аналитично изглаждане. Понятие за сезонност и цикличност.
Анализ на динамиката на разпределения
Коефициент на Крамер по подпериоди.
Прогнозиране
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