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Академія прикладної математики — це відкритий віртуальний академічний  

простір  для педагогів та учнів – членів Київського обласного територіального 

відділення МАН в рамках  реалізації обласного науково-освітнього проєкту 

«#М: Математика. Мислення. Майбутнє.» у співпраці з кафедрою статистики, 

інформаційно-аналітичних систем і демографії Економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Тематика академічного заняття: «Статистика майбутнього» 

 

Дата проведення: 16 листопада 2022 року 

 

Місце проведення: онлайн-конференції через хмарне середовище  ZOOM 

 

 

Організатори заходу: 

 Департамент освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації; 

 Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Мала академія наук учнівської молоді»; 

 

Співорганізатори:  

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 

 Економічний факультет; 

 Кафедра статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії  

 

Цільова аудиторія: 

- учні-члени відділення математики Київського обласного територіального 

відділення МАН України, 

- педагоги – керівники дослідницьких проєктів  учнів-членів відділення 

математики Київського обласного територіального відділення МАН 

України 

 

Модератор: 

Валентина Цибко, методист наукового відділення математики Київського 

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

 



Тематика академічного заняття  

 

15.00-15.10 

Дорожня карта реалізації  обласного науково-

освітнього проєкту «#М: Математика. Мислення. 

Майбутнє.» у 2022-2023 навчальному році 

 

 

Світлана Минзар, директор Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу 

«Малаакадемія наук учнівської молоді» 

 

15.11-15.21 
Практика застосування статистичних методів у 

клінічних дослідженнях 

 

 

 Наталія Ковтун, завідувач кафедри статистики, 

інформаційно-аналітичних систем і демографії, доктор 

економічних наук 

 

 

15.22-15.37 
Мода і статистика 

 

 

Зінаїда Пальян, доцент кафедри статистики, 

інформаційно-аналітичних систем і демографії, 

кандидат економічних наук 

 

15.38-15.53 Пошук та імпорт даних 

 

 

Богдан Пацай, доцент кафедри статистики, 

інформаційно-аналітичних систем і демографії кандидат 

фізико-математичних наук  

 

15.54-16.09 
Підбиття підсумків. Обговорення формату та 

тематики наступних академічних занять 

 
 

Валентина Цибко, методист КОК ПНЗ "Мала академія 

наук учнівської молоді" 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала 

академія наук учнівської молоді» 

 

вул. Марії Примаченко, 84а 

м. Біла Церква Київської області 

09108 

man_kyivskaobl@ukr.net 

(04563) 7-20-29 
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