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Обсяг дисципліни:     кредити ECTS 124 годин. 

Лекцій: 32 годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Форма контролю: іспит. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 

 6  семестр. 

Мова викладання: українська.  

 

Мета Забезпечити підготовку фахівців в галузі прикладної математики, 

здатних формулювати, розв’язувати та узагальнювати практичні задачі у 

своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та 

спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, 

розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати 

відповідне програмне забезпечення. 

 

Компетентності 1. Здатність математично формалізувати постановку 

завдання, перевіряти коректність постановки. 2. Здатність обирати та 

застосовувати математичні методи для розв’язання практичних задач 

дослідження, моделювання, проектування, керування, прогнозування, 

прийняття рішень. 3. Здатність розробляти алгоритми та структури даних, 

програмні засоби та програмну документацію. 4. Здатність до проведення 

математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки даних, 

обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за 

допомогою спеціалізованих програмних засобів 

 

Результати навчання В результаті вивчення дисципліни студент 

зобов'язаний 1. Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної 

предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати 

раціональний метод вирішення; розв’язувати отримані задачі аналітичними 

та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих 

результатів. 2. Поєднувати методи математичного та комп’ютерного 

моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для 

пошуку оптимальних рішень. 3. Розв’язувати окремі математичні і практичні 

задачі в міждисциплінарних галузях: соціології, економіці, екології та 

медицині. 4.  Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні 

продукти та програмні системи комп’ютерної математики. 5. Вибирати 

методи та алгоритми розв’язання математичних задач статистичного і 

інтелектуального аналізу даних, прогнозування. 6. Вибирати методи та 

алгоритми розв’язання математичних задач статистичного і інтелектуального 

аналізу даних, прогнозування. .  

 

  



Теми що розглядаються  

Тема 1 Первинний статистичний аналіз.  

1.1. Вступ. Виборка. Обчислення статистичних точкових 

характеристик; графічні характеристики. Вилучення аномальних 

значень, 

1.2. Ідентифікація емпіричних розподілів. Методи обчислення 

точкових та графічних характеристик 

Тема 2 Відтворення розподілів.  

2.1. Методи оцінки параметрів розподілів. Метод максимальної 

правдоподоби.  

2.2. Однопараметричні розподіли: експоненційний, Стьюдента, 

Пірсона. Двохпараметричні розподіли: рiвномiрний, нормальний, 

логарифмічно-нормальний, гамма-розподіл.  

2.3. Критерії згоди Персона, Колмогорова. Квантілі. 

2.4.  Непараметричні методи математичной статистики 

Програма SPSS. Пiдготовка даних. Дискрептивнi статистики 

Тема 3  Перевірка статистичних гіпотез.  

3.1. Стандартизовані статистичні критерії.  Похибки I та II роду. 

3.2. Перевірка статистичних гіпотез щодо критеріїв однорідності і 

незалежности. Перевірка збігу середніх; збігу двох дисперсій. 

3.3. Програма SPSS. Частотний аналiз. Перевірка статистичних гіпотез: 

3.4. Методи непараметричної статистики. Критерій знаків; медіанний 

критерій, критерій Уілкоксона. 

 Тема 4 Дисперсiйний аналiз.  

4.1. Однофакторний дисперсiйний аналiз 

4.2. Двухфакторний дисперсiйний аналiз 

4.3. Основи теорії планування експерименту 

Тема 5 Кореляційний аналіз.  

5.1.Оцінка парноі кореляції. Коефіцієнти кореляції Пiрсона; 

статистична оцiнка. Корреляцiйне спiввiдношення  

5.2. Коефіцієнти кореляції Кендала і Спірмена. 

5.3.  Часткові та множинні коефіцієнти кореляції; 

Тема 6 Регресійний аналіз.  

6.1. Парна регресія; оцінки коефіцієнтів; статистична оцінка 

значущості; статистична оцінка коефіцієнту детермінації. 

Прогнозування за лінійною моделлю. 

6.2. Множинна регресiя. Класична лiнiйна модель множинноi регресii. 

Статистичнi оцiнки коефіцієнтiв. 

6.3.  Нелінійні моделі регресії 

6.4. Узагальнена модель множинноi регресii 

Тема7 Основи факторного аналізу  

7.1..Компонентний аналіз;  Постановка задачи. Матриця факторних 

навантажень. Крiтерii вiдбору головних компонент 

7.2. Розвідувальний компонентний аналіз. 

7.3. Програма SPSS. Факторний аналіз. 

 



Тема8 Кластерний аналіз. 

 8.1. Постановка задачи кластерiзацii. Рiзновиди кластерiзацii. Критерii 

щiдьностi кластерiв 

8.2.Види обчислення внутрiшньокластерноi та межкластерноi вiдстатi.  

8.3. Застосування кластерного аналізу в наукових i економічних 

задачах 

 Тема9 Дicкрiмiнантний аналiз даних. 

9.1. Постановка задачи. Дicкрiмiнантна функцiя.  

9.2. Пошаговий Дicкрiмiнантний аналiз. Зв’язок з дiсперсiйним та 

кластерним аналiзом. 

9.3. Програма SPSS. Дicкрiмiнантний аналіз. 

 

 

Форма та методи навчання При викладанні дисципліни «Аналіз даних»  

передбачено застосування активних та інтерактивних методів навчання 

лекцій, практичних занять у активній формі, колективного обговорення 

задач. Ефективність навчального процесу виявляється у; розвитку здібностей 

до аналізу і логіки. 

 

Методи контролю. Поточно-модульний контроль здійснюється та 

оцінюється за двома складовими: практичний модульний контроль і 

лекційний (теоретичний) модульний контроль. Оцінка за практичну 

складову модульного контролю виставляється за результатами оцінювання 

знань студента під час практичних занять, виконання завдань для самостійної 

роботи згідно з графіком навчального процесу. 

Оцінювання і перевірка знань студента проводиться в таких формах: 

1. На кожному занятті контролюється присутність студента; 

2. Перевірка та оцінювання знань студента під час проведення практичних 

занять. 

3. Оцінювання виконання завдань для самостійної роботи. 

4. Проведення поточного модульного контролю (практичного та лекційного). 

5. Проведення екзамену. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Самостійни 

роботи 

колоквіуми Іспит 
Сума 

30 20 30 20 100 

 



  

 

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
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 

 

Таблиця3. – Перелік дисциплін  

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

1.Теорі ймовірностей  1.Теорія часових рядів 

2.Математична статистика 2. Фінансова математика 

 

Провідний лектор:  доц. Гардер С.Є.    __________________ 
     (підпис) 

https://www.litres.ru/tags/analiz-dannyh

