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Загальна кількість годин 90

Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Дисципліна „Експертні системи та бази знань” виклада

ється для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 181 «Хар
чові технології» (на основі ОС „Бакалавр”) на M2 курсі у 1 семестрі.

Мета дисципліни „Інформаційні системи і технології в наукових дослі
дженнях” -  формування системи знань та вміння роботи у математичному пакеті 
Maple та у статистичному пакеті Statistica. Надання теоретичних знань, пов'язаних 
з роботою в цих пакетах. Ознайомлення та вивчення загальних принципів викори
стання цих пакетів та отримання навичок практичного їх застосування при вирі
шенні складних інженерних задач пов’язаних з обробкою статистичних даних або 
просто великого обсягу даних для отримання заданих цілей.

Завдання дисципліни „Інформаційні системи і технології в наукових дослі
дженнях” - навчити студентів застосовувати на практиці вміння роботи у матема
тичному пакеті Maple та у статистичному пакеті Statistica. Навчитися принципам 
роботи з цими пакетами прикладних програм та отримання навичок практичного 
їх застосування при вирішенні складних інженерних задач пов’язаних з обробкою 
статистичних даних або просто великого обсягу даних для отримання заданих ці
лей.
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Орієнтовний перелік тем лекцій

1. Введення у математичний пакет Maple
2. Основи роботи у Maple.
3. Графічні можливості та робота з командами у Maple
4. Введення в статистичний пакет Statistica.
5. Статистичні характеристики. Вивчення форм розподілу..
6. Групування даних. Однофакторний та багатофакторний кореляційно- 

регресійний аналіз.

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять

1. Введення у пакет Maple
2. Функції та діаграми Maple
3. Графічні засоби Maple
4. Можливості системи Statistica
5. Первинна обробка статистичних даних. Перевірка статистичних гіпотез
6. Основні статистичні характеристики і вивчення форм розподілу
7. Лінійний дискримінантний аналіз
8. Побудова регресійних моделей пакетом Statistica

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за
нять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної ди
сципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конферен
ції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в 
on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або 
за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
S  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку 
та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комуніка
ційних засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
S  Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати 
графік освітнього процесу.


