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Кількість кредитів З
Загальна кількість годин 90

Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Комп’ютерні технології 

статистичної обробки інформації» покликана допомогти студенту отримати: знання 
основних понять, методів, моделей та алгоритмів статистичної обробки інформації; 
розуміння принципів застосування технологій статистичної обробки інформації; 
уміння вільно орієнтуватися на сучасному ринку з існуючими комп’ютерними паке
тами статистичного аналізу та застосовувати програмне забезпечення для викори
стання методів статистичного аналізу при обробці інформації

Навчальна дисципліна направлена на направлена на формування знань, умінь і 
навичок в областях теорії і практики основ статистичної обробки експерименталь
них даних наукових досліджень з використанням комп'ютерних технологій.

Метою вивчення дисципліни є надання студентам вихідних знань і навичок, 
що необхідні для побудови статистичних моделей.

Завдання дисципліни полягає у вивченні загальних положень щодо статисти
чного аналізу моделей, їх розв'язування з метою використання при дослідженні сис
тем.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

С п е ц іа л ь н іс т ь
З а г а л ь н і к о м п е т е н т 

н о с т і (З К )
С п е ц іа л ь н і (ф а х о в і)  

к о м п е т е н т н о с т і (Ф К )
Р е з у л ь т а т и  н а в ч а н н я  (Р Н )

263 «Цивільна 
безпека»

ЗК1. Здатність до по
шуку, оброблення та 
аналізу інформації з 
різних джерел 
ЗКЗ. Здатність прийма
ти обґрунтовані 
рішення
ЗК4. Здатність діяти 
соціально
відповідально та 
свідомо

ФК1. Здатність приймати 
ефективні рішення, керу
вати роботою колективу 
під час професійної 
діяльності
ФКЗ. Здатність до прове
дення
технікоекономічного 
аналізу, оцінювання 
ризиків, комплексного 
обґрунтування проектів,

РН7. Використовувати сучасні інформа
ційні та комунікаційні технології, спеці
алізоване програмне забезпечення під 
час розв’язання практичних та/або нау
кових задач
. РН8. Здійснювати техніко-економічні 
розрахунки заходів у сфері професійної 
діяльності.
РН11. Розв’язувати проблеми у нових 
або незнайомих ситуаціях за наявності 
неповної або обмеженої інформації, оці-
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ЗК5. Здатність
оцінювати та забезпе
чувати якість викону
ваних робіт

планів, рішень, їх 
реалізації у сфері 
цивільної безпеки 
ФК4. Здатність до засто
сування інноваційних 
підходів, сучасних
методів, спрямованих на 
регулювання техногенної 
та виробничої безпеки 
ФК5. Здатність до ство
рення і реалізації 
інноваційних продуктів і 
заходів у сфері 
професійної діяльності. 
ФК6. Здатність застосову
вати сучасні інформаційні 
та комунікаційні
технології, спеціалізоване 
програмне забезпечення у 
сфері професійної
діяльності

нювати ризики, здійснювати відповідні 
дослідження
РН14. Здійснювати прогнозування, оцін
ку ризику під час професійної діяльності 
та можливості відповідних підрозділів 
щодо реагування на надзвичайні ситуації 
та події.
РН17. Відшуковувати необхідну інфор
мацію в спеціальній літературі, базах 
даних, інших джерелах інформації, ана
лізувати та об’єктивно оцінювати інфор
мацію.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Основні поняття математичної статистики.
2. Перевірка статистичних гіпотез.
3. Кореляційний аналіз
4. Регресійний аналіз.
5. Дисперсійний аналіз.

t

Орієнтовний перелік тем лабораторних робіт
1. Первинна обробка статистичних даних
2. Перевірка статистичних гіпотез про однорідність вибірок
3. Кореляційний аналіз.
4. Оцінка параметрів регресії за МНК
5. Однофакторний дисперсійний аналіз
6. Двофакторний дисперсійний аналіз

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за
нять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дис
ципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або 
на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посе- 

х редництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за пого
дженням із викладачем курсу.
S  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
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•/ 3добувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти дис
циплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, дбайливо 
ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік освітньо
го процесу.
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