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Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Кафедра Комп’ютерних наук

Силабус «Інформаційні технології математичної статистики»    2019-2020 н.р.  3 курс КН, професор Малкіна В.М.

1. Анотація курсу

Навчальна  дисципліни  направлена  на  формування  знань  загальних
положень щодо інформаційних технологій  статистичної  обробки та аналізу,
практично  корисних  знань  та  закономірностей,  необхідних  для  прийняття
рішень;  огляд  методів,  програмних  продуктів  та  різних  інструментальних
засобів,  що  використовуються  в  статистичному  аналізі;  розгляд  практичних
прикладів  застосування  математичної  статистики;  підготовка  студентів  до
самостійної  роботи  з  розв'язання  практичних  задач  засобами  статистичного
аналізу даних та розробки інтелектуальних систем. 

Веб-сайт розміщення курсу

2. Мета викладання дисципліни

Мета дисципліни “Інформаційні технології  математичної  статистики” -
вивчення методів сучасної обробки даних на основі інформаційних технологій,
пошуку у необроблених масивах даних раніше невідомих, практично корисних
знань  та  закономірностей,  необхідних для  прийняття  рішень;  огляд  методів,
програмних  продуктів  та  різних  інструментальних  засобів,  що
використовуються;  розгляд  практичних  прикладів  застосування  методів
математичної  статистики;  підготовка  студентів  до  самостійної  роботи  з
розв'язання різних економічних задач та розробки інтелектуальних систем. 

3. Завдання вивчення дисципліни

Завдання  курсу –  навчити  студентів  застосовувати  сучасні
інформаційні  технології  і  програмні  системи  для  обробки
експериментальних і статистичних даних. 

Надати  інформацію  про базові  визначення,  основні  етапи  аналізу  і
інтерпретації  даних;  змістову  і  математичну  постановку  основних  задач
статистичного  аналізу  даних та  способи  їх  розв’язку;  сутність  і  властивості
основних  алгоритмів  статистичного  аналізу  даних;  основи  організації  та
технології обробки експериментальних і статистичних даних на комп’ютері; 

Навчити студентів обґрунтовувати вибір засобів і методів для розв’язку
конкретних  задач  аналізу  даних;  створювати  і  застосовувати  типові
математичні  моделі  для  дослідження  явищ  і  процесів  за  результатами
спостережень при 

розв’язку  задач   регресійного  аналізу;  обирати  засоби  та  методи  обробки
експериментальних  даних  для  ефективного  застосування;  представляти
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результати  аналізу  в  зручному  для  сприйняття  вигляді,  інтерпретувати  їх  у
відповідності з поставленою задачею.

4. Результати навчання

Інтегральні компетенції:
Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні

проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає
застосування теорій та  методів інформаційних технологій  і  характеризується
комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння  професійної

діяльності. 
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
Здатність діяти на основі етичних міркувань. 
Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та  необхідність  його  сталого  розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод
людини і громадянина в Україні. 

Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,  наукові
цінності  і  досягнення  суспільства  на  основі  розуміння  історії  та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку  суспільства,  техніки  і  технологій,
використовувати  різні  види  та  форми  рухової  активності  для  активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність  до  математичного  формулювання  та  досліджування

неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування  вибору
методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі
комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування  

Здатність  до  виявлення  статистичних  закономірностей
недетермінованих явищ, застосування 

методів  обчислювального  інтелекту,  зокрема  статистичної,
нейромережевої  та  нечіткої  обробки  даних,  методів  машинного  навчання  та
генетичного програмування тощо. 

Здатність  до  інтелектуального  аналізу  даних  на  основі  методів
обчислювального інтелекту  включно з  великими та  погано  структурованими
даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі
розв’язування прикладних задач.



Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Кафедра Комп’ютерних наук

Силабус «Інформаційні технології математичної статистики»    2019-2020 н.р.  3 курс КН, професор Малкіна В.М.

Програмні компетентності:
Застосовувати  знання  основних  форм  і  законів   абстрактно-логічного

мислення,  основ методології  наукового  пізнання,  форм і  методів  вилучення,
аналізу,  обробки  та  синтезу  інформації  в  предметній  області  комп'ютерних
наук. 

 Використовувати  сучасний  математичний  апарат  неперервного  та
дискретного аналізу,   лінійної алгебри,  аналітичної геометрії,   в професійній
діяльності  для   розв’язання  задач  теоретичного  та  прикладного  характеру  в
процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.  

Використовувати  знання  закономірностей   випадкових  явищ,  їх
властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних
програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і
побудови прогнозних моделей. 

Використовувати   методи   обчислювального  інтелекту,  машинного
навчання,  нейромережевої  та  нечіткої  обробки  даних,  генетичного  та
еволюційного  програмування   для  розв’язання  задач  розпізнавання,
прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.

Розуміти  принципи  моделювання  організаційно-технічних  систем  і
операцій;  використовувати  методи дослідження операцій, розв’язання одно–
та  багатокритеріальних  оптимізаційних  задач  лінійного,  цілочисельного,
нелінійного, стохастичного програмування.  

Використовувати  методологію  системного аналізу  об’єктів, процесів і
систем   для   задач   аналізу,  прогнозування,  управління  та  проектування
динамічних  процесів  в  макроекономічних,  технічних,  технологічних  і
фінансових об’єктах. 

Знання способів і методів навчання, методів самоосвіти, основ наукової та
дослідницької  діяльності,  методів  пошуку,  збору,  аналізу  та  обробки
інформації.  Вміння  оцінювати  предмет  навчальної  діяльності,  визначати
загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для
досягнення  результату,  здійснювати  необхідний  самоконтроль,
використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та
застосовувати  у  професійній  діяльності  свої  творчі  здібності,  організовувати
робоче місце, планувати робочий час.

5. Пререквізити

Вивчення  дисципліни  передбачає  базові  знання  дисциплін   «Вища
математика»,   «Дискретна  математика»,  «Теорія  алгоритмів»,  «Чисельні
методи»,  «Дослідження  операцій»,  «Теорія  ймовірностей  та  математична
статистика».

6. Постреквізити
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Знання  і  вміння,  які  отримані  під  час  вивчення  дисципліни
використовуються  при  вивченні  дисциплін  «Теорія  прийняття  рішень»,
«Системний аналіз», «Інтелектуальний аналіз даних».

7. Інформація про викладача

Назва курсу:                    Інформаційні технології математичної 
статистики

Мова викладання:         Українська
Викладач:                         Малкіна В.М., д.т.н., пофесор, 
Посада:                              професор кафедри Комп’ютерних наук ТДАТУ
Контактна інформація: e-mail: vira.malkina@tsatu.edu.ua

                                                      http  ://  www  .  tsatu  .  edu  .  ua  /  kn  /  people  /  malkina  /

Наукові інтереси:         прикладна геометрія, математичне моделювання,
інтелектуальний аналіз даних

8. Структура курсу та форма контролю знань

Номер
тижня

Вид занять

Тема заняття

або завдання на
самостійну роботу

Кількість

годин

балів
лк лаб

сем.
(пр.)

СРС

Змістовий модуль 1

1

Лекція 1 

Огляд сучасних 
комп’ютерних 
програм 
статистичного аналізу
даних. Описова 
статистика на основі 
інформаційних 
технологій

2 - - - -

Лабораторна
робота 1 

Можливості системи 
Statistica і пакету 
Аналіз даних в 
середовищі EXSEL.  

- 2 - - 5

Самостійна
робота 1

Приклади 
застосування 
статистичного 
аналызу даних

- - - 10 2

2 Лабораторна Описова статистика в - 2 - - 5

http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/malkina/
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робота 2
середовищі 
статистичного 
аналізу. 

Самостійна
робота 2

Архітектура, 
класифікація та 
стандарти програмних
систем математичної 
статистики

- - - 10 2

3

Лекція 2 Інформаційні 
технології 
регресійного аналізу 
даних  

2 - - -

Лабораторна
робота 3

Перевірка 
статистичних гіпотез 
за допомогою системи
Statistica і пакету 
Аналіз даних в 
середовищі EXSEL. 

- 2 - 5

Самостійна
робота 3

Характеристика 
сучасного стану 
ринку систем 
статистичного аналізу
даних

 - - - 10 2

4

Лабораторна
робота 4

Лінійний регресійний 
аналіз 

- 2 - - 5

Самостійна
робота 4

Характеристики 
процесів і 
активностей та 
методів 
дейтамайнінгу

- - - 10 2

5

Лекція 3 Особливі випадки 
регресійного аналізу. 
Ефект 
мультиколеніарності

2

Лабораторна
робота 5

Множинний 
регресійний аналіз 

2 5

Самостійна
робота 5

Характеристики 
процесів і 
активностей та 
методів 
дейтамайнінгу

10 1
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6

Лабораторна
робота 6

Регресійний аналіз у 
випадку нелінійних 
моделей

2 5

Самостійна
робота 6

Характеристики 
процесів і 
активностей та 
методів 
статистичного аналізу

8 1

7,8
ПМК 1

Підсумковий контроль
за змістовий модуль 1

10

Всього за змістовий модуль 1 -  76 год. 6 12 - 58 50

Змістовий модуль 2

9

Лекція 4

Ефект 
гетероскедастичності
в регресійному 
аналізі даних

2

Лабораторна
робота 7

Аналіз даних при 
наявності ефекту 
мультиколеніарності

2 4

Самостійна
робота 7

Розроблення 
спеціального 
програмного 
забезпечення 

- - - 10 1,5

10

Лабораторна
робота 8 

Аналіз даних при 
наявності ефекту 
гетероскедастичності.

- 2 - - 4

Самостійна
робота 8

Програмне 
забезпечення для 
дослідження часових 
рядів

- - - 20 1,5

11

Лекція 5
Інформаційні 
технології аналізу 
часових рядів

2 - - - -

Лабораторна
робота 9 

Аналіз часових рядів - 2 - - 4

Самостійна
робота9

Програмне 
забезпечення аналізу 
часових рядів

 - - - 10 1,5

12 Лабораторна
робота 10

Аналіз даних при 
наявності ефекту 
автокореляції 

- 2 - - 4
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залишків та 
авторегресії

Самостійна
робота 10

Загальна схема 
генетичних алгоритмів
в статистиці

- - - 10 1,5

13
Лекція 6

Інформаційні 
технології 
дисперсійного аналізу

2

Лабораторна
робота 11

Дисперсійний аналіз 
даних зі застосування 
спеціальних 
статистичний програм

2 5

Самостійна
робота 11

Загальна схема 
статистичних 
алгоритмів

10 1

14
Лабораторна

робота 12

Двофакторний 
дисперсійний аналіз в 
середовищу програми
STATISTICA

- 2 - - 5

Самостійна
робота 12

Загальна схема 
генетичних алгоритмів

- - - 4 1,5

15 Лабораторна
робота 13

Візуалізація 
статистичних даних

5

Самостійна
робота 13

Додаткові можливості 
пакету STATISTICA

- - - 4 1,5

16,17
ПМК 2

Підсумковий контроль
за змістовий модуль 2

10

Всього за змістовий модуль 2 -  74год. 6 10 - 58 50

   Всього з навчальної дисципліни - 150 год. 100

9. Методи та форми навчання

Використовуються наступні форми навчання:
- лекції (активні форми навчання)
- лабораторні заняття (інтерактивні форми навчання)
- консультації, самостійна робота (поза аудиторні форми навчання)
- форми  контролю  знань  (тестування,  контрольні  роботи,  групове

опитування, залік)
На  лабораторних  заняттях  студент  отримує  індивідуальні  варіанти  для

самостійного виконання лабораторних робіт , які завершуються захистом звітів. 

10. Політика курсу
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Самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та
підсумкового контролю результатів навчання.

Посилання  на  джерела  інформації  у  разі  використання  ідей,  розробок,
відомостей.

Надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної
діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

Засвоєння пропущеної теми лекції з  поважних причин перевіряється під
час складання підсумкового контролю. 

Пропущені лабораторні заняття, незалежно від причин пропуску, студент
відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Незадовільні  оцінки,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  лабораторному  занятті
перескладаються викладачеві до терміну складання підсумкового контролю.

11. Шкала оцінок

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Переведення  балів  внутрішньої  100-бальної  шкали  в  національну  та

шкалу ЄКТС здійснюється у наступному порядку:

Шкала 
рейтингу
ТДАТУ

Оцінка
за шкалою

ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

Екзамен або диференційований залік

90-100 A 5 (відмінно)
82-89 B

4 (добре) 
75-81 C
67-74 D

3 (задовільно) 
60-66 E

35-59 FX
2 (незадовільно)
(з можливістю повторного перескладання)

0-34 F
2 (незадовільно)
(з обов’язковим повторним вивченням курсу)

Оцінка  «відмінно»  -  студент  демонструє  повні  і  глибокі  знання
навчального  матеріалу,  достовірний  рівень  умінь  та  навичок,  правильне
обґрунтоване  формулювання  практичних  висновків,  наводять  повний
обґрунтований  розв’язок  прикладів  та  задач,  аналізує  причинно-наслідкові
зв’язки, вільно володіє науковими термінами.

«Добре» - студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але
демонструє незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє засвоювати його до
розв’язання  конкретних  прикладів  та  задач,  у  деяких  випадках  нечітко
формулює загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та
неточності при розв’язанні.
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«Задовільно» -  студент  володіє  більшою  частиною  фактичного
матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні
пропуски у відповідях, не завжди вміє правильно застосовувати набуті знання
до  розв’язання  конкретних  прикладів  та  задач,  нечітко  формулює  основні
твердження та причинно-наслідкові зв’язки.

«Незадовільно» - студент не володіє достатнім рівнем необхідних знань,
умінь, навичок, науковими термінами.

12.  Рекомендована література та  інформаційні ресурси:

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрии. – М: 
ЮНИТИ, 2000. – 1022 с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб.
пособ. для студ. вузов. — 7. изд., стереотип. — М. : Высшая школа, 2001.
— 479 с. 

3. Вадзинский Р. Статистические вычисления в среде Excel..- СПб: Питер,
2008.-608 с. 

4. Малайчук  В.П.,  Петренко  О.М.,  Рожковський  В.Ф.  Основи  теорії
ймовірності  і  математичної  статистики:  Навч.  посібник  /
Дніпропетровський національн. ун-т. — Д. : РВВ ДНУ, 2001. — 163 с. 

5. Томашевський О.В.,  Рисіков  В.П.  Комп'ютерні  технології  статистичної
обробки  даних/Навчальний  посібник.  Запоріжжя:  Запорізький
національний технічний університет, 2006. - 175 с. 

6. Андреева,  Е.  А.  Статистика  [Электронный ресурс]  /  Е.  А.  Андреева.  –
СПб.: СПбГИЭУ, 2011. 

13. Інформаційний пакет до дисципліни


