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  1. Загальна інформація

Тип дисципліни - обов’язкова Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на п’ятому курсі у 
десятому семестрі. 
Кількість кредитів – 5,5, годин - 165 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

денна 54 26 28 
заочна 

Самостійна робота, годин Денна -111 

Розклад занять 

2. Анотація навчальної дисципліни
Вивчення дисципліни «Аналіз даних і математичне моделювання» дозволяє уяснити 

задачі аналізу даних: побудови і перевірки гіпотез щодо властивостей розподілів, побудови 
математичних моделей у вигляді кривих регресії, різні види статистичного аналізу: 
дисперсійного, факторного, кластерного та інших; задачі на використання методів 
регуляризації, фільтрації і апроксимації даних. 

3. Мета навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Аналіз даних, імітаційне та математичне 

моделювання» є максимально розвити інтуїтивне та практичне  уявлення студентів об аналізі 
даних та статистичної обробки експериментальних даних.  

В результаті вивчення курсу «Аналіз даних, імітаційне та математичне 
моделювання» студенти повинні: 

знати: 
• основні поняття теорії аналізу даних;
• методи опрацювання емпіричних даних та отримання можливих статистичних оцінок

невідомих параметрів генеральної сукупності;
• методи побудови і перевірки статистичних гіпотез щодо характеру розподілу ознаки в

генеральній сукупності;
• основні принципи використання методів дисперсійного аналізу;
• основні положення одно- і двофакторного аналізу;
• основні методи кореляційного та регресійного аналізу для виявлення взаємозв’язків між

ознаками;
• основні принципи використання кластерного аналізу;
• основні методи вивчення часових рядів;
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• основні принципи теорії обробки сигналів;  
• основні методи регуляризації, фільтрації і апроксимації. 

 
вміти:  

• із опису предметної області і задач, що розв’язуються, приймати рішення щодо 
застосування того або іншого методу обробки даних;  

• застосовувати різноманітні методи обробки даних;  
• використовувати можливості обчислювальної техніки при обробці та аналізі даних 

експерименту;  
• використовувати результати для формулювання висновків. 

 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий - екзамен. 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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