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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Основним призначенням курсу є застосування сучасних методів математичної статистики, аналізу даних, 

машинного навчання та штучного інтелекту для аналізу даних, отриманих в дисертаційному дослідженні. 

2. Мета навчальної дисципліни: формування у аспірантів теоретичної бази знань, прикладних навичок 

і компетенцій у галузі математичної та прикладної статистики, методів машинного навчання та штучного 

інтелекту для обробки результатів дисертаційних досліджень.  

Дана дисципліна спрямована на поглиблення знань щодо аналізу результатів експерименту, аналізу 

процесів та явищ за допомогою формалізації та дослідження відповідних математичних процесів.  

3. Завдання: основним завданням дисципліни є  формування у аспірантів теоретичної бази знань, 

прикладних навичок і компетенцій у галузі математичної та прикладної статистики, методів машинного навчання 

та штучного інтелекту для обробки результатів дисертаційних досліджень. 

4. Пререквізити. Для засвоєння курсу, здобувач повинен володіти математичною термінологією, яка 

викладається в курсах “Вища математика”, “Математична статистика”, “Економетрика” або споріднених курсах. 

5. Результати навчання. Аспірант, який засвоїв дисципліну «Обробка результатів експерименту» 

повинен: 

знати: 

 фундаментальні класичні та сучасні результати регресійного аналізу та теорії часових рядів; 

 основні методи визначення точкових оцінок параметрів моделі, в тому числі методу найменших квадратів та 

методу максимальної правдоподібності; 

 основні типи статистичних гіпотез та відповідних їм критеріїв, методи побудови критеріїв, оцінки потужності 

критерію; 

 можливості сучасного математичного та програмного забезпечення у галузі статистичних математичної та 

прикладної статистики. 

уміти: 

 здійснювати статистичний аналіз моделей та отримувати обґрунтовані висновки для підтримки процесу 

прийняття рішень; 

 отримувати оцінки параметрів моделей за допомогою різних статистичних підходів, будувати регіони 

надійності для точкових оцінок параметрів; 

 визначати тип моделі, ґрунтуючись на значеннях інформаційних критеріїв, визначати оптимальну модель в 

певному класі;   

 будувати статистичні гіпотези та відповідні їм критерії, отримувати висновок, ґрунтуючись на даних 

критеріях, визначати найбільш потужні критерії; 

 виконувати найпростіші аналітичні та експериментальні дослідження з моделями реальних економічних, 

фізичних процесів та явищ; 

 організовувати самостійну пізнавальну діяльність та здобувати нові знання з методології і методики 

статистичних досліджень; 

 опрацьовувати статистичні дані за допомогою пакетів статистичного аналізу. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

 

 

 

3.2.3. Самостійна робота 

1) Підготовка доповіді щодо статистичних і математичних методів дослідження в дисертаційній роботі; 

2) Підготовки до заліку; 

3) Ознайомлення з такими питаннями, які недостатньо висвітлюються в лекціях: 

Тема заняття Завдання Література 

Основні статистичні функції в Excel Ознайомлення з питан-

нями, які недостатньо 

висвітлюються в лекціях.  
[10] 

Властивості оцінок параметрів розподілу 

 

Ознайомлення з питан-

нями, які недостатньо 

висвітлюються в лекціях. 

[1-5, 11] 

Критерій статистичного тесту, побудова довірчих 

інтервалі  

Ознайомлення з питан-

нями, які недостатньо 

висвітлюються в лекціях. 

Розглянути приклади 

[2, 3] 

Інноваційний алгоритм та алгоритм Дарбіна – 

Левінсона. 

Ознайомлення з питан-

нями, які недостатньо 

висвітлюються в лекціях 

[6, 8, 9] 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням кафедри 

(викладача). 

 

4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
1. Методи усного контролю (опитування). 

2. Методи практичного оцінювання (оцінювання вміння застосовувати знання до розв’язування конкретних 

задач на практичних заняттях, оцінювання самостійної роботи студентів). 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  Описання статистичних даних, оцінка параметрів 

Тема 1. Основні 

типи 

статистичних 

даних 

 0.5           

Тема 2. Основні 

методи задання 

статистичної 

інформації 

 0.5           

Тема 3. Описові 

статистики  

 0.5  2         

Тема 4. Оцінка 

параметрів 

розподілу 

 0.5  3         

Змістовий модуль 2. Статистичні тести та елементи регресійного аналізу. 

Тема 1. 

Статистичні 

тести 

 1  1         

Тема 2. Елементи 

регресійного 

аналізу 

 1  2         

Тема 3. Елементи 

часових рядів 

 1  2         

Усього годин  5  10         



 

Засоби оцінювання 
- наскрізний проекти, що ґрунтується на аналізі даних дисертаційного дослідження; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Мінімальний пороговий рівень оцінки базується на захисті наскрізного проекту, що включає в себе:  

1) аналіз проблеми; 

2) аналіз математичних методів, що можуть бути застосовані для заданої задачі; 

3) обчислення щодо вибору оптимальної моделі; 

4) висновки. 

 

Мінімальна позитивна оцінка складає 50 балів зі 100. 

  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Курсовий проект 

Виклад та розуміння основних 

положень змісту роботи  
Презентація змісту 

роботи 
Захист роботи 

Сумарна  
к-ть балів 

до 50 до 30 до 20 100 
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