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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна    Аналіз даних                                                      _  
     (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «       бакалавр        » галузі знань 12 Інформаційні 
технології 

з спеціальності cистемний аналіз  
                  (шифр і назва напряму підготовки)   

Дана дисципліна ________обов’язкова______________________________ 
      (нормативна, за вибором) 

Викладається у __VІ___ семестрі __3___ курсу  в обсязі – 120 год. 3 
              (зазначається загальний обсяг) 

( _4_ кредити ECTS4) зокрема: лекції – 34 год., практичні 18 год., консультації 
–  4 год., самостійна робота – 64 год. У курсі передбачено 2 змістовних модулі 
та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 
  

Мета дисципліни –  опанування основних методів та засобів розв’язання 
задач по аналізу та обробці даних незалежно від їх природи, а також засвоєння 
навичок по їх використанню. 

Завдання – отримання студентами знань з усього арсеналу методів та 
засобів по всім основним розділам аналізу даних та набуття досвіду по роботі з 
відповідним програмним забезпечення при розв’язанні прикладних задач. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні визначення, леми, теореми, моделі, формули по всім 
основним розділам аналізу даних.  

вміти: користуватися усім спектром методів та засобів аналізу даних при 
розв’язанні прикладних проблем, в тому числі і з використанням відповідного 
програмного забезпечення. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Обов'язкова навчальна дисципліна „Аналіз даних” є 
складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня „бакалавр”. 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  Навчальна дисципліна „Аналіз даних” є 
базовою для вивчення таких дисциплін як „Актуарна математика”, ряду дисциплін 
вільного вибору студента (за блоками), а також буде корисна при написанні 
випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів. 

                                           
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 90 год.). 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовний модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, а у змістовний модуль 2 (ЗМ2) – теми 4-7. 
Обов’язковим для іспиту/заліку є _мінімальна кількість балів (30), набраних до іспиту/заліку. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю5: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 0 4 0 4 
Доповнення 0 2 0 2 
Доповідь 0 4 0 4 
Реферат 0 5 0 5 

Модульна контрольна 
робота  

0 30 0 30 

     
„3”  – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 30  балів для одержання іспиту/заліку обов’язково потрібно набрати 
додаткові бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовний модуль1 Змістовний модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 0 

Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  
2 не задовільно 

1 – 34  

 

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовний модуль 1 
«Попередня обробка даних. Кореляційний та регресійний аналізи.» 

 

ТЕМА 1.        Попередня обробка даних.     … … … … … … … … … … … … (22 год.)6 
Предмет та етапи аналізу даних. Основні розділи аналізу даних. 
Класифікація програмного забезпечення по аналізу та обробці даних. 
Класифікація змінних.  Групування даних. Датчики випадкових чисел. 
Моделювання змінних. Основні розподіли, які використовуються в 
аналізі даних. Головні задачі попередньої обробки даних. Квантилі та 
відсоткові точки. Приклади квантилів. Характеристики положення 
центру та  розсіювання значень змінних. Аналіз скошеності та 
гостроверхості розподілу. Критерії для перевірка стохастичності 
вибірки. Алгоритми та засоби видалення аномальних спостережень у 
скалярному та векторному випадку. Класи розподілів типу зсув-
масштабу. Основні засоби розвідувального аналізу для проведення 
експрес-аналізу даних та їх можливості. 
 

ТЕМА 2.   Кореляційний аналіз.     …………………………………………..(22 год.) 
Постановка задачі кореляційного аналізу. Кореляційний аналіз 
кількісних змінних. Функція регресії та її роль. Регресійна модель та її 
властивості. Індекс кореляції та його властивості. Коефіцієнт 
детермінації. Процедура аналізу статистичного зв’язку у загальному 
випадку. Дослідження зв’язку у нормальному випадку. Методики 
використання парного та множинного коефіцієнтів кореляції. 
Частинний коефіцієнт кореляції та його  властивості. Кореляційний 
аналіз ординальних змінних. Ранги та таблиці рангів. Аналіз парних 
кореляцій за допомогою рангових коефіцієнтів кореляції. Коефіцієнт 
конкордації та методика його використання. Кореляційний аналіз 
номінальних змінних. Таблиці спряженості. Квадратична спряженість 
та характеристики парного зв’язку на її основі. Інформаційна міра 
статистичного зв’язку.  
 

ТЕМА 3.   Регресійний аналіз.     ……………………………………….……..(28 год.) 
Постановка задачі регресійного аналізу та етапи її розв’язання.  
Припущення класичного регресійного аналізу. Властивості основних 
оцінок. Оцінки параметрів при наявності лінійних обмежень на них та 
їх основні властивості. Довірчі інтервали та області для параметрів 
регресійної моделі. Перевірка на значимість  параметрів регресійної 
моделі.  Перевірка на адекватність регресійної моделі. Оцінка 
параметрів регресійної моделі при неоднорідних та корельованих 
збуреннях. Подолання мультиколінеарності. Гребенева оцінка. 
Методи аналізу структури регресійної моделі. Основи нелінійного 
регресійного аналізу. 

                                           
6 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 



 
 

Змістовний модуль 2 
«Дисперсійний та коваріаційний аналізи. Аналіз часових рядів. Задачі класифікації.» 

 

ТЕМА 4.   Дисперсійний аналіз. …………………………….……….……..(14 год.) 

Постановка проблеми. Розв’язання задачі однофакторного 
дисперсійного аналізу та її таблиця. Контрасти та їх аналіз. Моделі 
двофакторного та багатофакторного дисперсійного аналізу. 

 

ТЕМА 5.   Коваріаційний аналіз..….….….….….….….….….……….……..(8 год.) 

Постановка задачі та основні припущення. Математична модель 
коваріаційного аналізу. Двокроковий метод найменших квадратів. 

 

ТЕМА 7.   Аналіз часових рядів. …….………………………………..……..(12 год.) 

Постановка проблеми та основні припущення. Задачі оцінки 
поліноміальних та періодичних трендів часових рядів. Метод 
ковзного середнього. Визначення основних характеристик 
стохастичної складової часового ряду.  

 

ТЕМА 6.   Задачі класифікації.……………………………….……….……..(10 год.) 

Постановки задач та приклади. Простори елементарних об’єктів, 
спостережень та ознак. Розв’язання задачі  класифікації А у випадку 
m класів. Вигляд дискримінантної функції у випадку простої функції 
втрат. Розв’язання задачі  класифікації В у випадку m класів. 
Навчаюча вибірка. Класифікація з вчителем. Задача класифікації C. 
Кластери. Міри схожості та близькості. Ієрархічний алгоритм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні с/р 

Змістовний модуль 1    
«Попередня обробка даних. Кореляційний та регресійний аналізи.» 

1 Попередня обробка даних. 6 4 12 

2 Кореляційний аналіз. 6 2 14 

3 Регресійний аналіз. 8 4 16 

 Модульна контрольна робота 1    

Змістовний модуль 2 
«Дисперсійний та коваріаційний аналізи. Аналіз часових рядів. Задачі класифікації.» 

4 Дисперсійний аналіз. 4 2 8 

5 Коваріаційний аналіз. 2 2 4 

6 Аналіз часових рядів. 4 2 6 

7 Задачі класифікації. 4 2 4 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    

 ВСЬОГО 34 18 64 
 
Загальний обсяг 120  год.7, в тому числі: 
Лекцій – 34  год. 
Практичні – 18  год. 
Консультації –  4 год. 
Самостійна робота –  64  год. 
 
 
 

                                           
7 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



Змістовний модуль 1 
Попередня обробка даних. Кореляційний та регресійний аналізи. 

 
Тема 1. Попередня обробка даних. (22 год.) 

 
Лекція 1. Основні задачі аналізу даних. (2 год.) 

Предмет та етапи аналізу даних. Основні розділи аналізу даних. 
Класифікація змінних.  Групування даних. Датчики випадкових чисел. 
Моделювання змінних. Головні задачі попередньої обробки даних. 
Квантилі та відсоткові точки. Приклади квантилів.  

Література: [1, 7]. 
 
Практичне заняття №1.   Програмне забезпечення по аналізу та обробці 
даних. (2 год.) 

1. Класифікація програмного забезпечення по аналізу та обробці даних. 
2. Знайомство з пакетами по аналізу та обробці даних. 

Література:  [14, 15]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Датчики випадкових чисел. 
2. Моделювання змінних. 

Література: [7]. 
 
Лекція 2. Видалення аномальних спостережень та перевірка стохастичності 
вибірки. (2 год.) 

Характеристики положення центру та  розсіювання значень змінних. Аналіз 
скошеності та гостроверхості розподілу. Алгоритми та засоби видалення 
аномальних спостережень у скалярному та векторному випадку. Критерії 
для перевірка стохастичності вибірки. 

Література: [1, 7]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Характеристики положення центру та  розсіювання значень змінних. 
2. Аналіз скошеності та гостроверхості розподілу. 

Література: [7]. 
 
Лекція 3. Розвідувальний аналіз. (2 год.) 

Основні розподіли, які використовуються в аналізі даних. Класи розподілів 
типу зсув-масштабу. Основні засоби розвідувального аналізу для 
проведення експрес-аналізу даних та їх можливості. 

Література: [5, 7]. 
 
Практичне заняття №2.   Попередня обробка даних. (2 год.) 

1. Робота з даними та їх генерація. 
2. Обчислення базових характеристик. 
3. Перевірка основних гіпотез. 
4. Проведення експрес-аналізу даних засобами розвідувального аналізу. 



Література:  [7]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Основні розподіли, які використовуються в аналізі даних. 
Література: [7]. 
 

Тема 2. Кореляційний аналіз. (22  год.) 
 
Лекція 4. Кореляційний аналіз кількісних змінних. Загальний випадок. 
(2 год.) 

Постановка задачі кореляційного аналізу. Функція регресії та її роль. 
Регресійна модель та її властивості. Індекс кореляції та його властивості. 
Коефіцієнт детермінації. Процедура аналізу статистичного зв’язку у 
загальному випадку. 

Література: [8]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Функція регресії та її властивості. 
Література: [8, 13]. 
 
Лекція 5. Кореляційний аналіз кількісних змінних. Нормальний випадок. 
(2 год.) 

Дослідження зв’язку у нормальному випадку. Методики використання 
парного та множинного коефіцієнтів кореляції. Частинний коефіцієнт 
кореляції та його  властивості. 

Література: [8]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Кореляційний аналіз нормальних змінних. 
Література: [8, 13]. 
 
Лекція 6. Кореляційний аналіз ординальних та  номінальних змінних. 
(2 год.) 

Кореляційний аналіз ординальних змінних. Ранги та таблиці рангів. Аналіз 
парних кореляцій за допомогою рангових коефіцієнтів кореляції. 
Коефіцієнт конкордації та методика його використання. Кореляційний 
аналіз номінальних змінних. Таблиці спряженості. Квадратична 
спряженість та характеристики парного зв’язку на її основі. Інформаційна 
міра статистичного зв’язку. 

Література: [8]. 
 
Практичне заняття №3.   Аналіз статистичного зв’язку змінних. (2 год.) 

1. Аналіз статистичних зв’язків кількісних змінних. 
2. Використання частинного коефіцієнту кореляції. 
3. Дослідження статистичних зв’язків ординальних змінних. 
4. Аналіз таблиць спряженості та зв’язків номінальних змінних. 

Література:  [2, 8]. 
 



Завдання для самостійної роботи. (6 год.) 
1. Характеристики статистичного зв’язку для номінальних змінних. 

Література: [2, 8]. 
 

Тема 3. Регресійний аналіз. (28  год.) 
 
Лекція 7. Класичний регресійний аналіз. Вступ. (2 год.) 

Етапи розв’язання задачі регресійного аналізу.  Постановка задачі 
класичного регресійного аналізу та її припущення. Властивості основних 
оцінок. Оцінки параметрів при наявності лінійних обмежень на них та їх 
основні властивості. 

Література: [3]. 
 
Лекція 8. Класичний регресійний аналіз. Дослідження моделі. (2 год.) 

Довірчі інтервали та області для параметрів регресійної моделі. Перевірка 
на значимість  параметрів регресійної моделі.  Перевірка на адекватність 
регресійної моделі. 

Література: [3]. 
 
Практичне заняття №4.   Розв’язання задачі класичного регресійного 
аналізу. (2 год.) 

1. Дослідження простої регресійної моделі. 
2. Побудова множинної  регресійної моделі. 

Література:  [3]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 

1. Дослідження класичної регресійної моделі. 
Література: [3, 11]. 
 
Лекція 9. Розв’язання задачі регресійного аналізу при порушенні 
класичних припущень. Марківська оцінка. Мультиколінеарність. (2 год.) 

Оцінка параметрів при неоднорідних та корельованих збуреннях. 
Подолання мультиколінеарності. Гребенева оцінка. 

Література: [3]. 
 
Лекція 10. Аналіз структури регресійної моделі. Нелінійні регресійні 
моделі. (2 год.) 

Методи аналізу структури регресійної моделі. Основи нелінійного 
регресійного аналізу. 

Література: [3]. 
 
Практичне заняття №5.   Робота з регресійною моделлю  при порушенні 
класичних припущень. (2 год.) 

1. Використання марківської оцінки. 
2. Оцінка параметрів в умовах мультиколінеарності.  
3. Побудова нелінійних моделей. 

Література:  [3]. 
 



Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 
1. Дослідження регресійної моделі при порушенні класичних припущень. 

Література: [3, 11]. 
 
 

Контрольні запитання до змістовного модуля № 1 
 

1. Основні розділи аналізу даних. 

2. Класифікація змінних.  Групування даних. 

3. Датчики випадкових чисел. Моделювання змінних. 

4. Попередня обробка та її головні задачі. Визначення базових 

характеристик. Перевірка основних гіпотез. Алгоритми видалення 

аномальних спостережень. 

5. Основні засоби розвідувального аналізу. 

6. Постановка задачі кореляційного аналізу. 

7. Функція регресії та її роль. Регресійна модель та її властивості. 

8. Індекс кореляції та його властивості. Коефіцієнт детермінації. 

Процедура аналізу статистичного зв’язку у загальному випадку. 

9. Дослідження зв’язку кількісних змінних у нормальному випадку. 

Методики використання парного та множинного коефіцієнтів кореляції. 

10. Частинний коефіцієнт кореляції та його  властивості. 

11. Ранги та таблиці рангів. 

12. Аналіз парних кореляцій за допомогою рангових коефіцієнтів кореляції. 

13. Коефіцієнт конкордації та методика його використання. 

14. Таблиці спряженості. Квадратична спряженість та характеристики 

парного зв’язку на її основі. 

15. Інформаційна міра статистичного зв’язку. 

16. Постановка задачі класичного регресійного аналізу та її припущення. 

17. Властивості основних оцінок задачі класичного регресійного аналізу. 

18. Довірчі інтервали та області для параметрів регресійної моделі. 

19. Перевірка на значимість  параметрів регресійної моделі. 

20. Перевірка на адекватність регресійної моделі. 

21. Оцінка параметрів регресійної моделі при неоднорідних та 

корельованих збуреннях. 



22. Оцінка параметрів регресійної моделі в умовах мультиколінеарності. 

23. Оцінка параметрів регресійної моделі при наявності лінійних обмежень. 

24. Методи аналізу структури регресійної моделі. 

25. Основи нелінійного регресійного аналізу. 

 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

змістовного модуля № 1 

 

1. Описати алгоритм видалення аномальних спостережень методом 

Томпсона. 

2. Критерій квадратів послідовних різниць. 

3. Підрахувати множинний коефіцієнт кореляції, якщо задана матриця R. 

4. З’ясувати істотність зв’язку між ординальними змінними з рівнем 

значущості 0.05, якщо відомі їх ранжування. 

5. З’ясувати істотність зв’язку між номінальними змінними з рівнем 

значущості 0.01, якщо відома відповідна таблиця спряженості. 

6. Перевірка на значимість  параметрів регресійної моделі. 

7. Пряма крокова регресія. 



Змістовний модуль 2 
Дисперсійний та коваріаційний аналізи. Аналіз часових рядів. 

Задачі класифікації. 
 

Тема 4. Дисперсійний аналіз. (14 год.) 
 
Лекція 11. Дисперсійний аналіз. Однофакторна модель. (2 год.) 

Постановка проблеми. Розв’язання задачі однофакторного дисперсійного 
аналізу та її таблиця. Контрасти та їх аналіз. 

Література: [4, 9]. 
 
Лекція 12. Дисперсійний аналіз. Багатофакторні моделі. (2 год.) 

Моделі двофакторного та багатофакторного дисперсійного аналізу. 
Література: [4, 9]. 
 
Практичне заняття №6.   Розв’язання задач дисперсійного аналізу. (2 год.) 

1. Побудова моделі однофакторного дисперсійного аналізу. 
2. Розв’язання задачі багатофакторного дисперсійного аналізу.  

Література:  [4, 9]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 

1. Дослідження багатофакторної моделі дисперсійного аналізу. 
Література: [4, 9]. 
 

Тема 5. Коваріаційний аналіз. (8 год.) 
 
Лекція 13. Задача коваріаційного аналізу. (2 год.) 

Постановка задачі та основні припущення. Математична модель 
коваріаційного аналізу. Двокроковий метод найменших квадратів. 

Література: [2]. 
 
Практичне заняття №7.   Розв’язання задач коваріаційного аналізу. (2 год.) 

1. Побудова моделі коваріаційного аналізу.  
Література:  [2]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Аналіз моделей при наявності кількісних та якісних незалежних змінних.  
Література: [2]. 
 

 
Тема 6. Аналіз часових рядів. (12 год.) 

 
Лекція 14. Часові ряди. Оцінка тренду. (2 год.) 

Постановка проблеми та основні припущення. Задачі оцінки 
поліноміальних та періодичних трендів часових рядів. Метод рухомого 
середнього. 



Література: [6]. 
 
Лекція 15. Часові ряди. Аналіз стохастичної складової. (2 год.) 

Визначення основних характеристик стохастичної складової часового ряду. 
Література: [6]. 
 
Практичне заняття №8.   Визначення характеристик часових рядів. (2 год.) 

1. Оцінка характеристик часового ряду. 
Література:  [6]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (6 год.) 

1. Задачі оцінювання тренду для деяких класів часових рядів. 
2. Аналіз стохастичної складової часового ряду. 

Література: [6]. 
 
 

Тема 7. Задачі класифікації. (10 год.) 
 
Лекція 16. Задача класифікації A та B. (2 год.) 

Постановки задач та приклади. Простори елементарних об’єктів, 
спостережень та ознак. Розв’язання задачі  класифікації А у випадку m 
класів. Вигляд дискримінантної функції у випадку простої функції втрат. 
Розв’язання задачі  класифікації В у випадку m класів. Навчаюча вибірка. 
Класифікація з вчителем. 

Література: [11]. 
 
Лекція 17. Задача класифікації C. (2 год.) 

Кластери. Міри схожості та близькості. Ієрархічний алгоритм. 
Література: [11]. 
 
Практичне заняття №9.   Розв’язання задач  класифікації. (2 год.) 

1. Розв’язання задач дискримінантного аналізу. 
2. Розв’язання задач кластерного аналізу.  

Література:  [11]. 
 
Завдання для самостійної роботи. (4 год.) 

1. Розв’язання задач  класифікації у різних постановках. 
Література: [11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Контрольні запитання до змістовного модуля № 2 

 
1. Постановка задачі дисперсійного аналізу. 

2. Задача однофакторного дисперсійного аналізу та її розв’язок. 

3. Контрасти та їх аналіз. 

4. Розв’язок задачі двофакторного дисперсійного аналізу. Аналіз моделі 

багатофакторного дисперсійного аналізу. 

5. Постановка задачі коваріаційного аналізу та основні припущення. 

Математична модель коваріаційного аналізу. 

6. Двокроковий метод найменших квадратів. 

7. Постановка задачі аналізу часового ряду та основні припущення.  

8. Задача оцінки поліноміального тренду часового ряду. 

9. Проблема визначення періодичного тренду часового ряду. 

10. Метод рухомого середнього.  

11. Визначення основних характеристик стохастичної складової часового 

ряду. 

12. Розв’язання задачі  класифікації А у випадку m класів.  

13. Вигляд дискримінантної функції у випадку простої функції втрат.  

14. Розв’язання задачі  класифікації В у випадку m класів. 

15.  Класифікація з вчителем.  

16. Задача класифікації С у випадку m класів. Кластери. Міри схожості та 

близькості. Ієрархічний алгоритм. 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

змістовного модуля № 2 

 

1. Оцінки параметрів моделі однофакторного дисперсійного аналізу. 

2. Контрасти та їх аналіз. 

3. Двокроковий метод найменших квадратів. 

4. Визначення періодичного тренду часового ряду. 

5. Метод ковзного середнього. 

6. Корелограма та її оцінка. 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

 
1. Основні розділи аналізу та обробки даних. 

2. Класифікація змінних.  Групування даних. 

3. Датчики випадкових чисел. Моделювання змінних. 

4. Попередня обробка та її головні задачі. Визначення базових 

характеристик. Перевірка основних гіпотез. Алгоритми видалення 

аномальних спостережень. 

5. Основні засоби розвідувального аналізу. 

6. Постановка задачі кореляційного аналізу. 

7. Функція регресії та її роль. Регресійна модель та її властивості. 

8. Індекс кореляції та його властивості. Коефіцієнт детермінації. 

Процедура аналізу статистичного зв’язку у загальному випадку. 

9. Дослідження зв’язку кількісних змінних у нормальному випадку. 

Методики використання парного та множинного коефіцієнтів кореляції. 

10. Частинний коефіцієнт кореляції та його  властивості. 

11. Ранги та таблиці рангів. 

12. Аналіз парних кореляцій за допомогою рангових коефіцієнтів кореляції. 

13. Коефіцієнт конкордації та методика його використання. 

14. Таблиці спряженості. Квадратична спряженість та характеристики 

парного зв’язку на її основі. 

15. Інформаційна міра статистичного зв’язку. 

16. Постановка задачі класичного регресійного аналізу та її припущення. 

17. Властивості основних оцінок задачі класичного регресійного аналізу. 

18. Довірчі інтервали та області для параметрів регресійної моделі. 

19. Перевірка на значимість  параметрів регресійної моделі. 

20. Перевірка на адекватність регресійної моделі. 

21. Оцінка параметрів регресійної моделі при неоднорідних та корельованих 

збуреннях. 

22. Оцінка параметрів регресійної моделі в умовах мультиколінеарності. 

23. Оцінка параметрів регресійної моделі при наявності лінійних обмежень. 

24. Методи аналізу структури регресійної моделі. 

25. Основи нелінійного регресійного аналізу. 



26. Постановка задачі дисперсійного аналізу. 

27. Задача однофакторного дисперсійного аналізу та її розв’язок. 

28. Контрасти та їх аналіз. 

29. Розв’язок задачі двофакторного дисперсійного аналізу. Аналіз моделі 

багатофакторного дисперсійного аналізу. 

30. Постановка задачі коваріаційного аналізу та основні припущення. 

Математична модель коваріаційного аналізу. 

31. Двокроковий метод найменших квадратів. 

32. Постановка задачі аналізу часового ряду та основні припущення.  

33. Задача оцінки поліноміального тренду часового ряду. 

34. Проблема визначення періодичного тренду часового ряду. 

35. Метод ковзного середнього.  

36. Визначення основних характеристик стохастичної складової часового 

ряду.  

37. Розв’язання задачі  класифікації А у випадку m класів.  

38. Вигляд дискримінантної функції у випадку простої функції втрат.  

39. Розв’язання задачі  класифікації В у випадку m класів. 

40.  Класифікація з вчителем.  

41. Задача класифікації С у випадку m класів. Кластери. Міри схожості та 

близькості. Ієрархічний алгоритм. 
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№ 
з/п 

Вид 
заняття 

Тема 
дисципліни 

год

ин 

Зміст самостійної роботи Форма 
поточного 
контролю 

1 Теоретичне  
№ 1. 

Основні задачі 
аналізу даних. 

2 
год. 

Основні розділи аналізу даних. 
Класифікація змінних.  Групування 
даних. Датчики випадкових чисел. 
Моделювання змінних. Головні 
задачі попередньої обробки даних. 
Квантилі та відсоткові точки.  
 Література: 1, 7. 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(оболонка 
OMEGA, 
електронна 
пошта) 

2 Теоретичне 
№2. 

Видалення 
аномальних 
спостережень 
та перевірка 
стохастичності 
вибірки. 

2 
год. 

Характеристики положення центру 
та  розсіювання значень змінних. 
Аналіз скошеності та 
гостроверхості розподілу. 
Алгоритми та засоби видалення 
аномальних спостережень у 
скалярному та векторному випадку. 
Критерії для перевірка 
стохастичності вибірки. 
 
Література: 1, 7. 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(оболонка 
OMEGA, 
електронна 
пошта) 

3 Теоретичне 
№3 

Розвідувальний 
аналіз. 

2 
год. 

Класи розподілів типу зсув-
масштабу. Основні засоби 
розвідувального аналізу для 
проведення експрес-аналізу даних 
та їх можливості. 
 
Література: 5, 7. 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(оболонка 
OMEGA, 
електронна 
пошта) 

4 Теоретичне 
№4 

Кореляційний 
аналіз 
кількісних 
змінних. 
Загальний 
випадок. 

2 
год. 

Постановка задачі. Функція регресії 
та її роль. Регресійна модель та її 
властивості. Індекс кореляції та 
його властивості. Процедура 
аналізу статистичного зв’язку у 
загальному випадку. 
 
Література: 8. 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(оболонка 
OMEGA, 
електронна 
пошта) 

5 Теоретичне 
№5 

Кореляційний 
аналіз 
кількісних 
змінних. 
Нормальний 
випадок. 

2 
год. 

Дослідження зв’язку у 
нормальному випадку. Методики 
використання парного та 
множинного коефіцієнтів кореляції. 
Частинний коефіцієнт кореляції та 
його  властивості. 
 
Література: 8. 

Дистанційна 
За допомогою 
електронних 

засобів(оболонка 
OMEGA, 
електронна 
пошта) 

 


