
Форма № Н-3.03 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ДАНИХ ТА М’ЯКІ ОБЧИСЛЕННЯ  
 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни  

підготовки БАКАЛАВРІВ 

                             

галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка 

 

спеціальність  014.09  –  Cередня освіта  (Інформатика) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук 

2018рік 



2 

 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедрою інформатики і вищої математики Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  к.ф-м. н., доц.  Н.Г. Кирилаха 
                           

 

 

 
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з галузі знань 01  –  

Освіта/Педагогіка,   спеціальності 114  – Середня освіта (Інформатика) 

 

“_______”  __________ 2018 року, протокол № 1 

 

 



3 

 

  

ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Аналіз даних та м’які 

обчислення” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з 

галузі знань  01  –  Освіта/Педагогіка,   спеціальності 114  – Середня освіта (Інформатика). 

Змістом навчальної дисципліни є виклад основних методів та алгоритмів сучасного 

аналізу даних, оволодіння необхідним математичним апаратом який застосовується при 

вирішенні задач аналізу даних в різних галузях сучасної науки, технологіях та соціально-

економічних дослідженнях.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні методи, методики та 

алгоритми  аналізу даних, теорії нечітких множин та м’яких обчислень.  

Міждисциплінарні зв’язки: математичний апарат, засвоєний студентами при 

вивченні дисципліни “Аналіз даних та м’які обчислення” необхідний їм для проведення 

самостійних наукових досліджень, підготовки та захисту бакалаврських та магістерських 

робіт.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Методи побудови статистичних моделей даних.  

2. Знайомство з основними методами класифікації. 

3. Теорія нечітких множин та м’які обчислення. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Аналіз даних та м’які обчислення”  є 

ознайомлення студентів із сучасними методами та технологіями аналізу даних при 

дослідженні різноманітних прикладних задач. Прищепити навички використання сучасних 

статистичних пакетів для розв’язання задач аналізу даних..  

Вивчення предмету має прищепити навички математичного дослідження прикладних 

задач; навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною 

літературою з даного предмету, здобувати необхідні для практики знання. 

Дати необхідну математичну підготовку та знання для вивчення предметів зі 

спеціальності та виконання наукових робіт. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  “Аналіз даних та м’які обчислення” 

є знайомство з поняттями і методами дослідження властивостей розподілу та взаємозв’язків 

ознак; знайомство з основними методами дисперсійного аналізу; знайомство з теорією 

факторного аналізу та його прикладного застосування; знайомство з методами та 

методологією застосування кластерного аналізу; знайомство з основними теоретичними 

положеннями та практичним застосуванням теорії нечітких множин та м’яких обчислень. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

основні поняття та методики теорії аналізу даних; 

вміти: 

із опису предметної області та задач, що розв’язуються, приймати  рішення щодо 

застосування того або іншого методу аналізу даних, використовувати можливості 

обчислювальної техніки для дослідження прикладних задач з аналізу даних;. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   годин  90 / 3  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методи побудови статистичних моделей даних 

Тема 1. Основні задачі та положення курсу «Аналіз даних та м’які обчислення». 
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Тема 2. Перевірка статистичних гіпотез про параметри розподілу та про характер 

розподілу генеральної сукупності.  

Тема 3. Методи дослідження зв’язків ознак. Задачі кореляційного та регресійного 

аналізу. 

 

Змістовий модуль 2.  Знайомство з основними методами класифікації  

Тема 4. Основи дисперсійного аналізу.  

Тема 5. Поняття про основні задачі та методи факторного аналізу.  

Тема 6. Поняття про кластерний аналіз. Області застосування та основні методи 

кластерного аналізу.  

 

Змістовий модуль 3.  Теорія нечітких множин та м’які обчислення 
Тема 7. Поняття про математичну теорію нечітких множин і нечіткої логіки. М’які 

обчислення.  

 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Айвазян С. А.  Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная 

обработка данных / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д Мешалкин. – М.: Финансы и 

статистика, 1983. – 472 с.  

2. Айвазян С. А. Прикладная статистика: исследование зависимостей / С. А. Айвазян, 

И. С. Енюков, Л. Д Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 894 с. 

3. Барра Д. Математическая статистика / Д. Барра. – М.: Мир, 1983. – 342 с.  

4. Тюрин Ю. Н.  Анализ данных на компьютере: Учебник / Ю. Н. Тюрин,                   

А. А. Макаров, Н. Р. Фигурнов. – М.: Инфра, 2003. – 544 с. 

5. Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель.  – М.: Наука, 1971. – 576 с.  

6. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. Гмурман. – 

М, 1972.- 345 с.  

7. Фишер Р. А. Статистические методы для исследователей / Р. А. Фишер.  М., 1958. – 

537 с.  

8. Семенов М. И. Автоматизированные информационные технологии в экономике: 

Учебник / М. И. Семенов, И. Т. Трубилин, В. И. Лойко, Т. П. Барановская. – М.:Финансы и 

статистика, 2002. – 416 с. 

9. Андронов А. М.  Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник /     

А. М. Андронов.  – С.Пб.: Питер, 2004 – 461 с. 

10. Минько А. А. Статистический анализ в MS Excel / А. А. Минько. – М.: Диалек-

тика, 2004. – 448 с.  

11. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. Справ. изд. /   

С. А. Айвазян, В. М. Бухштабер, И. С. Енюков и др. / Под ред. С. А. Айвазяна. – М.: 

Финансы и статистика, 1989. – 607 с.  

12. Бойко И. И.  Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый 

эксперимент): Учеб. Пособие / И. И. Бойко. – К.: Кондор, 2005. – 280 с. 

 

Допоміжна 

 

13. Гнеденко Б. П. Беседы о математической статистике / Б. П. Гнеденко. – М., 1965. 

– 348 с. 

14. Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості: Підручник / О. С. Тєлєтов. – К.: ЦНЛ, 

2004. – 248 с. 

15. Дацюк О. А. Аналіз швидких процесів: – 2-ге вид., вип., і доп. / О. А. Дацюк. – К.: 

Політехніка: Періодика, 2004. – 256 с. 
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16. Шеффе Г. Дисперсионній аналіз / Г. Шеффе. – М.: Наука, 1980. – 237 с. 

17. Холлендер М. Непараметрические методы статистики / М. Холлендер, Д. Вулф. – 

М. : Издат. дом Вильямс, 2003. – 567 с. 

18. Методы анализа данных: Подход, основанный на методе динамических сгущений: 

Пер. с фр. кол. авт. под рук. Э. Дидэ / Под. ред. и с предисл. С. А. Айвазяна и В. М. 

Бухштабера. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 375 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Аналіз даних та м’які 

обчислення” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – тричі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  7-й семестр – іспит.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно - 

модульною системою.  

Підсумковим контролем є іспит з навчальної дисципліни.  


