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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Обробка та 

аналіз даних в АСУТП» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, правила, 

методи, підходи, специфіка та засоби, що використовуються при статистичній 

обробці даних, отриманих з довільних систем. 

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Обробка та аналіз даних в АСУТП» базується на 

вивченні таких дисциплін як «Вища математика», «Теорія ймовірності», 

«Чисельні методи». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Методи обробки інформації. 

2. Аналіз часових рядів і прогнозування на основі обраної моделі. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Обробка та аналіз даних в 

АСУТП» є вивчення методів і засобів статистичної обробки даних для 

подальшого використання в АСУТП та у задачах дослідження, моделювання та 

створення складних систем. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Обробка та аналіз 

даних в АСУТП» є ознайомлення студента з основними принципами, 

правилами, методами, підходами, специфікою та засобами що 

використовуються при статистичній обробці даних, отриманих з довільних 

систем. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

− загальні відомості про проведення статистичних досліджень; 

− суть кореляційного, регресійного, дисперсійного аналізу; 

− принципи побудови регресійних моделей; 

− принципи відбору вихідних даних для регресійних моделей; 

− основні критерії, що використовуються для перевірки адекватності 

моделей; 

− метод Бокса-Дженкінса; 

− етапи комп’ютерного моделювання динаміки; 

− засади використання робасного оцінювання; 

− принципи кластерного, факторного та дискримінантного аналізу; 

уміти: 

− формулювати проблему та визначати мету статистичної обробки даних; 

− розробляти регресійну модель досліджуваної системи; 

− робити висновки щодо доцільності використання розробленої моделі; 

− робити аналіз часових рядів; 

− обчислювати параметри трендових моделей; 

− оцінювати адекватність та точність моделей, аналізувати результати; 

− робити прогноз по моделі та інтерпретувати отримані результати; 

− використовувати сучасні інструментальні засоби для дослідження 

моделей. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Методи обробки інформації 

Тема 1. Основні задачі обробки та аналізу даних в АСУТП. 

1.1 Вступ у дисципліну. 

1.2 Основні задачі обробки та аналізу даних в АСУТП. 

1.3 Математичне забезпечення систем збору та аналізу інформації. 

1.4 Алгоритми опитування давачів, згладжування, фільтрації, 

лінеаризації, апроксимації, контролю межових значень, 

розрахунок техніко-економічних показників. 

 

Тема 2. Математичні методи обробки інформації. 

2.1 Первинна статистична обробка даних. 

2.2 Статистичні характеристики. 

2.3 Обробка даних регресійним та кореляційним аналізом. 

2.4 Дисперсійний аналіз. 

 

Тема 3. Факторний аналіз. 

3.1 Обчислення кореляційної матриці. 

3.2 Видобування факторів. Інтерпретація факторів. 

3.3 Покрокові алгоритми обчислення. 

3.4 Подання результатів аналізу. 

 

Тема 4. Кластерний аналіз. 

4.1 Порівняння кластерного і факторного аналізів. 

4.2 Стратегії об’єднання у кластери. 

4.3 Етапи кластерного аналізу. 

4.4 Покрокові алгоритми обчислення. 

4.5 Подання результатів аналізу. 
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Тема 5. Дискримінантний аналіз. 

5.1 Основні положення. Дискримінантні функції та їх геометрична 

інтерпретація. 

5.2 Розрахунок коефіцієнтів дискримінантної функції. 

5.3 Покрокові алгоритми обчислення. 

5.4 Класифікація при наявності двох навчаючих вибірок. 

5.5 Подання результатів аналізу. 

 

Тема 6. Робастні методи обробки результатів вимірювань. 

6.1 Методи Хьюбера, Вінзора, Пуанкаре, Тьокі. 

6.2 Використання робасного оцінювання. 

 

 

Змістовий модуль 2 Аналіз часових рядів і прогнозування на основі 

обраної моделі 

 

Тема 7. Трендові моделі часових рядів. 

7.1 Криві росту. 

7.2 Методи підбору виду тренда. 

7.3 Розрахунок показників динаміки розвитку процесів. 

7.4 Оцінка параметрів трендових моделей. 

 

Тема 8. Аналіз часових рядів. 

8.1 Проблема автокореляції та її розв’язання.  

8.2 Тест Дарбіна-Уотсона для серійної кореляції. 

8.3 Моделі авторегресії AR(p). 
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Тема 9. Стаціонарні часові ряди. 

9.1 Метод Бокса-Дженкінса. 

9.2 Моделі ковзкого середнього MA(q), моделі з авто регресією та 

ковзким середнім ARMA(p,q), моделі з авторегресією та 

проінтегрованим ковзким середнім ARIMA(p,d,q). 

9.3 Критерії вибору моделі. 

9.4 Оцінка адекватності та точності моделі. 

 

Тема 10. Прогнозування на основі обраної моделі. 

10.1 Основні задачі прогнозування. 

10.2 Адаптивні моделі прогнозування. 

 

Теми лабораторних робіт 

Лабораторна робота № 1 Описова статистика в МS Excel. 

Лабораторна робота № 2 Виявлення та виключення неоднорідних 

результатів аналізу. 

Лабораторна робота № 3 Перевірка результатів експерименту на 

відтворюваність. 

Лабораторна робота № 4 Кластерний аналіз. 

Лабораторна робота № 5 Застосування ПП STATISTICA для розв’язання 

задач кластерного аналізу. 

Лабораторна робота № 6 Сферичні алгоритми кластерного аналізу. 

Лабораторна робота № 7 Проведення дискримінантного аналізу у ПП 

STATISTICA. 

Лабораторна робота № 8 Розкладання часового ряду на складові. 

Лабораторна робота № 9 Експоненціальне згладжування і прогнозування 

часових рядів. 

Лабораторна робота № 10 Прогнозування часових рядів з використанням 

моделей ARIMA. 
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Диалектика, 1997. – 448 с. 

3. Ловiнський Г. В. Автоматизованi системи обробки економiчноi 

iнформацii : Пiдручник / Г. В. Ловiнський та iнш. – Киiв. Вища школа, 1995. – 

287 с. 

4. Рожнов В. С. Автоматизированные системы обработки экономической 

информации : Учебник / В. С. Рожнов и др. – М. : Финансы и статистика, 1986. 

– 272 с. 

5. Романенко В. Д. Адаптивное управление технологическими процессами 

на базе микроЭВМ : уч. пособие / В. Д. Романенко, Б. В. Игнатенко. – Вища 

школа. 1990. –334 с. 

6. Тюрин Ю. Н. Статистический анализ данных на компьютере / 

Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров. – М. : ИНФРА, 1998. – 528 с. 

7. Общая теория статистики: статистическая методология в изучении 

комерческой деятельности : учебник / под ред. А. А. Спирина, О. Э. Башиной. – 

М. : Финансы и статистика. 1995. – 296 с. 

8. Райф Г. Прикладная теория статистических решений / Г. Райф,  

Р. Шлейфер. – М. : “Статистика”, 1977. – 243 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

лабораторних заняттях, виконання лабораторних робіт, електронні тести для 

проведення поточного контролю та для визначення підсумкових знань 

студентів; проведення контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з 

теорії. 




