
ВСТУП 

Програма вивчення нормативної (або вибіркової) навчальної дисципліни “Аналіз даних” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр 

напряму (спеціальності) “112 Статистика”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: аналіз даних. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: математична статистика, аналіз даних, програмування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
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1. Описові статистики та основні діаграми 

2. Лінійні та узагальнені лінійні моделі 

3. Класифікація та кластеризація 

4. Нейронні мережі 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Аналіз даних” є 

надання основних відомостей з застосування методів аналізу даних у середовищах R/Python 

(побудова діаграм, обчислення описових статистик, побудова лінійних та узагальнених лінійних 

моделей, класифікація і кластеризація, використання нейронних мереж), отримання даних із 

зовнішніх джерел та їх перетворення. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Аналіз даних” є 

вивчення основних відомостей з застосування методів аналізу даних у середовищах R/Python 

(побудова діаграм, обчислення описових статистик, побудова лінійних та узагальнених лінійних 

моделей, класифікація і кластеризація, використання нейронних мереж), отримання даних із 

зовнішніх джерел та їх перетворення. 

 

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

знати : основні методи аналізу даних у середовищах R/Python. 

 

вміти : застосовувати основні методи аналізу даних у середовищах R/Python. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 5.0 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
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Змістовий модуль 1. Описові статистики та основні діаграми 

Описові статистики. Основні діаграми.  

Змістовий модуль 2. Лінійні та узагальнені лінійні моделі 

Лінійна регресія. Дисперсійний та коваріаційний аналіз. Логістична та пуассонівська регресія.  

Змістовий модуль 3. Класифікація та кластеризація 

Алгоритми класифікації без навчання. Алгоритми класифікації з навчанням.  

Змістовий модуль 4. Нейронні мережі 

Основні елементи нейронних мереж. Застосування нейронних мереж.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: мр. 

 

 


