
Анотація 

навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичні технології в 

наукових пошуках» 

Загальний опис дисципліни. 

Наукові дослідження передбачають зберігання, систематизацію та 

теоретичний аналіз результатів спостережень та експериментів. На сучасному 

етапі згадані операції неможливо ефективно реалізувати без використання 

інформаційних технологій. Дисципліна включає методи аналізу часових рядів, 

методи роботи із базами даних а також базові методи аналізу даних. 

Оволодіння матеріалом курсу закладає основи аналітичних узагальнень із 

використанням обчислювальних засобів 

Метою вивчення дисципліниОсновною метою викладання дисципліни 

«Інформаційно-аналітичні технології в наукових пошуках» є формування у 

майбутніх фахівців теоретичних основ побудови методів попередньої обробки 

інформації, яка фіксується у тематичних базах даних, а також набуття навичок 

щодо використання згаданих методів для видобування корисних знань.  

Завдання вивчення дисципліни: 

- знати основні поняття попереднього аналізу вибірок, метод ієрархічного 

кластерного аналізу, метод к-середніх, основні статистичні гіпотези, методи 

перевірки однорідності вибірок,   основи лінійної та нелінійної регресій, основи 

прогнозування часових рядів;  

- вміти здійснювати попередній аналіз вибірок, реалізовувати 

кластеризацію вибірок, перевіряти гіпотези однорідності,  корельованості, 

нормальності вибірок, будувати регресійні залежності прогнозувати часові 

ряди. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними питаннями курсу "Моделювання інформаційних систем". 

Завдання проведення лекцій: 

- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом 

основних питань дисципліни «Інформаційно-аналітичні технології в наукових 

пошуках»; 

- сформуванні у студентів цілісної системи теоретичних знань з 

дисципліни «Інформаційно-аналітичні технології в наукових пошуках». 

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного 

фахівця, який спроможний використовувати набуті знання у професійній 

діяльності. 

Завдання проведення практичних занять проведення практичних занять 

полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні навички використання 

теоретичного матеріалу. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

теоретичними підходами аналізу даних  та роботи із базами даних. 



      Завдання проведення лекцій: 

- ознайомити студентів з основними теоретичними концепціями 

аналізу даних та концепціями їх зберігання; 

- сформувати у студентів систему основоположних категорій, 

положень та принципів аналізу даних та методами маніпуляції із ними;   

- обґрунтувати актуальність та доцільність вивчення аналізу даних та 

методів зберігання даних, покликаних сприяти повноцінному розкриттю 

можливостей кожного студента в обробці його наукових результатів. 

     Мета проведення практичних занять полягає у формуванні 

компетентного фахівця, який спроможний використовувати набутті знання у 

професійній та повсякденній діяльності.  

Завдання проведення практичних занять: 

-   домогтися гармонійного поєднання наукових знань тапрактичних  

умінь з метою формування схем отримання необхідної інформації; 

-  сформувати навички у студентів для збереження інформації та 

маніпуляціями із нею. 

Найменування  компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивченнядисциплін: 

Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та 

інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 

навчальній діяльності. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні 

моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових 

знань та/або створення інноваційних продуктів у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

 


	Найменування  компетентностей, формування котрих забезпечує вивченнядисциплін:

