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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. 

Структура дисципліни 
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завдання 

4 1. Автопроекційні 
методи прогнозу-
вання часових 
рядів 

Знати особливості короткотермінових 
автопроекційних методів а також сфери 
їхнього застосування  

практичні 
завдання 

4 2. Адаптивні 
короткотермінові 
прогнози 

Розуміти причини застосування адаптивних 
методів прогнозування. Розуміти принцип дії 
механізму адаптації та схему реалізації методу 

практичні 
завдання 

4 3. Засоби 
організації 
обчислень 
модельного 
аналізу  

Знати особливості організації лінійних та 
циклічних обчислень засобами статистичного 
пакету R. 

практичні 
завдання 

4 4. Прогнозування 
часових рядів із 
використанням 
ARIMA-моделей 

Знати основні елементи структури моделей 

Бокса-Дженкінса, їх вклад в побудову прогнозів 

а також критерії налаштування структури 

моделей . 

практичні 
завдання 

4 5. Реляційна 
модель даних. 
Найпростіші SQL 
запити 

Знати особливості основних моделей даних, 
реляційних відношень та їх використання у 
найпростіших запитах  

практичні 
завдання 
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5 6. Агреговані 
функції та 
підзапити 

Розуміти роль та способи прбудови 
агрегованих характеристик вибірок. Вміти 
будувати запити із підзапитами 

Модульний 
контроль 

5 7. Ієрархічний 
кластерний 
аналіз. 

Розуміти особливості методів агрегування 
об’єктів у кластери 

практичні 
завдання  

5 8. Кластеризація 
методом  к-
середніх. 
 

Розуміти принципи організації процедури 
реалізації методу к-середніх а також принципи 
вибору початкових центрів кластеризації  

практичні 
завдання 

5 9. Перевірка 
статистичних 
гіпотез 

Розуміти особливості процедури перевірки 
статистичних гіпотез. Вміти формулювати 
статистичні гіпотези та вибирати статистичні 
критерії перевірки гіпотез 

практичні 
завдання 

5 10. Порівняння 
характеристик 
вибірок 

Знати основні статистичні критерії  перевірки 
гіпотез щодо підсумкових характеристик та 
характеристик варіативності  вибірок. Вміти 
вибирати найвідповідніші із них в конкретних 
ситуаціях 

ректорська 
контрольна 
робота 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 
заліку відбувається із дозволу проректора з наукової роботи за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за дисципліну розраховується за результатами диференційованого 
заліку. 

 
Шкала оцінювання аспірантів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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