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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –  3   

Галузь знань 

17 Електроніка та телеко-

мунікації 
Дисципліни професійної 

та практичної підготовки 

  

 

Спеціальність: 

172 Телекомунікації та ра-

діотехніка  

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  4  1-й 1-й 

 

Семестр 

1-й 1-й 

Кількість годин  

Загальна кількість 

годин –  240  

90 год. 90 год. 

Аудиторні: 1) лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 

аудиторних: 

самостійної роботи 

студента: 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

32 32 

2) практичні, семінарські 

20 год. 20 год. 

3) лабораторні 

-- - 

4) консультації 

10 год. 10 год. 

Самостійна робота 

28 28 

 

 

2) курсова робота, год. 

- - 

Вид контролю:  

- залік - залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості годин становить: 

для денної форми навчання – 57%; 

для заочної форми навчання – 57 %. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Сучасні методи аналізу даних» 

 

Мета: засвоєння аспірантами основних теоретичних відомостей щодо су-

часних підходів до аналізу даних та обробки інформації; набуття практичних на-

вичок використання програмних засобів інтелектуального аналізу даних в теле-

комунікаційних системах та інформаційних мережах.  

 

За результатом вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен: 

 

– знати: основні класи сучасних методів аналізу даних, зокрема інтелекту-

ального аналізу; принципи пошуку неявних закономірностей та практично корис-

них і доступних інтерпретації знань необхідних для прийняття рішень; методи 

побудови моделей та аналізу залежностей у великих масивах даних; основні су-

часнi програмнi засоби інтелектуального аналізу даних, їх порівняльні переваги і 

недоліки; критерiї порiвняння моделей i методiв сучасного аналізу даних. 

 

– уміти: застосовувати інструменти та моделі аналізу даних (пакети прик-

ладних програм, онлайн ресурси й відповідні технології) в дослідженні реальних в 

дослідженні реальних телекомунікаційних та радіотехнічних систем та презента-

ції результатів наукових досліджень у різних формах; здійснення науково-

педагогічної діяльності з використанням цих ресурсів та технологій. 

 

– володіти (компетенції): здатність застосовувати методологію та технології 

інтелектуального аналізу даних, реалізовувати його методи й алгоритми для дос-

лідження складних об'єктів в телекомунікаційних системах та інформаційних ме-

режах, перевіряти отримані результати та інтерпретувати їх. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Змістовий модуль 1. Сучасні підходи до статистичного аналізу 

Тема 1. Головні принципи та поняття теорії ймовірностей і їх практичне за-

стосування. 

Тема 2. Основні закони розподілу випадкових величин: де і яким чином во-

ни зустрічаються на практиці.  

Тема 3. Основні методи статистичної обробки даних. 

Тема 4. Основні методи кореляційного і регресійного аналізу даних. 

 

Змістовий модуль 2. Інтелектуальний аналіз даних 

Тема 1. Основи інтелектуального аналізу даних. 

Тема 2. Методи класифікації та кластеризації даних. 

Тема 3. Аналіз часових рядів. 

 

Змістовний модуль 3. Методи аналізу радіотехнічних та телекомуніка-

ційних сигналів та часових рядів 

Тема 1. Методи фрактального аналізу геометричних структур. 

Тема 2. Методи фрактального аналізу часових рядів 

Тема 3. Детерміновані, випадкові і хаотичні процеси. 

Тема 4. Аналіз систем на основі методів нелінійної динаміки. 

 

Змістовний модуль 4. Методи аналізу складних систем та нестаціонар-

них процесів в інфокомунікаційних системах 

Тема 1. Методи аналізу даних на основі рекурентних діаграм. 

Тема 2. Методи вейвлет-аналізу даних. 

Тема 3. Методи аналізу складних мереж. 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усьо-

го  

у тому числі 

л п лб конс с.р. л п лб конс с.р. 
 

Змістовий модуль 1. Сучасні підходи до статистичного аналізу 

Тема 1. Головні принципи 

та поняття теорії ймовірно-

стей і їх практичне застосу-

вання. 

 2 1     2 1    

Тема 2. Основні закони ро-

зподілу випадкових вели-

чин: де і яким чином вони 

зустрічаються на практиці. 

 2 1  2   2 1  2  

Тема 3 Основні методи ста-

тистичної обробки даних. 

 2 1  2   2 1  2  

Тема 4. Основні методи 

кореляційного і регресійно-

го аналізу даних. 

 2 2     2 2    

Разом за зміст. мод. 1  8 5 - 4 7  8 5 - 4 7 

Змістовий модуль 2. Інтелектуальний аналіз даних 

Тема 1 Основи інтелектуа-

льного аналізу даних.. 

 2 1     2 1    

Тема 2. Методи класифіка-

ції та кластеризації даних 

 2 2  2   2 2  2  

Тема 3. Аналіз часових ря-

дів.. 

 4 2  2   4 2  2  

Разом за зміст. мод. 2  8 5 - 4 7  8 5 - 4 7 

 Змістовний модуль 3. Методи аналізу радіотехнічних та телекомунікаційних сигналів  

Тема 1. Методи фракталь-

ного аналізу геометричних 

структур. 

 2 2  1   2 2  1  

Тема 2. Методи фракталь-

ного аналізу часових рядів 

 2 2  1   2 2  1  

Тема 3. Детерміновані, ви-

падкові і хаотичні процеси  

 2   1   2   1  

Тема 4. Аналіз систем на 

основі методів нелінійної 

динаміки. 

 2 1  1   2 1  1  

Разом за зміст. мод. 3  8 5 - 4 7  8 5 - 4 7 

Змістовний модуль 4. Методи аналізу складних систем в інфокомунікаційних системах  

Тема 1. Методи аналізу да-

них на основі рекурентних 

діаграм 

 2 1  1   2 1  1  

Тема 2. Методи вейвлет-

аналізу даних. 

 2 4  2   2 4  2  

Тема 3. Методи аналізу 

складних мереж. 

 4   1   4   1  

Разом за зміст. мод. 4  8 5 - 2 7  8 5 - 2 7 

Усього годин 90 32 20 - 10 28 90 32 20 - 10 28 
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5 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна заочна 

1 Основні поняття теорії ймовірності та математичної статис-

тики Дані, знання, інформація 
2 2 

2 Основні завдання та методи прикладної статистики.  2 2 

3 Кореляційний та регресійний аналіз.. 2 2 

4 Прогнозування і аналіз часових рядів 2 2 

5 Основні завдання та методи інтелектуального аналізу даних 2 2 

6 Методи класифікації і прогнозування, дерева рішень 2 2 

7 Методи кластеризації даних 2 2 

8 Візуалізація даних 2 2 

9 Визначення фрактальної розмірності 2 2 

10 Дискретне та неперервне вейвлет-перетворення 2 2 

 Загальна кількість 20 20 

 
 

 

 

6 САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна заочна 

1 Вивчення теоретичного матеріалу з використанням конспектів i  

навчальної літератури 
8 8 

2 Підготовка до практичних занять 4 4 

3 Підготовка до тестів 4 4 

5 Самостійне опрацювання матеріалу за літературними джерелами: 

1 Узагальнений пуассонівський процес.  

2 Методи декомпозиції часових рядів 

3 . Моделі фінансових рядів, які засновані на фрактальномуброунів-

ському русі. 

6 Фрактальна структура фінансових рядів 

7  Практичне застосування R/S-аналіза 

8 Основи теорії біфуркацій. 

 9 Фрактальні структури в інфокомунікаційних системах 

8 8 

 Загальна кількість 28 28 
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7 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Метод навчання – це упорядкована діяльність викладача і аспірантів, спрямована на до-

сягнення заданої мети навчання. Основні методи навчання: 

- пояснювально-ілюстративний (лекції); 

- практичний (практичні заняття); 

- робота з навчально-методичною літературою (конспектування, самостійне опрацю-

вання заданих розділів, виконання ІДЗ, написання реферату тощо). 

- перевірка знань та умінь (за результатами виконання контрольних робіт, індивідуаль-

них завдань, докладу за темою реферату). 

 

8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

8.1 Розподіл балів, які отримують аспіранти (Кількісні критерії оцінювання)  

 

Для оцінювання роботи аспіранта протягом 1-го та 2-го семестрів підсумкова рейтингова 

оцінка семO  розраховується як сума оцінок, які аспірант набрав протягом цих семестрів, вико-

нуючи всі види контролю, передбачені робочою програмою. 

 

Вид заняття / контрольний захід Оцінка семO  

ІДЗ №1 12...20 

Тест №1 12...20 

Контрольна точка 1 24…40 

ІДЗ №2 12...20 

Тест №2 12...20 

Реферат 12...20 

Контрольна точка 2 36…60 

Всього  60…100 

 

Як форма підсумкового контролю для дисципліни  наприкінці 2-го семестру використо-

вується залік. При цьому виді контролю підсумкова рейтингова оцінка п семP O .  

Отримані бали переводяться за національною шкалою та шкалою ECTS. 

 

 

8.2 Якісні критерії оцінювання 

 

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки. 

 

Знати: основні класи методи математичної статистики, зокрема  кореляційного та регре-

сійного аналізу інтелектуального аналізу; основи інтелектуального аналізу даних, зокрема ме-

тоди класифікації, кластеризації та аналізу часових рядів; принципи пошуку неявних закономі-

рностей та практично корисних і доступних інтерпретації знань необхідних для прийняття рі-

шень; методи побудови моделей та аналізу залежностей у великих масивах даних; основні су-

часні програмні засоби інтелектуального аналізу даних; критерії порівняння моделей i методів 

сучасного аналізу даних 
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Необхідний обсяг умінь для одержання позитивної оцінки. 

 

Уміти користуватись поняттями теорії випадкових процесів та математичної статистики 

для розв'язання різних задач; вміти знаходити характеристики випадкового процесу;  вміти 

знаходити кореляційну функцію та спектральну щільність випадкових процесів; вміти за-

стосовувати комп’ютерні програми для класифікації та кластеризації об’єктів різного типу; 

вміти розраховувати фрактальні характеристики. Самостійно вивчати літературу, яка вико-

ристовує методи сучасного аналізу та застосовувати методи аналізу даних для розв’язання 

практичних задач та проведення теоретичних наукових досліджень. 

 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь аспіранта для отримання заліку.  

 

Задовільно, D, E (60-74). Мати мінімум знань і умінь: знати основні поняття, означення 

та терміни аналізу даних, вміти розв’язувати найпростіші  практичні завдання.  Відпрацювати 

та захистити всі тестові завдання. 

Добре, C (75-89). Твердо знати мінімум. Знати основні поняття, означення та терміни 

основних аналізу даних, вміти приводити основні правила; вміти розв’язувати  практичні за-

вдання, можливо з помилками. Вміти вибирати та використовувати потрібні програмні продук-

ти для вирішення конкретних завдань. 

Відмінно, A, B (90-100). Знати всі теми. Знати основні поняття, означення та терміни 

аналізу даних та основних методів, вміти приводити основні правила; вміти розв’язувати  прак-

тичні завдання з поясненням та обґрунтуванням. Вільно орієнтуватись у спеціалізованих про-

грамних засобах, використовуючи тільки вбудовану допомогу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

96 – 100 А 
відмінно 

 

 

зараховано 

90-95 В 

75-89 С добре 

66-74 D 
задовільно 

60-65 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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8 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

8.1 Базова література 

 

1. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и 
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