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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Актуальність вивчення дисципліни у зв’язку із завданнями професійної ді-

яльності та навчання 

направлена на формування у студентів теоретичних знань та практичних на-

вичок статистичної оцінки медико-біологічних  явищ і процесів, оволодіння мето-

дами їх статистичного аналізу, теоретичних і практичних навичок аналізувати дані, 

будувати регресійні моделі та аналізувати їх, працювати із спеціальними програма-

ми обробки медико-біологічних даних, використовувати комп’ютера для 

розв’язання статистичних задач, використовувати прикладні системи; дати студен-

там необхідну теоретичну базу для подальшого самостійного освоєння літератури, 

ознайомлення студентів із основними класами алгоритмів, оволодіння методикою їх 

аналізу та розробки; вивчення студентами типових абстрактних структур даних, що 

мають широке застосування при розробці прикладних програм, та методів їх оброб-

ки, вироблення та закріплення навичок роботи з ними.  

 

1.2 Мета дисципліни – формування когнітивних, афективних та моторних 

компетенції необхідних для розуміння проблем, які виникають під час побудови та 

при використанні сучасних автоматизованих систем наукових досліджень, що вирі-

шують завдання отримання емпіричних моделей медико-біологічних, та ознайомити 

студентів з основними принципами побудови регресійних моделей. У процесі ви-

вчення дисципліни у студента повинні сформуватися знання, уміння та навички, не-

обхідні для визначення параметрів лінійної парної та множинної регресії медико-

біологічних; визначити інтервали довіри для параметрів моделі та для прогнозу; лі-

неарізувати однофакторні та багатофакторні моделі, визначити параметри неліній-

них моделей; здійснювати аналіз часових рядів та робити на підставі проведеного 

аналізу прогноз. 

 

1.3 Завдання дисципліни: 

  збирання, перевірка та оцінювання медико-біологічної інформації; 

  зведення та групування матеріалів медико-біологічних спостереження, 

виявлення зв‘язків між окремими явищами та процесами, встановлення його струк-

тури; 

  техніка обчислення узагальнюючих статистичних показників (абсолют-

них, відносних, середніх) та їх інтерпретація; 

  статистична оцінка однорідності зібраного медико-біологічних матеріалу; 

  вивчення динаміки суспільних явищ, тенденцій і закономірностей їх роз-

витку;  

  аналіз складних суспільних явищ та виявлення дії окремих факторів у їх 

розвитку;  

  проведення вибіркового спостереження і техніка перенесення його ре-

зультатів на генеральну сукупність. 



 

1.4 Передумови для вивчення дисципліни: вивчення дисциплін «Вища матема-

тика», «Теорія ймовірностей та математична статистика». 

 

1.5 Мова викладання: українська. 

 

1.6 Обсяг навчальної дисципліни та його розподіл за видами навчальних за-

нять: 

- загальний обсяг становить 150 годин / 5,0 кредиту, в т.ч. 

- денна форма навчання: лекції – 36 годин, практичні – 36 годин, самос-

тійна робота студентів – 78 годин; 

- заочна форма навчання: не передбачена. 

 

ІІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонстру-

вати достатній рівень сформованості наступних програмних результатів навчання.  

В узагальненому вигляді їх можна навести наступним чином: 

у когнітивній сфері   

студент: 

 здатний продемонструвати знання основних етапів процесу математичного 

моделювання медико-біологічних диних; 

 здатний до математичного та логічного мислення що до висування  та підт-

вердження гіпотези про наявність зв’язку, визначати силу та форму зв’язку; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, оцінювати та забезпе-

чувати якість виконуваних робіт; 

 здатний продемонструвати вміння визначати параметри лінійної парної та 

множинної регресії, визначити інтервали довіри для параметрів моделі та для про-

гнозу; 

 здатний вміти аналізувати автокореляційні регресійної моделі, оцінювати їх 

параметри та здійснювати прогнози за допомогою комп’ютеру; 

 вміння використовувати, розробляти та досліджувати математичні методи 

та алгоритми обробки даних. 

 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 співпрацювати із іншими студентами та викладачем в процесі обговорення 

проблемних моментів на лекційних та практичних заняттях, при виконанні і захисті 

індивідуальних завдань; ініціювати і брати участь у дискусії з питань навчальної ди-

сципліни, розділяти цінності колективної та наукової етики; 

 складати аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з ре-

зультатами власної роботи на нарадах, конференціях тощо. 



 

у психомоторній сфері 

студент здатний: 

 обґрунтовувати власну точку зору щодо проектування, розроблення та ана-

лізу алгоритмів та використання структур даних при моделюванні предметних обла-

стей;  

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 контролювати результати власних зусиль в навчальному процесі та коригу-

вати (за допомогою викладача) ці зусилля для ліквідації пробілів у засвоєнні навча-

льного матеріалу або формуванні вмінь; 

 самостійно здійснювати пошук, систематизацію, обробку інформації з різ-

них джерел. 

 

Формулювання спеціальних результатів із їх розподілом за темами представ-

лені нижче:  
 

Тема Зміст програмного результату навчання 

1 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати розуміння базових понять параметрів нормального розподілу;  

 визначення точкові і інтервальні оцінки статистики продемонструвати знання 

етапів планування експериментів; 

 визначити, чи існує нормальний розподіл для даний вибірки;  

 побудувати повний факторний план 22; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, аргу-

ментувати на основі теоретичного матеріалу, отримати навички  визначення точкової 

оцінки статистики, та вмити планувати повний факторний план 22; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу, надати рішення задачі з докладними пояс-

неннями та короткі висновки за результатами виконання завдання. 

2 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати алгоритм побудови лінійної регресії.; 

 продемонструвати вміння підбора параметрів лінійної регресії за методом най-

менших квадратів; 

  продемонструвати розуміння поняття кореляції та детермінації; 

 продемонструвати вміння аналізувати побудовану лінійну модель. 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, аргу-

ментувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивченій метод підбіру па-

раметрів лінійної регресії за методом найменших квадратів; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу, надати рішення задачі з докладними пояс-

неннями та короткі висновки за результатами виконання завдання. 

3 У когнітивній сфері: 



Тема Зміст програмного результату навчання 

студент здатний  

 продемонструвати розуміння статистичних гіпотез; 

 пояснити поняття: нульова та конкуруюча гіпотези, помилки 1-го та 2-го роду; 

 провести перевірку однофакторної лінійної регресії на адекватність за критерієм 

Фішера; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, аргу-

ментувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені алгоритми перевір-

ка однофакторної лінійної регресії на адекватність за критерієм Фішера; реалізовувати  

власні розрахунки; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу, надати рішення задачі з докладними пояс-

неннями та короткі висновки за результатами виконання завдання. 

4 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати навички побудови довірчий області; 

  продемонструвати навички розрахунку напівширини довірчого інтервалу; 

 пояснити поняття коефіцієнта довіри та максимальної відносної помилки про-

гнозу; 

 використати  якісний аналіз розрахунків; 

 розробити рекомендації щодо зміни довірчого інтервалу. 

 в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, аргу-

ментувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи побудови та 

аналізу довірчого інтервалу; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу, надати рішення задачі з докладними пояс-

неннями та короткі висновки за результатами виконання завдання. 

5 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати навички алгоритму розв′язання нелінійних задач; 

  продемонструвати навички лінеаризації; 

 використати аналіз нелінійних моделей ; 

 пояснити поняття еластичності моделі; 

 розробити рекомендації щодо зміни факторів. 

 в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, аргу-

ментувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи побудови та 

аналізу нелінійних моделей; 

у психомоторній сфері: 

студент здатний оформити роботу, надати рішення задачі з докладними поясненнями та 

короткі висновки за результатами виконання завдання. 

6 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати знання поняття багатофакторної регресії та специфікації мо-

делі; 



Тема Зміст програмного результату навчання 

  продемонструвати навички перевірки модель на мультиколінеарність; 

 використати якісний аналіз результатів; 

 пояснити наявність помилки специфікації при виключенні мультиколінеарності. 

 в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, аргу-

ментувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи аналізу ба-

гатофакторної регресії; 

у психомоторній сфері: 

студент здатний оформити роботу, надати рішення задачі з докладними поясненнями та 

короткі висновки за результатами виконання завдання. 

7 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати знання що до часових рядів; 

  продемонструвати навички використання методів ковзного середнього і експо-

ненційного згладжування. 

 використати якісний аналіз розрахунків; 

 розробити рекомендації щодо згладжування. 

 в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, аргу-

ментувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи побудові та 

аналізу часових рядів; 

у психомоторній сфері: 

студент здатний оформити роботу, надати рішення задачі з докладними поясненнями та 

короткі висновки за результатами виконання завдання. 

 



ІІІ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять та темами  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні заняття, СРС – самостійна 

робота студентів.  

 

3.2. Тематика лабораторних занять  
 

№ 

з/п 

Тема заняття 

1 Статична сукупність 

2 Статичні таблиці 

3 Кореляція 

4 Створення рандомізированої вибірки при Організації медико-біологічних досліджень 

5 Дослідження за допомогою модуля  Basic statistics 

6 Точкові оцінки параметрів нормального розподілу. 

7 Отримання емпіричних моделей. Прогноз. 

8 Прогноз на підставі лінійної регресії. Точність прогнозу. 

9 Перевірка факторів на мультиколінеарність. Вибір моделі багатофакторної регресії. 

10 Аналіз часових рядів. 

 

3.3. Перелік індивідуальних та/або групових завдань 
 

№ 

з/п 

Назва теми або тем, з яких виконується 

індивідуальне завдання 

Назва і вид індивідуального завдання 

1 Подання статистичних даних: таблиці, 

графіки, карти 

Доповідь на семінарі 

 

ІV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

4.1. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань студен-

тів денної форми навчання  

 
№ Назва і короткий зміст конт- Max ба- Характеристика критеріїв досягнення ре-

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

1 Основи статистичних методів обробки медико-

біологічних даних 
25 6 6  13 

2 Статистичне оцінювання параметрів розподі-

лів 
25 6 6  13 

3 Статистична перевірка гіпотез 25 6 6  13 

4 Кореляційний аналіз 25 6 6  13 

5 Регресійний  аналіз 25 6 6  13 

6 Дисперсійний аналіз 25 6 6  13 

Усього годин 150 36 36  78 



рольного заходу лів зультатів навчання для отримання макси-

мальної кількості балів 

1 Захист лабораторних робіт 60 Студент здатний продемонструвати кри-

тичне осмислення лекційного та позалек-

ційного матеріалу, брати кваліфіковану 

участь у дискусії з наведенням аргумен-

тації. Студент виконав лабораторну робо-

ту та навів аргументовані відповіді на за-

питання.  

2 Контрольна робота №1 10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змістово-

го модуля №1. 

3 Контрольна робота №2 10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змістово-

го модуля №2. 

4 Індивідуальне завдання 20 Студент здатний навести методику вико-

нання та/або розв’язання iіндивідуального 

завдання, формулювання висновків.  

Поточний контроль 100(*0,5) - 

Підсумковий контроль 100(*0,5) Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання та навів аргументовані відповіді 

на ситуаційні завдання, що відповідають 

програмним результатам навчання з дис-

ципліни 

Всього 100 - 

 

4.2. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань студен-

тів заочної форми навчання 
 

№ Назва і короткий зміст конт-

рольного заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення резуль-

татів навчання для отримання максимальної 

кількості балів 

1 Тестова контрольна робота, 

яка виконується студентом 

індивідуально в системі 

Moodle 

40 Студент виконав тестові завдання, що відпо-

відають програмним результатам навчання з 

дисципліни 

2 Письмовий екзамен (залік) 60 Студент виконав аналітично-розрахункові 

завдання та навів аргументовані відповіді на 

ситуаційні завдання, що відповідають про-

грамним результатам навчання з дисципліни 

Всього 100 - 

 

4.3. Критерії оцінювання сформованості програмних результатів  

навчання під час підсумкового контролю 
 

Синтезований опис компе-

тентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення програм-

ного результату навчання  

Когнітивні: 75-89% - студент припускається помилок у аналізі моделей, 



 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-

міння основних методів та 

алгоритмів побудови та ана-

лізу моделей; 

 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-

міння перевірки моделей на 

адекватність та використан-

ня статистичні критерії; 

 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-

міння основних статистич-

них показників, поняття но-

рмального рас поділу, пла-

нування експеріменту 

використанню статистичних критеріїв, лінеаризації моделей, 

перевірки на мультіколінеарність 

60-74% - студент некоректно формулює алгоритми побудови 

моделей та їх аналізу, припускається помилки при проекту-

ванні власного алгоритму, присукається помилки у розраху-

нках та оформленні роботи  

менше 60% - студент не може обґрунтувати свою позицію 

посиланням на конкретний алгоритм розв’язання задач, не 

володіє методикою математичного моделювання, не може 

самостійно підібрати необхідні методи; не має уяви про типи 

задач 

Афективні: 

 студент здатний критич-

но осмислювати матеріал; 

аргументувати власну пози-

цію оцінити аргументова-

ність вимог та дискутувати у 

професійному середовищі; 

 студент здатний спів-

працювати із іншими студе-

нтами та викладачем; ініці-

ювати і брати участь у дис-

кусії, розділяти цінності ко-

лективної та наукової етики 

75-89% - студент припускається певних логічних помилок в 

аргументації власної позиції в дискусіях на заняттях та під 

час захисту лабораторних та індивідуальних завдань, відчу-

ває певні складності у поясненні фахівцю окремих аспектів 

професійної проблематики 

60-74% - студент припускається істотних логічних помилок 

в аргументації власної позиції, слабко виявляє ініціативу до 

участі у дискусіях та індивідуальних консультаціях за наяв-

ності складності у виконанні лабораторних та індивідуаль-

них завдань; відчуває істотні складності при поясненні фахі-

вцю або нефахівцю окремих аспектів професійної проблема-

тики 

менше 60% - студент не здатний продемонструвати володін-

ня логікою та аргументацією у виступах, не виявляє ініціа-

тиви до участі у дискусії, до консультування з проблемних 

питань виконання лабораторних та індивідуальних завдань, 

не здатний пояснити нефахівцю суть відповідних проблем 

професійної діяльності; виявляє зневагу до етики навчально-

го процесу  

Психомоторні: 

 студент здатний само-

стійно працювати, розробля-

ти варіанти рішень, звітува-

ти про них; 

 студент здатний сліду-

вати методичним підходам 

до розрахунків; 

 студент здатний контро-

лювати результати власних 

зусиль та коригувати ці зу-

силля 

75-89% - студент припускається певних помилок у стандарт-

них методичних підходах та відчуває ускладнення при їх 

модифікації за зміни вихідних умов навчальної або приклад-

ної ситуації 

60-74% - студент відчуває ускладнення при модифікації ста-

ндартних методичних підходів за зміни вихідних умов нав-

чальної або прикладної ситуації 

менше 60% - студент нездатний самостійно здійснювати 

пошук та опрацювання методів та алгоритмів розв’язання 

оптимізаційних задач, виконувати індивідуальні завдання, 

проявляє ознаки академічної недоброчесності при підготовці 

індивідуальних завдань та виконанні контрольних робіт, не 

сформовані навички самооцінки результатів навчання і на-

вичок міжособистісної комунікації з прийняття допомоги з 

виправлення ситуації 

 



 

 

V ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1.  Захист лабораторних 

робіт 
 опитування за термінологічним матеріалом, що відпові-

дає темі роботи; 

 оцінювання аргументованості звіту про розбір ситуацій-

них завдань; 

 оцінювання активності участі у дискусіях 

2.  Індивідуальне завдання  письмовий звіт про виконання індивідуального завдан-

ня; 

 оцінювання самостійності та якості виконання завдання 

в ході звіту-захисту та співбесіди 

3.  Модульні контрольні 

роботи 
 стандартизовані тести; 

 аналітично-розрахункові завдання; 

Підсумковий контроль  стандартизовані тести; 

 аналітично-розрахункові завдання; 
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