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( обов'язковий / виборний)  
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Передумови  

Передумови :  

вивчення дисциплін «Теорія ймовірностей, 

ймовірності процеси і математична 

статистика», «Цифрова обробка біомедічних 

сигналів» 

Кореквізити (за необхідності):  

Statistica, MS Excel  

  

  



ECTS  

(Кредити модуля)  

Усього студент навантаження 

годин  

Контакт годин  Індивідуальна 

робота годин  

5,0  150  72  78 

Мета модуля (підрозділу): компетенції, передбачені навчальною програмою  

Студент повинен бути здатний до :  

- комплексного аналізу даних медико-біологічних досліджень з використанням сучасних 

засобів регресійного аналізу; 

- побудови якісного прогнозу за моделями аналізу виживаності; 

- проведення попереднього аналізу даних на основі таблиць часів життя і оцінок Каплана-

Майера; 

- перевірки побудованих аналітичних моделей на адекватність; 

- здатності інтерпретувати результати моделювання в тому числі на основі ROC-аналізу 

Результати навчання модуля (курсу)  

Методи навчання / навчання  

(теорія, лабораторія, вправи)  

Методи оцінки  

(письмовий іспит, усний 

іспит, доповіді)  

Знання:  

 - методи побудови лінійної 

регресії, передумови для отримання 

достовірних оцінок лінійної регресії 

методом найменших квадратів; 

- регресії з бінарними і 

впорядкованими залежними змінними; 

- регресивні моделі виживаємості 

(Кокса, логнормальна, експоненціальна, 

нормальна); 

- методи побудови таблиць 

виживання, знаходження оцінок 

Каплана Майєра, критерії на поділі 

виживання в підгрупах. 

Робота з конспектами 

лекцій та фундаментальною 

тематичною літератури 

 

Тест на знання  

Навички:  

 - будувати адекватні регресійні 

лінійні рівняння, проводити їх 

моніторинг і давати якісну 

інтерпретацію результатів моделювання; 

- будувати адекватні моделі 

бінарної регресії і проводити 

інтерпретацію результатів моделювання; 

- проводити ROC-аналіз, 

розраховувати показники специфічності 

і чутливості; 

- побудувати різні регресійні 

моделі виживання, перевірити їх 

адекватність реальної моделіможливого 

процесу; 

- застосовувати сучасні інформаційні 

засоби для проведення аналізів 

Лекції. лабораторні роботи, 

консультації  

відвідування лекцій, 

виконання 

індивідуальної роботи і 

презентація 



медикобіологічних даних 

Компетенції :  

- готовність оформляти, представляти, 

доповідати і аргументовано захищати 

результати виконаної роботи 

- здатність розуміти основні проблеми у 

своїй предметній області, вибирати 

методи і засоби їх вирішення 

Лекції, лабораторні  роботи, 

консультації  
Звіти, презентації  

 
  

 Теми  

Контакт роботи годин  

Час і завдання 

для 

індивідуальної 

роботи  

Лекції  

Конс

ульта

ції  

Семіна

ри  

Практич

ні 

роботи  

Лабора

торні 

роботи  

Місця 

розташу

вання  

Загаль

ний 

конта

кт 

роботи  

Індиві

дуаль

на 

робота  

Завдан

ня  

1 Побудова 

однофакторни

й  лінійної 

регресії 

6         6 12 9 Захист 

лаборат

орної 

роботи   

2 Побудова 

регресійних 

моделей з 

бінарною 

залежністю 

змінних   

4           4 8 10 Захист 

лаборат

орної 

роботи   

3 Побудова 

регресійних 

моделей з 

впорядкованим

и 

альтернативам

и в залежною 

змінною 

4           4 8  10 Захист 

лаборат

орної 

роботи   

4. Побудова 

таблиць 

виживання. 

Знаходження 

оцінок 

Каплана-

Майера, 

побудова 

кривих 

виживаності. 

4           4 8  10 Захист 

лаборат

орної 

роботи   

5. Побудова 

регресійних 

моделей 

аналізу 

4          4  8  10 Захист 

лаборат

орної 



виживаності. роботи   

6.   Побудова 

моделей 

вимірювання 

ефекту впливу. 

Метод DiD. 

4          4  8  10 Захист 

лаборат

орної 

роботи   

7. Оцінка 

чутливості та 

специфічності 

регресійних 

моделей 

аналізу 

виживаності. 

4     4 8 10 Захист 

лаборат

орної 

роботи   

8. Проведення 

ROC-аналізу 

для моделей з 

дискретної 

залежною 

змінною. 

Побудова 

кривих 

відсікання. 

6    6  12 9 Захист 

лаборат

орної 

роботи   

Усього  36        36    72 78   

  

Стратегія оцінки  Вага в%  Терміни  Критерії оцінки  

Тестування  на 

комп'ютері, 

теоретичні письмові 

відповіді на 

питання 
 

40%  протягом семестру  добрі відповіді на питання  

Захист 

лабораторних робот  
 

60%  протягом семестру  
роботи виконуються повністю без 

помилок або незначних помилок  
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STATISTICA 
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використання 
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посібник для 
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