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Ігоря Сікорського, 2018.
Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудитор них занять: 48 год., з них 32 год. 

лекційних та 16 год. практичних занять. Самостійної роботи: 72 год.
Очікувані
результати
навчання

У результаті вивчення даного курсу студент буде: 
знати:
ймовірнісно-статистичні методи баєсівського аналізу даних та їх теоретич
ні основи; 
вміти:
застосовувати методи баєсівського аналізу даних для оцінки стохастичних 
процесів.

Ключові слова Теорема Баєса, баєсовський висновок ймовірність, випадкова величина, 
числова характеристика випадкової величини, статистика.

Формат курсу Очний, дистанційний
Проведення лекційних, практичних занять і консультацій.

Теми Тема 1. Основні поняття теорії ймовірностей, теорема Басса.
Тема 2. Числові характеристики випадкових величин.
Тема 3. Основні ймовірностні розподіли.
Тема А. Двовимірні випадкові величини.
Тема 5. Теорема Басса для щільностей ймовірностей.
Тема 6. Довірчі інтервали та перевірка значимості.
Тема 7. Бассовський висновок при невідомому середньому або невідомій 
дисперсії.
Тема 8. Бассовський висновок при невідомих середньому та дисперсії.
Тема 9. Вступ до регресійного аналізу.
Тема 10. Лінійна регресія з багатьма змінними.
Тема 11. Основи нелінійного регресійного аналізу.
Гема 12. Логістична регресія.
Тема 13. Пуассонівськарегресія.
Тема 14. Порівняння статистичних моделей.
Тема 15. Змішані статистичні моделі.
Гема 16. Гаусівські випадкові процеси.

Підсумковий
контроль,

форма

Залік

Пререквізити Для вивчення даного курсу студенти потрібні базові знання з: 
Математичний аналіз.

- Дискретна математика.
- Дискретні моделі статистики.

Навчальні ме
тоди та техніки, 
які будуть ви
користовува
тися під час 
викладання 
курсу

Презентації, лекції, інтерактивна комуь ікаціія

Необхідне об
ладнання

Комп'ютер із необхідним програмних забезпеченням, доступ до Internet 
мережі.

Критерії оці
нювання (ок
ремо для кож
ного виду нав-

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкапою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:
• Змістовий модуль 1: 40% семестрової оцінки за 4 лабораторних роботи, 
максимальна кількість балів 40.

з



чальної діяль
ності)

• Змістовий модуль 2: 40% семестрової оцінки за 4 лабораторних роботи, 
максимальна кількість балів 40.
• залік: 20% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 20. 
Підсумкова максимальна кількість батів 100.
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Списування та втручання 
в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли
вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро- 
чесності в написанні завдань є г ідставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та лабораторні зайняття курсу. Студенти 
повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз
начених для виконання всіх видів робіт, передбачених курсом.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Врахо [дуються бали, набрані при поточ
ному контролі та бали підсумкового тестування. При цьому обов'язково 
враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 
практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, шаншетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування 
та плагіат; несвоєчасне виконання посгавленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до 
заліку чи 
екзамену.

Основні поняття теорії ймовірностей, теорема Баєса; числові 
характеристики одновимірних та двовимірних випадкових величин; 
побудова точкових оцінок та довірчих інтервалів; лінійний та нелінійний 
регресійний аналіз; логістична та пуассонівська регресія.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер
шенню курсу.

Схема курсу “Баєсовські методи аналізу даних” 
для студентів спеціальності 112 - Статистика

Тиж
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Л е к ц ій н и й  курс П р ак ти ч н і зан яття К-сть
год
СР

В ид

Г1К

Н азва  тем и

К -сть

год Назва геми
К-сть

год

1 2 3 4 5 6 7

1 Основні поняття теорії 
ймовірностей, теорема 
Баєса.

2 П р о гр ам у ван н я  в P y th o n  з 

ви к о р и стан н ям  Ju p y te r  N o te 

b o o k  т а  G o o g le  C o lab .

2 4,5
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2 Числові характеристики 
випадкових величин.

2 0 4,5

3 Основні ймовірностні 
розподіли.

2 Основи статистичного 
аналізу в Python

2 4,5

4 Двовимірні випадкові 
величини.

2 0 4,5

5 Теорема Баєса для 
щільностей ймовірностей.

2 Вступ до РуМС 2 4,5

6 Довірчі інтервали та 
перевірка значимості.

2 0 4,5

7 Баєсовський висновок при 
невідомому середньому 
або невідомій дисперсії.

2 Баєсовський висновок та 
МСМС

2 4,5

8 Баєсовський висновок при 
невідомих середньому та 
дисперсії.

2 0 4,5

9 Вступ до регресійного 
аналізу.

2 Закон великих чисел 2 4,5

10 Лінійна регресія з 
багатьма змінними.

2 0 4,5

11 Основи нелінійного 
регресійного аналізу.

2 Функції втрат та їх 
використання

2 4,5

12 Логістична регресія. 2 0 4,5

13 Пуассонівська регресія. 2 Побудова елементарних 
рекомендаційних алгоритмів

2 4,5

14 Порівняння статистичних 
моделей.

2 0 4,5

15 Змішані статистичні 
моделі.

2 A/В тестування в Python 2 4,5

16 Гаусівські випадкові 
процеси.

2 0 4,5

Разом 32 16 72
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