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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Методи ефективної обробки даних» складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки магістрів  

спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

освітньо-наукова 
програма: 

 
«Комп’ютерна фізика» 
 
 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни є придбання студентом професійних 
компетенцій з реалізації математичних методів обробки експериментальних даних з 
використанням комп'ютерних технологій на основі: 

- Формування знань про моделі і способах (протоколах) подання експериментальних 
даних;  

- Формування знань про основні етапи обробки експериментальних даних;  
- Освоєння студентами основних статистичних методів оцінювання характеристик 

експериментальних даних;  
- Розробки програмного забезпечення, що реалізує основні методи статистичної 

обробки експериментальних даних;  
- Розробки графічних інтерфейсів візуалізації експериментальних даних, протоколів 

експерименту і результатів обробки. 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів знань та вмінь, що 
забезпечують вирішення професійних задач, пов’язаних із обробкою експериментальних 
даних. 
 Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти 
мають досягти таких результатів навчання: 

Згідно з метою основні задачі підготовки зводяться до формування у студентів 
знань та вмінь, що забезпечують вирішення професійних задач, пов’язаних із обробкою 
експериментальниї даних. 

 
 1.3. Кількість кредитів - 4 

 
1.4. Загальна кількість годин - 120 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
за вибором 

 
Вид кінцевого контролю : залік 

 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
1-й -й 

Семестр 
2-й -й 
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Лекції 
16 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
 год.  год. 

Лабораторні заняття 
16 год.  год. 

Самостійна робота 
88 год.  год. 

Індивідуальні завдання  
год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- Критично розуміти наукові методи, мати краще розуміння наукового процесу як 

такого, а також розуміти перспективи майбутньої роботи. 
вміти:  
- Знаходити та аналізувати наукову та науково-технічну інформацію в галузі 

прикладної фізики та наноматеріалів із вітчизняних та зарубіжних джерел, в тому 
числі з використанням сучасних пошукових систем. 

- Ефективно працювати як індивідуально, так і в складі команди, оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних робіт у галузі прикладної фізики і 
наноматеріалів. 

- Вміти працювати незалежно, але також у тісній співпраці з іншими, щоб вчасно 
виконати дослідницький проект. 

- Професійно повідомляти про наукові проблеми, результати та невизначеності, в 
усній та письмовій формі. 

 
 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1. Постановка задачі обробки експериментальних даних.  

Зв'язок задачі обробки даних і планування експерименту.  
Класифікація задач обробки. 

Тема 1. Цілі і завдання курсу.  
Зв'язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального процесу  
Постановка задачі обробки експериментальних даних. 
 
Тема 2. Зв'язок задачі обробки даних і планування експерименту.  
Класифікація задач обробки. 
 

Розділ 2. Способи подання і моделі породження експериментальних даних. 
Тема 3. Способи подання і моделі породження експериментальних даних.  
Операторська модель перетворення простору спостережень у простір прийняття рішень. 
 
Тема 4. Прийняття рішень на основі перевірки статистичних гіпотез.  
Помилки 1-го і 2-го роду. 
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Розділ 3. Згладжування і інтерполяція експериментальних даних. 
Тема 5. Основні характеристики статистичного оцінювання. Заможні і незсунені оцінки. 
Згладжування і інтерполяція експериментальних даних. 
 
Тема 6. Методи змінного середнього і полиномиальное згладжування. Методи 
інтерполяції: Лагранжа, Ньютона-Грегорі, Сплайн-інтерполяція. Кластеризація даних. 
 

 
Розділ 4. Методи відбору експериментальних даних. 

Тема 7. Методи відбору експериментальних даних. Методи оцінки обсягу даних з метою 
забезпечення заданих показників якості. 
 
Тема 8. Послідовний аналіз Вальда. 
 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 

Розділ 1. Постановка задачі обробки експериментальних даних.  
Зв'язок задачі обробки даних і планування експерименту.  

Класифікація задач обробки. 

Тема 1. Цілі і завдання 
курсу.  
Зв'язок дисципліни з 
іншими дисциплінами 
навчального процесу  
Постановка задачі 
обробки 
експериментальних 
даних. 

15 2 2   11       

Тема 2. Зв'язок задачі 
обробки даних і 
планування 
експерименту.  
Класифікація задач 
обробки. 

15 2 2   11       

Разом за розділом 1 30 4 4   22   - - -  
Розділ 2. Способи подання і моделі породження експериментальних даних. 

Тема 3. Способи 
подання і моделі 
породження 
експериментальних 
даних.  
Операторська модель 
перетворення простору 
спостережень у простір 

15 2 2   11       
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прийняття рішень. 
Тема 4. Прийняття 
рішень на основі 
перевірки 
статистичних гіпотез.  
Помилки 1-го і 2-го 
роду. 

15 2 2   11       

Разом за розділом 2 30 4 4   22   - - -  
Розділ 3. Згладжування і інтерполяція експериментальних даних. 

Тема 5. Основні 
характеристики 
статистичного 
оцінювання. Заможні і 
незсунені оцінки. 
Згладжування і 
інтерполяція 
експериментальних 
даних. 

15 2 2   11       

Тема 6. Методи 
змінного середнього і 
полиномиальное 
згладжування. Методи 
інтерполяції: Лагранжа, 
Ньютона-Грегорі, 
Сплайн-інтерполяція. 
Кластеризація даних. 

15 2 2   11       

Разом за розділом 3 30 4 4   22   - - -  
Розділ 4. Способи подання і моделі породження експериментальних даних.  
Операторська модель перетворення простору спостережень у простір прийняття рішень. 

Тема 7. Методи відбору 
експериментальних 
даних. Методи оцінки 
обсягу даних з метою 
забезпечення заданих 
показників якості. 
 

15 2 2   11       

Тема 8. Послідовний 
аналіз Вальда. 

15 2 2   11       

Разом за розділом 4 30 4 4   22   - - -  
Усього годин 120 16 16   88       

 
4. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Цілі і завдання курсу. Зв'язок дисципліни з іншими 
дисциплінами навчального процесу.Постановка задачі 
обробки експериментальних даних. 

2 

2 Зв'язок задачі обробки даних і планування експерименту.  
Класифікація задач обробки. 

2 

3 Способи подання і моделі породження експериментальних 
даних. Операторська модель перетворення простору 
спостережень у простір прийняття рішень. 

2 
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4 Прийняття рішень на основі перевірки статистичних гіпотез.  
Помилки 1-го і 2-го роду. 

2 

5 Основні характеристики статистичного оцінювання. Заможні 
і незсунені оцінки. Згладжування і інтерполяція 
експериментальних даних. 

2 

6 Методи змінного середнього і полиномиальное 
згладжування. Методи інтерполяції: Лагранжа, Ньютона-
Грегорі, Сплайн-інтерполяція. Кластеризація даних. 

2 

7 Методи відбору експериментальних даних. Методи оцінки 
обсягу даних з метою забезпечення заданих показників 
якості. 

2 

8 Послідовний аналіз Вальда. 2 
Разом  16 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Вивчити постановку задачі обробки експериментальних 
даних. 

11 

2 Ознайомитись із зв’язком задачі обробки даних і планування 
експерименту та класифікацією задач обробки. 

11 

3 Опрацювати способи подання і моделі породження 
експериментальних даних. 

11 

4 Обробити тему «прийняття рішень на основі перевірки 
статистичних гіпотез» 

11 

5 Вивчити основні характеристики статистичного оцінювання, 
заможні і незсунені оцінки.  

11 

6 Опрацювати методи змінного середнього і полиномиальное 
згладжування, методи інтерполяції: Лагранжа, Ньютона-
Грегорі. 

11 

7 Опрацювати методи відбору експериментальних даних, 
методи оцінки обсягу даних з метою забезпечення заданих 
показників якості. 

11 

8 Вивчити послідовний аналіз Вальда. 11 
9 Обробити виявлення тренда статистичних характеристик. 11 
10 Обробити критерії Стьюдента, Фішера, Фостера-Стюарта. 11 
11 Вивчити довірчі інтервали оцінювання вибіркового 

середнього і вибіркової дисперсії. 
11 

Разом  88 
 

6. Індивідуальні завдання 
Не передбачено 

 
7. Методи навчання 

Лекції викладаються методом проблемного викладення. Використовуючи будь-які 
джерела й засоби, лектор, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює 
пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, 
різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби 
свідками і співучасниками наукового пошуку. Лабораторні заняття ведуться 
дослідницьким методом. 
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8. Методи контролю 
       На заняттях – опитування, розв’язання задач за допомогою системи MATLAB. По 

закінченні модуля – модульний контроль. Форма підсумкового контролю знань – залік. 
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань (4 б. за повну відповідь на 

кожне) та практичного завдання (4 б. за повне виконання) 
                                                  

9. Схема нарахування балів 
  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залік 
 Сума Т

1 
Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т
8 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

6 6 6 6 6 6 6 6 12  60 40 100 
 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

Для отримання «автомату» на екзамені від студента потрібно своечасно та якісно виконувати 
навчальний план, бути активним та зацікавленим на аудиторних заняттях. 

 
10. Рекомендована література 

Наочні матеріали надаються з використанням ПЕОМ та проекційного устаткування  
у спеціально обладнаних аудиторіях. 

 
Основна література 

1. Шпаков П.С., Попов В.Н. Статистическая обработка эксперимен-тальных данных: 
Учебное пособие по курсу "Математическая обработка результатов измерений". М: 
Недра ,2003. 

2. Ходасевич Г.Б. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ.2011. 
3. Н.Г. Загоруйко. Прикладные методы анализа данных и знаний: Новосибирск: Институт  

математики, 1999. 
4. Н.Джонсон, Ф.Лион. Статистика и планирование в технике и науке. М.: Мир, 1981. 
5. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблю-дений. М.: 

Наука,1968 
6. Медик В.А., Токмачев М.С. Математическая статистика в медицине и биологии. 

В.Новгород, НовГУ, 1998 
 

Допоміжна література 
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1.Обработка экспериментальных данных на ЭВМ: Рабочая программа для специальности 
23010062 – « Информатика и вычислительная техника » /Разраб. В.Н.Александров, М., 
2011. 

2.Александров В.Н., Колмаков В.А. Обработка экспериментальных данных. 
Лабораторный практикум. Часть 1. МГУ, 2000 

3.Александров В.Н., Колмаков В.А. Обработка экспериментальных данных. 
Лабораторный практикум. Часть 2. МГУ, 2000 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 
1. Мережа Internet. 
2. Бібліотеки ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 
3. https://ru.coursera.org/course/compmethods 


