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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Числові методи” складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __бакалаврів ________ напряму
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

(спеціальності) “6.040204 – Прикладна фізика ”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є захист життя і здоров’я людини на виробництві.
Міждисциплінарні зв’язки: Курс “Числові методи” як комплексна дисципліна базується на
теоретичних положеннях природничих (вища математика, фізика) наук.
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
1. Основні методи аналізу часових рядів
2. Класичний підхід до оцінювання параметрів випадкових процесів
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Числові методи” є опанування класичного
підходу до оцінювання параметрів випадкових процесів.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Числові методи” є набуття знань основних
методів оцінювання параметрів випадкових процесів та навичок розв’язання запропонованих
задач.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
основні класичні методи визначення параметрів випадкових процесів,
вміти :
зробити оцінку параметрів процесів на основі аналізу результатів вимірювань.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1. Основні методи аналізу часових рядів
Тема 1. Ефекти обмеженості довжини вибірки
Тема 2. Теорема Котельникова-Шенона про вибірку
Тема 3. Фільтри більш високих порядків
Тема 4. Двовимірне масштабно-часове перетворення
Модуль 2. Класичний підхід до оцінювання параметрів випадкових процесів
Тема 5. Незміщена оцінка, яка забезпечує мінімальну середньо-квадратичну похибку
Тема 6. Нижня межа Крамера-Рао
Тема 7. Лінійні моделі
Тема 8. Незміщене оцінювання загального виду, яке забезпечує мінімальну середньоквадратичну похибку
Тема 9. Найкращі лінійні незміщені оцінки .
Тема 10. Оцінювання з принципу максимальної імовірності
Тема 11. Метод найменших квадратів
Тема 12. Метод моментів
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4.

Форма підсумкового контролю успішності навчання — залік

5.
Засоби діагностики успішності навчання — поточне тестування, поточні письмові
контрольні роботи та перевірка виконання самостійної роботи.
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Додаток 1.

1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів —
3

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
0402 Фізикоматематичні науки

заочна форма
навчання

Нормативна

(шифр і назва)

Напрям підготовки
6.040204 – Прикладна фізика
(шифр і назва)

Модулів – 2

освітньоІндивідуальне
кваліфікаційний рівень
науково-дослідне
(професійне
завдання ___________ спрямування):
(назва)
6.040204 — бакалавр
Загальна кількість
годин — 90

Рік підготовки:
3-й
Семестр
6-й
Лекції

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента — 3,3

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання — 2/3,3
для заочної форми навчання —

17 год.
год.
Практичні, семінарські
17 год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
56 год.
год.
ІНДЗ:
год.
Вид контролю: залік
занять

до

самостійної

і
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