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● Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

 
Статистичне навчання - це вирішальній інструмент для будь-кого, хто бажає зрозуміти свої 

дані та екстрагувати корисні патерни з масиву інформації. Ця галузь науки поєднує як методи 



класичної статистики, так і сучасні методи машинного навчання, які спрямовані на створення 
моделей, що описують складні взаємовідносини між даними, а також дозволять зробити необхідні 
висновки щодо природи цієї взаємодії.  

Statistical learning is a crucial tool for anyone who wants to understand their data and extract 
useful patterns from an array of information. This branch of science combines both classical statistics 
and modern machine learning methods, which are aimed at creating models that describe complex 
relationships between data, as well as allow to draw the necessary conclusions about the nature of this 
interaction.  

 

2. Необхідні попередні знання та навички, результати навчання 

Необхідні попередні знання та навички: 
Мотивація і гарні навички самостійної роботи є необхідними. Бажано мати сертифікати зі знання 

англійської мови на рівні В2 або вище (або їх еквіваленти).  
Результати навчання: 
Навчальна дисципліна «Статистика у біомедичних дослідженнях» формує у студентів базові навички, 

що необхідні для проведення статистичного аналізу наукових досліджень, формулювання висновків та 
інтерпретації отриманих результатів. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Статистика у біомедичних дослідженнях» та 
згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання:  

Знання:   
● Розуміння основних принципів та методів статистичного аналізу даних 
● Дизайн статистичних досліджень 
● Основні метрики статистики 
● Оцінка середніх поміж різних груп 
● Інтерпретація та оцінка кореляційного зв’язку.  
● Частотна характеристика категоріальних змінних 

 
Вміння:   

● Здатність проводити статистичний аналіз даних за допомогою основних методів класичної 
статистики 
Досвід:   

● Застосовувати мову програмування Python для проведення статистичного аналізу, 
інтерпретації отриманих результатів та їх коректний опис. 

Досвід:  

● застосовувати набуті знання у самостійній роботі та наукових дослідженнях, доповідати та 
представляти результати власних досліджень та досліджень інших авторів, вміти приймати 
участь в обговореннях та змістовно відповідати на запитання 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

1. Основні визначення та принципи методів класичної статистики. 
Статистичне навчання, основні визначення. Нульова та альтернативна гіпотези. Статистична значущість, 
величина ефекту.  

2. Основні інструменти дослідника у проведенні статистичного аналізу 
Огляд основних інструментів для виконання статистичного навчання. Мови програмування R та Python як 
найбільш гнучкі та потужні варіанти.  

3. Методи порівняння середніх між 2 групами 



Параметричні та непараметричні методи для порівняння середніх між 2 групами. Метод Уелча. Метод 
Стьюдента. Перевірка нормальності та гомоскедастичності даних. 

4. Метод однофакторного дисперсійного аналізу. 
Основні принципи методу. Особливості застосування. Перевірка основних припущень методу. Корекція на 
множинність порівнянь. 

5. Дисперсійний аналіз  
Двофакторний дисперсійний аналіз. Дисперсійний аналіз із змішаними ефектами. 
Особливості застосування двофакторного дисперсійного аналізу. Багатофакторний дисперсійний аналіз. 
Дисперсійний аналіз із повторними вимірами. 

6.  Оцінка сили зв’язку між змінними 
Кореляція та коваріація. Кореляція як величина ефекту. Основні види кореляцій. Часткова кореляція. 

7.  Оцінка частотної характеристики між змінними 
Особливості методу хі-квадрат. Розрахунок очікуваної частоти явища. Точний метод Фішера 

 
4. Компетентності, які набуває студент в результаті навчання 

Інтегральна компетентність (ІК) 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології за напрямами  
молекулярна фізіологія, біофізика, біомедицина та нейронауки при здійсненні професійної діяльності або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 
Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті. 
ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
Фахові компетентності (ФК) 
ФК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біомедицини, біофізики, молекулярної фізіології та 
нейронаук, необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 
ФК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів на прикладі 
різних рівнів організації живого із використанням математичних методів й інформаційних технологій. 
ФК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями, працювати з джерелами 
навчальної та наукової інформації, самостійно опановувати нові знання з молекулярної фізіології, біофізики, 
біомедицини та нейронаук. 
ФК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації живого, 
біологічних явищ і процесів та використовувати  сучасні статистичні  методи. 
ФК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології та біомедицини на основі загального 
аналізу розвитку науки і технологій. 
ФК09. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання науково-
теоретичних та прикладних задач молекулярної фізіології, біофізики, біомедицини та нейронаук. 
 

5. Навчальні матеріали та ресурси 

1. https://www.youtube.com/watch?v=AN3UkzE3HMg&list=PLqzoL9-eJTNBZDG8jaNuhap1C9q6VHyVa 

2.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

3. https://www.amazon.com/Discovering-Statistics-Using-Andy-Field/dp/14462004694 

Програмою навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій та практичних занять. 

https://www.amazon.com/Discovering-Statistics-Using-Andy-Field/dp/14462004694


Всі матеріали надаються у вільний доступ студентів після відповідної лекції/семінара/практичної работи і 
адаптовані для використання та організації навчання у дистанційному режимі. 

Основою для закріплення знань, отриманих студентами при вивченні даного курсу, є домашні роботи.  

6. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Відвідування занять  
Відвідування лекцій не є обов’язковим. Однак, студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на 
них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання домашніх 
завдань, модульних контрольних робіт, здачі іспитів і що найбільш важливо проведення досліджень у 
лабораторіях. Відвідування лекції і виконання відповідного домашнього завдання оцінюється в 2-5 бали в 
залежності від складності. Пропущену лекцію рекомендується прослухати в записі і зробити домашнє 
завдання; в іншому випадку бали за неї не нараховуються. Додаткові бали (1-5 на кожній лекції) можна 
отримання за активність студента на заняттях, а також за доповіді власної презентації (за темою питання, яке 
виникло під час попередніх лекцій і не отримало чіткої відповіді).  

Рейтинг студента розраховується за 100 бальною шкалою. 
1. Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за: 

– участь у лекціях і виконання домашньої роботи за темою лекцій; активність та мотивацію, творчий 
підхід, використання самостійно здобутих знань; додаткові індивідуальні завдання (60-70 балів) та 
виконання модульної контрольної роботи (30-40 балів); загалом не більше 100 балів за модуль (два модулі 
на семестр). 
 
2. Критерії нарахування балів за модуль: 

2.1. Виконання домашніх робіт оцінюється за такими критеріями: 
– бездоганно виконана робота, вчасно здана робота  –  максимальна оцінка; 
– є незначні недоліки у виконанні –  максимальна оцінка мінус 1 бал; 
– порушення графіку здачі  –  максимальна оцінка мінус 1 бал; 

2.2. Модульна контрольна робота складається з декількох завдань, які оцінюються окремо в залежності 
від складності. Загальна максимальна оцінка складає 30-40 балів, в залежності від складності даного 
модулю. 

 
3. Проведення екзамену. Іспит проходить в усній формі (за матеріалами лекцій, семінарських/практичних 
занять). Метою контролю є перевірка рівня засвоєння матеріалу, здобутих навиків та компетентностей, 
здатності використання студентом отриманих знань для подальшого навчання.  

 
 Календарний контроль: проводиться двічі на семестр за кожним модулем як моніторинг поточного 
стану виконання вимог силабусу. Умовою успішного закриття модулю є отримання не менше  60 балів. 
Умовою допуску до екзамену є отримання не менше 120 балів за два модулі.  
 
 Підсумкова оцінка: O=M1*0,2+M2*0,2+Е*0,6, де М1 – оцінка за перший модуль, М2 – оцінка за другий 
модуль, Е – оцінка за екзамен/залік. 
 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
 

Кількість балів Шкала ЄКТС Оцінка 
90-100 A Відмінно 
85-89 B Добре 75-84 C 
65-74 D Задовільно 60-64 E 

Менше 60 FX Незадовільно 
Не виконані умови допуску  Не допущено 

 



Силабус навчальної дисципліни: Статистика у біомедичних дослідженнях 

Складено: кандидат медичних наук Дмитро СТРОЙ 

 

Затверджено кафедрою біомедицини та нейронаук (Протокол № _4__ від _24__ 04__2022 року)  
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