
1.  Назва дысцыпліны  Машыннае навучанне 

2.  Курс навучання, 

спецыяльнасць 

1, 1-31 81 06 Вэб- праграмаванне і інтэрнэт-

тэхналогіі 

3.  Семестр навучання  1 

4.  Колькасць крэдытаў 5 

5.  Прозвішча, імя і імя па 

бацьку лектара 

Радына Яўген Мяфодзьевіч 

6.  Мэты вывучэння 

дысцыпліны  

Азнаямленне студэнтаў з асноўнымі метадамі 

аўтаматычнага знаходжання і апісання 

заканамернасцяў у дадзеных з навакольнага свету. 

Навучанне спосабам аўтаматызацыі дзейнасці на 

аснове аналізу дадзеных і мадэлявання, без яўнага 

папярэдняга напісання алгарытмаў дзейнасці. 

 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен  

ведаць: 

— класіфікацыю відаў дадзеных якія існуюць у 

навакольным свеце; 

— фармулѐку задач рэгрэсіі, класіфікацыі, 

ранжавання, ацэнкі размеркавання, зніжэння 

вымернасці, кластэрызацыі;  

–– асноўныя падыходы да вырашэння задач 

основные подходы к решению задач  рэгрэсіі, 

класіфікацыі, ранжавання, ацэнкі размеркавання, 

зніжэння вымернасці, кластэрызацыі; 

умець: 

— вызначаць тып наяўных дадзеных; 

— праводзіць пярвічную апрацоўку дадзеных; 

— фармалізоўваць задачу, як задачу рэгрэсіі, 

класіфікацыі, ранжавання, ацэнкі размеркавання, 

зніжэння вымернасці, кластэрызацыі ці іх 

сукупнасць; 

— развязваць гэтыя задачы з дапамогай сучасных 

праграмных сродкаў; 

— вызначаць якасць прапанаванага падыхода. 

 

7.  Пререквизиты 

Prerequisite  

Лінейная алгебра, тэорыя імавернасці, 

матэматычная статыстыка, асновы матэматычнага 

аналіза, асновы функцыянальнага аналіза, асновы 

праграмавання  

8.  Змест дысцыпліны Тыпы зменных (непарыўныя, катэгорныя, 

упарадкаваныя). Прэцэдэнтнае навучанне. 

Предыктары і мэтавыя зменныя. Задачы рэгрэсіі і 

класіфікацыі. Імавернасная пастаноўка задачы 

класіфікацыі. Этапы аналіза дадзеных CRISP-DM. 

Перанавучанне мадэлі і спосабы барацьбы с 

перанавучаннем.  Энтрапія і інфармацыя. 

Шчыльнасць размеркавання. Метад максімальнага 



праўдападабенства пры ацэнцы параметраў. 

Параўнанне бінарных класіфікатараў. ROC-крывая.  

Функцыя пацер пры ацэнцы якасці работы мадэлі. 

Асноўныя метрыкі для ацэнкі якасці. 

Лінейная рэгрэсія і рэгулярызацыя (LASSO, Ridge). 

Абагульненая лінейная рэгрэсія. Лагістычная 

рэгрэсія. Дрэвы ў задачы класіфікацыі і рэгрэсіі. 

Метад бліжэйшых суседзяў. Метад апорных 

вектараў. Метад галоўных кампанент. Састаўныя 

мадэлі (Bagging). Нейронныя сеткі (перцэптрон, 

LSTM). Кластэрызацыя. 

 

9.  Рэкамендуемая літаратура  Асноўная 

1. Вапник В.Н., Червоненкис А.Я. Теория 

распознавания образов. Статистические проблемы 

обучения. – Москва, 1974. – 416 c. 

2.  Trevor Hastie. Robert Tibshirani. Jerome Friedman. 

The Elements of. Statistical Learning. Data Mining, 

Inference, and Prediction. – Springer, 2009. – 745 p. 

 

10.  Метады выкладання  Лекцыі, лабараторные заняткі, самастойныя 

заняткі, НДРС 

11.  Мова навучання  Русский 

12.  Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль  

Лабораторныя работы (пры выстаўленні 

экзаменыцыйнай адзнакі ўлічваецца бягучая 

паспявальнасць — с каэфіцыэнтам 0,3) 
13.  Форма атэстацыі Экзамен  

14.    

 


