
                                                              Анотація 

Темою курсової роботи є дослідження організму людини. 

 

Для визначення чого виковувався статичний аналіз даних та різні 

критерії. 
 

В результаті було встановлено  

 

1.  ступінь стенозування не залежить від гіпертонічної хвороби 

2.  Встановлено, що присутня слабка залежність між рівнем тромбоцитів до і 

після лікування 

3 лікування не впливає на значення рівня тромбоцитів  

4.  У результаті аналізу з’ясовано, що інсульт в анамнезі та стать впливають на 

показник «АТД». 

5.  У результаті аналізу встановлено, що значення ваги після тижня та року 

після дієти відрізняються. 

6.  зріст і тип кровообігу не  пов’язані 

7.  стать дуже слабо пов’язана зі зростом та типом кровообігу, при чому 

чоловіки вищі за жінок  

8.  Встановлено, що присутня слабка залежність між рівнем тромбоцитів до і 

після лікування  

9.  показники «рівень тромбоцитів вихідний» та «рівень тромбоцитів 

кінцевий» не відрізняються. 

 

Курсова робота викладена на 28 сторінках машинописного тексту, 

містить 6 основних розділів , включає 34 таблиць, 4 рисунки.  

В роботі є посилання на 4 літературних джерела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темой курсовой работы является исследование организма человека. 

 

Для определения чего выковывался статический анализ данных и 

различные критерии. 

 

В результате было установлено 

 

1. степень стенозирования не зависит от гипертонической болезни 

2. Установлено, что присутствует слабая зависимость между уровнем 

тромбоцитов до и после лечения 

3 лечение не влияет на значение уровня тромбоцитов 

4. В результате анализа установлено, что инсульт в анамнезе и пол влияют на 

показатель «АТД». 

5. В результате анализа установлено, что значение веса после недели и года 

после диеты отличаются. 

6. рост и тип кровообращения не связаны 

7. пол очень слабо связана с ростом и типом кровообращения, причем 

мужчины выше женщин 

8. Установлено, что присутствует слабая зависимость между уровнем 

тромбоцитов до и после лечения 

9. показатели «уровень тромбоцитов выходной» и «уровень тромбоцитов 

конечный» не отличаются. 

 

Курсовая работа изложена на 28 страницах машинописного текста, 

содержит 6 основных разделов, включает 34 таблиц, 4 рисунки. 

В работе есть ссылки на 4 литературных источника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The theme of the course work is to study the human body. 

 

To determine what vykovuvavsya static analysis of data and different criteria. 

 

As a result, it was found 

 

1. The degree of stenosis is independent of hypertension 

2. established that there is a weak correlation between the level of platelets before 

and after treatment 

3 treatment does not affect the value of platelets 

4. The analysis found that a history of stroke and gender affect the indicator 

"ADT". 

5. The analysis found that the weight after week and year after diet different. 

6. The length and type of blood circulation is not related 

7. Gender is very weakly associated with growth and circulation type, with men 

superior to women 

8. established that there is a weak correlation between the level of platelets before 

and after treatment 

9. The performance "level of platelets source" and "final level of platelets" is 

different. 

 

Coursework presented on 28 pages of typewritten text, contains six main 

sections, includes 34 tables, 4 drawings. 

The work is a reference to four references. 

 


