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Вступ 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна "Інтелектуальний аналіз даних" є однією із складо-

вих комплексної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформа-

ційні системи та технології" освітньої програми "Інформаційні системи та тех-

нології". 

Вона є теоретичною основою до майбутньої професійної діяльності та 

опанування необхідних навичок, для подальшого навчання, вивчення сучасних 

методів та алгоритмів інтелектуального аналізу даних, формування навичок ви-

рішення практичних завдань з використанням сучасного програмного забезпе-

чення, набуття компетенцій, знань, умінь та навиків на рівні сучасних досяг-

нень аналізу даних, відповідно до освітньої кваліфікації бакалавра з інформа-

ційних систем та технологій. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі зможуть використовувати 

знання базових понять вищої математики, дискретної математики, організація 

баз даних та знань, системного аналізу. 

Ключові слова: аналіз даних, математична статистика, інформаційні сис-

теми, інформаційні технології, обробка даних, теорія ймовірності. 
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Abstract  

The discipline "Intelligent Data Analysis" is the one comprehensive training 

components for the first (Bachelor's) level applicants of higher education in the 

knowledge field 12 "Information Technologies" specialty 126 "Information Systems 

and technologies" of the educational program "Information systems and technolo-

gies" 

It is a theoretical basis for future professional activity and mastering the further 

training necessary skills, the study of modern methods and intelligent data analysis 

algorithms, formation of skills for solving practical problems using modern software, 

competencies acquisition, knowledge, skills, and abilities at the level of modern data 

analysis, according to the educational qualification of the bachelor in information 

systems and technologies. 

As a result of studying the discipline, students will be able to use basic 

knowledge concepts of higher mathematics, discrete mathematics, organization of da-

tabases and knowledge, system analysis 

Key words: data analysis, mathematical statistics, information systems, infor-

mation technologies, data processing, probability theory. 
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1.  Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність (осві-

тня програма), освітній рівень 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Денна фо-

рма нав-

чання 

Заочна 

форма на-

вчання 

Кількість кре-

дитів – 4 
Галузь знань: 

12 "Інформаційні технології" 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових мо-

дулів – 2 
4-й 4-й 

Електронний 

адрес РПНД на 

сайті Універси-

тету: 

 

 

 
Спеціальність 

126 "Інформаційні системи та 

технології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні системи та техно-

логії 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-

дослідне за-

вдання (не за-

плановано)  

15 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна кіль-

кість годин – 

120 

- год. - год. 

Лабораторні 

30 год. 14 год. 

Тижневих го-

дин для денної 

форми навчан-

ня: 

аудиторних – 3; 

самостійної ро-

боти студента – 

5. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

75 год. 100 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: ком-

бінована 
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2.  Мета вивчення навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних" 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні те-

хнології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої про-

грами (ОП) "Інформаційні системи та технології". Для зазначеної ОП дисциплі-

на є обов’язковою. 

Метою вивчення дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних" є формуван-

ня у студенів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентно-

стей: 

• Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності 

(КЗ 3). 

• Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та йо-

го предметну область (КС 1). 

• Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологі-

чні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних 

систем (КС 5). 

• Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та техноло-

гії (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних 

та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних 

завдань та обов’язків (КС 6). 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни необхідно мати базові знання з курсів: вища 

математика, дискретна математика, основи теорії та методів оптимізації, орга-

нізація баз даних та знань. 
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4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• Використовувати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та ін-

тегральне числення, теорію функцій багатьох змінних, теорію рядів, диференці-

альні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, те-

орію ймовірностей та математичну статистику в обсязі, необхідному для розро-

бки та  використання інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, 

сервісів та інфраструктури організації (ПР 1). 

• Розуміти і враховувати Демонструвати знання сучасного рівня тех-

нологій інформаційних систем, практичні навички програмування та викорис-

тання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з ме-

тою їх запровадження у професійній діяльності (ПР 6). 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основи інтелектуального аналізу даних  

Тема 1. Задачі інтелектуального аналізу. Огляд інтелектуальних сис-

тем 

Інтелектуальний аналіз даних як міждисциплінарна область. Основні пи-

тання та цілі інтелектуального аналізу. Методи первісної обробки даних. Мето-

ди дослідження структури даних: візуалізація та автоматичне групування да-

них. [1], [2]. 

Тема 2. Сховища даних. Методи використання навчальної інформації 

Концепція сховищ даних. Кореляційний і регресійний аналіз даних. 

Множинний регресійний аналіз. Лінійна множинна регресійна модель.  [1], [2], 

[8]. 

Тема 3. Методи багатомірного розвідувального аналізу 

Кластерний аналіз. Ієрархічна та секційна кластеризації. Методи класте-

ризації: процедура Мак-Кина, метод k-методів, сітчасті методи. Растрова клас-

теризація об’єктів Лінійний дискримінантний аналіз. Побудова канонічних та 

класифікаційних функцій. [2], [3], [5], [6], [8], [9], [10]. 

Змістовий модуль 2. Методи та моделі Data Mining  

Тема 4. Методи класифікації  

Дерева рішень. Методи опорних векторів, «найближчого сусіда», Байеса. 

Аналіз багатомірних угруповань. Класифікація об’єктів у випадку невідомих 

розподілень даних. Методи оцінювання помилок класифікації. [2], стор. 382-

406. 

Тема 5. Статистичний аналіз 

Аналіз  багатовимірних угрупувань. Статистична обробка даних.  Статис-

тична обробка часових рядів та прогнозування. Перевірка адекватності моделі. 

Нелінійне оцінювання параметрів. [2]; [4]; [11].  

Тема 6. Методи пошуку шаблонів даних 
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Асоціаційні правила. Послідовне відображення шаблонів даних. Метод 

Apriori,  побудова FP –дерев пошуку шаблонів даних. Min-max асоціації у базах 

даних.  Побудова hash-дерев. Розробка OLAP-кубів під час аналізу багатомір-

них даних у великих БД. Способи та методи візуального відображення даних.  

[7]. 

Тема 7. OLAP i Data Mining 

Методи, стадії, задачі Data Mining. Упровадження Data Mining, OLAP і 

сховищ даних у СППР. Процес Data Mining, Стандарти Data Mining, Інструмен-

ти Data Mining. [2], стор. 144-592. 

 

Таблиця 5.1. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

 

п
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

л
ек

 

п
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

Модуль 1 Інтелектуальний аналіз даних "Інформаційні системи та тех-

нології" 

Змістовий модуль 1. Основи інтелектуального аналізу даних 

Тема 1. Задачі інтелектуального 

аналізу. Огляд інтелектуальних 

систем 

5 1 0 0 4 - 

1 

- 2 12 

Тема 2. Сховища даних. Методи 

використання навчальної інфор-

мації  
11 1 0 2 8 - - 2 12 

Тема 3. Методи багатомірного ро-

звідувального аналізу 
14 2 0 0 12 - 1 - 2 13 

Разом за змістовим модулем 1 30 4  2 24 45 2 - 6 37 

Змістовий модуль 2. Методи та моделі Data Mining  

Тема 4. Методи класифікації 6 1 0 0 5 - 1 - 2 15 

Тема 5. Статистичний аналіз 26 4 0 6 16 - 1 - 2 15 

Тема 6. Методи пошуку шаблонів 

даних 
28 4 0 8 16 - 1 - 2 15 
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Тема 7. OLAP i Data Mining 30 2 0 14 14 - 1 - 2 18 

Разом за змістовим модулем 2 90 11  28 51 75 4 - 8 63 

Усього годин 120 15  30 75 120 6 - 14 100 
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Таблиця 5.2 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Створення і наповнення сховища даних 4 

2 Створення і використання OLAP – кубів 4 

3 Аналітичні рішення за допомогою нейронних мереж 4 

4 Аналітичні рішення за допомогою дерев рішень 4 

5 Аналітичні рішення на основі самоорганізуючих карт Ко-

хонена 

4 

6 Аналітичні рішення на основі асоціативних правил 4 

7 Аналітичні рішення на основі трансформації даних і про-

гнозування за допомогою лінійної регресі 

6 

 Разом 30 

 

 

Теми практичних занять 

 

Не заплановані. 

 

 

Самостійна робота 

Таблиця 5.2 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Д
ен

н
а 

ф
о

р
м

а 

З
ао

ч
н

а 

ф
о

р
м

а 

1 1 Огляд інтелектуальних систем 6 10 

2  Види сховищ даних 8 10 

3  Робота з OLAP-системами 8 12 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Д
ен

н
а 

ф
о

р
м

а 

З
ао

ч
н

а 

ф
о

р
м

а 

4  Методи кластерного аналізу, процедура Мак-Кина, метод k-

методів, сітчасті методи. 

8 12 

5  Підготовка до модульної контрольної роботи 1. 10 10 

6  Класифікація за допомогою дерева рішень  8 12 

7  Методи статистичного аналізу даних 8 12 

8  Методи оцінки моделей 9 12 

9  Підготовка до модульної контрольної роботи 2. 10 10 

 Разом 75 100 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Не заплановано. 

 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та мето-

ди їх демонстрування 

 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння навча-

льного матеріалу у вигляді лекційних, лабораторних занять, самостійної роботи 

студентів та контрольних тестових робіт програмованого типу. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний метод, за допомогою повідомлення та 

засвоєння інформації на лекційних та лабораторних заняттях словесними й на-

очними засобами. 

2. Проблемний метод, коли на лабораторних заняттях утворюються по-

шукові ситуації, розвивається активність, самостійність, творчі здібності здобу-

вачів освіти. 

Як наочний матеріал на лекціях застосовуються мультимедійні слайди та 

лекційні демонстрації. 

Для зручної та ефективної організації навчального процесу, зроблено 

ClassRoom [14] з навчальної дисципліни, де розташовані завдання до лаборато-

рних робіт та супроводжувальні матеріали. Доступ до класу надається на пер-

шому лабораторному занятті за університетською електронною поштою. 
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З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання лабораторних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час карантину заняття повністю проводяться дистанційно у ClassRoom 

[15]. 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх демонстру-

вання є: 

• виконання завдань лабораторних робіт; 

• оформлення звітів лабораторних робіт, захист лабораторних робіт; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університе-

ту. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю. 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті, за 

результатами виконання завдань самостійної роботи та у вигляді модульної ко-

нтрольної роботи по завершенню змістовного модулю. Він передбачає оціню-

вання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у то-

му числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання завдань лабо-

раторних робіт. 

Форма контролю комбінована: 

• письмова (оформлення звітів, письмові відповіді на контрольні питан-

ня виконання завдань); 

• усна (відповіді на контрольні питання до лабораторних робіт, захист 

рефератів); 

• тестова (модульні контрольні тестові роботи програмованого типу). 

Виходячи з того, що головною метою курсу є формування практичних 

навичок, вирішальним фактором підсумкового оцінювання є якість виконання 

лабораторних робіт, які є допуском до модульних контрольних тестових робіт 

програмованого типу. Оцінка за лабораторну роботу складається з оцінки якос-

ті виконання завдань лабораторної роботи (табл. 7.1) та оцінки захисту – офор-

млення звіту, усні та письмові відповіді на контрольні питання (табл. 7.2). Оці-

нка за реферат складається з оцінки якості виконання реферату (табл. 7.1) та 
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оцінки захисту – оформлення реферату, усні та письмові відповіді на питання за 

темою реферату (табл. 7.2). 

 

Таблиця 7.1 

Форми контролю виконання лабораторних робіт та реферату, 

 їх оцінювання 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. За-

стосовувалися коректні методи обробки отриманих результа-

тів. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує ла-

бораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; в цілому правильно складає 

звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді 

після консультації викладача; описує спостереження; складає 

звіт, що містить неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну під керівництвом викладача; скла-

дений звіт містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

 

Таблиця 7.2 

Форми контролю захисту лабораторних робіт та реферату, їх оцінювання 

Захист 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, система-

тизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, міс-
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Захист 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

тить аргументовані висновки. 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допу-

щені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не об-

ґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за лабораторні роботи 70 балів (7 лаборато-

рних робіт по 10 балів). Максимальна оцінка за реферат 5 балів (2 реферати по 

5 балів). 

Таблиця 7.3 

Форми контролю модульних контрольних тестових робіт програмованого 

типу, їх оцінювання 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Максимальна оцінка студента за модульні контрольні тестові роботи про-

грамованого типу 20 балів (2 модульні контрольні тестові роботи програмова-

ного типу по 10 балів). 
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Таблиця 7.4 

Розподіл балів за формами контролю 

Форма контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання лабораторних робіт 
7 х 10 балів = 70 ба-

лів 

7 х 10 балів = 70 ба-

лів 

Виконання модульних контрольні 

тестових робіт 

2 х 10 балів = 20 ба-

лів 

2 х 10 балів = 20 ба-

лів 

Написання рефератів. 2 х 5 балів = 10 балів 2 х 5 балів = 10 балів 

Всього 100 100 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Таблиця 8.1 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 1 

Т 1-2 
Лабораторна робота 

№ 1  
10 

Лабораторна робота 

№ 1  
10 

СР 1 Реферат 5 Реферат 5 

МК1 

Модульна контрольна 

тестова робота про-

грамованого типу № 1 

10 

Модульна контроль-

на тестова робота 

програмованого типу 

№ 1 

10 

ЗМ 2 

Т 2-3 
Лабораторна робота 

№ 2 
10 

Лабораторна робота 

№ 2 
10 

Т 3-4 

Лабораторна робота 

№ 3 
10 

Лабораторна робота 

№ 3 
10 

Лабораторна робота 

№ 4 
10 

Лабораторна робота 

№ 4 
10 

Т5-7 

Лабораторна робота 

№ 5 
10 

Лабораторна робота 

№ 5 
10 

Лабораторна робота 

№ 6 
10 

Лабораторна робота 

№ 6 
10 

Лабораторна робота 

№ 7 
10 

Лабораторна робота 

№ 7 
10 

МК2 

Модульна контрольна 

тестова робота про-

грамованого типу № 2 

10 

Модульна контроль-

на тестова робота 

програмованого типу 

№ 2 

10 

СР 2 Реферат 5 Реферат 5 

Сума 100 100 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійне обладнання. 

Засоби компанії JetBrains для проектування та аналізу даних: DataGrip, 

Datalore. 

10. Рекомендована література 

Основна 

1. Олійник А. О. Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник /   

А. О. Олійник, С. О  Субботін, О. О. Олійник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 278 

с. 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2155/1/Subbotin_Intellectual_data_analys

is.pdf 

2. Черняк О. І. Інтелектуальний аналіз даних: Підручник / О. І. Черняк, 

П. В. Захарченко. – Київ : Знання, 2014. – 599 с.  

3. Данильченко О.М., Данильченко А.О. Інтелектуальний аналіз даних: 

Навч.посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 405 с. 

4. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних: навчальний посібник для сту-

дентів / В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя: КПУ, 2011. –268 с. 

5. Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних: підручник / О.І. Черняк, 

П.В. Захарченко. – Київ 2010. – 837 с. 

6. Шаров С. В. Інтелектуальні інформаційні системи: навчальний посіб-

ник / С. В. Шаров, Д. В. Лубко, В. В. Осадчий. – Мелітополь: МДПУ, 2015. – 

144 с. 

 

Допоміжна 

7. Матвійчук А. В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечі-

тка логіка : монографія / А. В. Матвійчук. – Київ : КНЕУ, 2011. – 439 с.  

8. Кучма М. І. Математичне програмування. Приклади і задачі: навчаль-

ний посібник / М. І. Кучма. – Львів: Новий світ – 2000, 2007. – 344 с. 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2155/1/Subbotin_Intellectual_data_analysis.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2155/1/Subbotin_Intellectual_data_analysis.pdf
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9.  Литвин В.В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття 

рішень / В. В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 240 

с.  

10. Аналіз даних / [Електронний ресурс]: Стаття на Вікіпедії. – Режим 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Аналіз_даних. – Станом на 30.08.19. – 

Назва з екрану.  

11. Приходько С.Б. Нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру 

Web-застосунків, що створюються з використанням фреймворку Laravel / 

C.Б.Приходько, Н.В.Приходько, М.В.Ворона, І.О.Бєлов // Інформаційні техно-

логії та комп’ютерна інженерія. – 2021. Т.50. - №1. С.115-121. ISSN 1999-9941. 

http//doi.org/10.31649/1999-9941-2021-50-1-115-121 

Інформаційні ресурси в Internet 

12. Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосу-

вання є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів 

https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3 

13. Сайт НУК http://www.nuos.edu.ua 

14. Cайт кафедри ІУСТ НУК http://iust.nuos.edu.ua 

15. https://classroom.google.com/u/1/c/MzkwODUxNDA0OTIx 

16. https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/ 

https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3
http://www.nuos.edu.ua/
http://iust.nuos.edu.ua/
https://classroom.google.com/u/1/c/MzkwODUxNDA0OTIx
https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/
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11. Зміни та доповнення 

 


