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Мета дисципліни – формування теоретичних знань та практичних умінь з 

проектування алгоритмів та методів обробки великих масивів даних, що необхідно 

для побудови нових ефективних програм обробки інформації та застосування 

інформаційних технологій у науковій діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань з проектування та аналізу 

алгоритмів обробки великих масивів даних. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основні методи побудови та аналізу алгоритмів та способи їх реалізації 

в конкретних застосуваннях з використанням сучасних мов програмування.  

2. Вміти: розробляти, аналізувати та застосовувати алгоритми для розв’язання 

завдань та прикладних задач, реалізовувати алгоритми на сучасних мовах 

програмування. 

3. Анотація навчальної дисципіни:  

Дисципліна «Алгоритми та методи обробки великих масивів даних» належить до 

переліку дисциплін вільного вибору. Вона забезпечує професійний розвиток, 

спрямована на формування концептуальних та методологічних знань у галузі 

інформаційних технологій, вміння критично аналізувати, оцінювати і синтезувати 

нові та комплексні ідеї, аналізувати складність існуючих алгоритмів, вміння будувати 

та здійснювати раціональний вибір алгоритму з обробки великих масивів даних. В 

рамках дисципліни вивчаються основні принци та методи побудови і аналізу 

алгоритмів обробки великих масивів даних. 

4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на 

рівні новітніх досягнень у програмуванні, відповідно науково-освітньої кваліфікації 

«Доктор філософії». Зокрема, розвивати: здатність застосовувати теоретичні та 

практичні основи методології та технології побудови і аналізу алгоритмів обробки 

великих масивів даних, реалізовувати алгоритми обробки великих масивів даних для 

дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

РН 1.1 
Знати основні алгоритмічні інструменти та 

конструкції  

Лекція, 

практичне 

заняття 

Контрольна 

робота 1 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, активна 

робота на лекції, 

усні відпові 

20% 

РН 1.2 
Знати основні структури даних які представляють 

різноманіття великих масивів даних 

РН 1.3 Знати алгоритмічні стратегії, алгоритми сортування 

20% 
РН 1.4 

Знати методи аналізу та оцінки розподілених 

обчислень 

РН 2.1 

Вміти обирати та будувати структури даних для 

розробки алгоритмів обробки великих масивів 

даних 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 2 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, захист 

проекту, 

виконання завдань, 

20% 

РН 2.2 

Вміти встановлювати нижні та верхні оцінки 

складності задач та алгоритмів їх  розв’язання  
20% 



 

 

винесених на 

самостійну 

роботу 

РН 2.3 
Вміти застосовувати алгоритми обробки великих 

масивів даних 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Захист проекту 

5% 

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд на задачу, 

спілкуватися з колегами з питань проектування та 

розробки програм, складати письмові звіти 

5% 

РН4.1 Демонстрація авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, академічна та 

професійна доброчесність, послідовна відданість 

розвитку нових ідей або процесів у передових 

контекстах професійної та наукової діяльності. 

 

5% 

РН4.2 Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 

нести відповідальність за їх якість 
5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 
                             Результати     навчання 

дисципліни 

 

Програмні результати  

навчання  

Р

Н 

1

.

1 

Р

Н 

1

.

2 

Р

Н 

1

.

3 

Р

Н 

1

.

4 

Р

Н 

2

.

1 

Р

Н 

2

.

2 

Р

Н 

2

.

3 

Р

Н 

3

.

1 

Р

Н 

4

.

1 

Р

Н 

4

.

2 

(з опису освітньої програми)  

ПРН-6. Розробляти засоби реалізації інформаційних 

технологій (методичні, інформаційні, математичні, 

алгоритмічні, технічні і програмні). 
+ + + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: 

- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відпові: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4– 5 балів/3 бали;  

2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2 – 5 балів/3 бали; 

3. Контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів;  

4. Контрольна робота 2: PH1.3, РН1.4, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів; 

6. Захист проекту: PH2.1, PH2.2, PH2.3, PH3.1, PH4.1, PH4.2,  – 20 балів/12 балів; 

- підсумкове оцінювання: екзамен. 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4;  

- форма проведення і види завдань: письмова робота. 

 

Для здобувачів освітньо-наукового ступеня, які набрали сумарно меншу кількість 

балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання іспиту за 

рішенням кафедри не допустити до складання іспиту із рекомендацією здати 

контрольні роботи та захистити проект до повторного складання іспиту. 

Рекомендований мінімум – 36 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 

контрольних робіт за графіком робочої програми. 



 

 

 

У частину 1 входять теми 1 - 3, у частину 2 – теми 4 – 6 у частину 3 – теми 7 – 9. 

Обов’язковим для екзамену є виконання усіх контрольних робіт та захист проекту до 

вказаної викладачем дати, перед початком екзаменаційної сесії, згідно навчального 

плану. Переписування чи перескладання тем не практикується. Дозволяється здача 

окремих завдань модульних тем у проміжках між написанням модульних 

контрольних робіт (наприклад, перша тема здається до здачі наступної модульної 

контрольної роботи у будь-який зручний для викладача та студента час).     
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота: до 5 тижня навчального періоду. 

2. Контрольна робота: до 13 тижня навчального періоду. 

3. Захист проекту: до 10 тижня навчального періоду.  

 

У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольні 

роботи здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього 

процесу”. 

 

7.3.  Шкала відповідності оцінок  

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

При визначені оцінки визначальною є робота в семестрі. Після завершення 

розгляду тем проводяться письмові контрольні роботи та теоретичне опитування. 



 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  

ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції 
Практичн

і 

Самостійна 

робота 

Частина 1. „Основні означення, поняття. Принципи побудови алгоритмів  

обробки великих масивів даних ” 

1 Тема 1.  Вступ, основні означення та 

поняття/ Парадигма великих масивів даних.  
Оцінки складності задач та алгоритмів 

обробки великих масивів даних.  

Самостійна робота: 

На прикладі задач по темі дисертаційної 

роботи провести аналіз та визначення оцінок 

складності. 

2 

 
 10 

2 Тема 2. Аналіз постановки задачі, класи 

задач. Метод звідності. Встановлення 

верхньої та нижньої оцінок складності.  

Самостійна робота: 

Застосування пошуку ефективних методів 

розв’язання задач по темі дисертаційної 

роботи. Встановлення верхньої та нижньої 

оцінок складності. 

2 

 
 10 

3 Тема 3. Визначення інструментів та стратегії 

розв’язання.  

Самостійна робота: 

Визначити алгоритмічні інструменти та 

стратегії розв’язання задач по темі 

дисертаційної роботи. 

2 

 
1 10 

Контрольна робота 1  1  

Частина 2. „ Прикладні  системи. Алгоритмічні інструменти – структури 

даних” 

4 Тема 4. Структури даних. Основні 

означення поняття. NoSQL бази даних. 
Списки, стеки, черги, спеціальні списки 

Самостійна робота: 

Вивчити алгоритми пошуку у  NoSQL 

базах даних 

2 

 
 10 

5 Тема 5. Системи побудови передбачення.  

Системи Бізнес аналітики. 

Технології Azure, Google App Engine. 

Самостійна робота: 

Вивчити можливість застосування 

вищезгаданих технологій для задач 

дисертаційної роботи. 

2 

 
 10 



 

 

6 Тема 6. Алгоритми:  Exploratory Data 

Analysis, Linear Classification (Perceptron & 

Logistic Regression),  Linear Regression, 

C4.5,  Decision Tree, Apriori, K-means 

Clustering, EM Algorithm, PageRank & 

HITS, Collaborative Filtering. 

Hadoop  (хадуп). 

Самостійна робота: 

Вивчити можливість застосування 

вищезгаданих алгоритмів для задач 

дисертаційної роботи. 

2 

 
1 16 

Частина 3. „ Аналітика великих даних.  SAS EM” 

7 Тема 7. Хмарні обчислення. SAS Viya 2 

 
  10 

8 Тема 8. Застосування SAS Enterprise 

Miner 

Самостійна робота: 

Вивчити можливість застосування SAS 

Enterprise Miner для задач дисертаційної 

роботи. 

2 

 
 10 

9 Тема 9. Технологія Amazon Apache 

Самостійна робота: 

Застосування технологій Amazon Apache 

до побудови ефективних алгоритмів 

розв’язання задач дисертаційної роботи. 

2 

 
 10 

Контрольна робота 2  1  

ВСЬОГО 18 4 96 

 

Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 

Лекцій – 18 годин,  

Практичні – 4 години. 

Консультації - 2 години. 

Самостійна робота – 96 годин. 
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