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1. Мета дисципліни формування фундаментальних теоретичних знань, практичних умінь і 
навичок по застосуванню сучасних методів інтелектуального аналізу даних і управління 
даними у різних сферах людської діяльності.  
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основні методи теорії ймовірностей, методи дослідження ймовірнісних  
процесів, основи математичної статистики; теоретичні основи проектування баз даних, 
управління базами даних з використанням сучасних інструментальних програмних засобів, 
мов програмування баз даних. 
2. Вміти: проводити статистичні дослідження процесів різного ступеня складності; 
реалізовувати на практиці складні структури даних засобами СУБД; володіти сучасними 
технологіями проектування і моделювання даних. 

3. Анотація навчальної дисципіни:  
Дисципліна «Системи інтелектуального аналізу і управління даними» належить до вибіркових 
дисциплін. Вона забезпечує професійний розвиток, спрямована на дослідження процесів 
виявлення знань, оволодіння  методами та алгоритмами Data Mining. Розглядаються питання 
аналізу, обробки і зберігання великих колекцій даних, які отримані з розрізнених джерел. 
Досліджуються основи побудови інформаційних систем, орієнтованих на застосування 
стандартів Data Mining, вивчення особливостей прийняття управлінських рішень на основі 
інтелектуального аналізу бізнес-інформації, отримання практичних навичок використання 
програмного забезпечення для аналізу даних. Аналізуються різні аспекти створення і 
функціонування  сховищ даних та OLAP технології.  Розглядаються сучасні технології і засоби 
управління даними і перспективи їх розвитку. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 
новітніх досягнень в питаннях інтелектуального аналізу та управління даними, відповідно 
науково-освітньої кваліфікації «Доктор філософії». Зокрема, розвивати: здатність 
застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології інтелектуального 
аналізу даних та управління даними, виконувати об’єднання різнобічних незв’язаних наборів 
даних, обробляти великі об’єми неструктурованих даних, виявляти приховані закономірності, 
проводити експерименти за допомогою програм аналізу даних з обробкою й аналізом 
результатів, застосовувати сучасні засоби управління даними. 
 
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 

підсумков
ій оцінці з 
дисциплі

ни 
Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні статистичні методи аналізу 
даних (регресійний, кореляційний,  
дескриптивний, дисперсійний, 
дискримінантний, факторний і компонентний 
аналізи, аналіз часових рядів) 

Лекція,  
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, 
активна робота 

на лекції, усні 
відпові, 

виконання 

10 

РН 1.2 

Знати основні методи інтелектуального аналізу 
даних (нейронні мережі, метод опорних 
векторів, еволюційне програмування, генетичні 
алгоритми, нечітка логіка, дерева рішень, 

15 
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асоціативна пам’ять, системи обробки 
експертних знань). 

завдань 
винесених на 
самостійну 

роботу РН 1.3 Знати основні методи аналітичного аналізу 
даних, OLAP-системи 10 

РН 1.4 Знати методи пошукового аналізу даних, 
оцінювати запити на природній мові 5 

РН 2.1 Вміти виконувати підготовку даних для 
інтелектуального та аналітичного аналізу 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, 
активна робота 

на лекції, усні 
відпові, 

виконання 
завдань 

винесених на 
самостійну 

роботу 

5                               
 

10 
РН 2.2 Вміти виконувати статистичний аналіз даних з 

метою підтримки прийняття рішень 

РН 2.3 

Вміти виконувати інтелектуальний аналіз 
даних, обґрунтовувати вибір моделей і методів 
для аналізу даних, отримувати та аналізувати 
інформацію з соціальних мереж 

10 

РН 2.4 Вміти виконувати аналітичний аналіз даних з 
використанням OLAP-технологій 10 

РН 2.5 Вміти виконувати операції управління 
структурованими і неструктурованими даними  5 

РН 3.1 

Обґрунтовувати власний погляд на задачі 
аналізу даних, спілкуватися з колегами з питань 
інтелектуального аналізу даних, аналізувати 
отримані результати і складати письмові звіти 

5 

РН 4.1 

Демонстрація авторитетності, інноваційність, 
високий ступінь самостійності, академічна та 
професійна доброчесність, послідовна 
відданість розвитку нових ідей або процесів у 
передових контекстах професійної та наукової 
діяльності. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

5 

РН 4.2 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 
2
.
4 

Р
Н 
2
.
5 

Р
Н 
3
.
1 

Р
Н 
4
.
1 

Р
Н 
4
.
2 

(з опису освітньої програми)  
ПРН-1. Знати та аналізувати наукові праці 
провідних зарубіжних вчених, наукові школи та 
фундаментальні праці з комп’ютерних наук, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову 
загальноцивілізаційного процесу. 

+ + + +         

ПРН-4. Визначати методологічні принципи та 
методи наукового дослідження в комп’ютерних 
науках в залежності від об’єкту і предмету, 
використовуючи міждисциплінарні підходи. 

+ + + + + + + + +    

ПРН-7. Ініціювати, організовувати та проводити 
комплексні дослідження в галузі науково-
дослідницької та інноваційної діяльності, які 
приводять до отримання нових знань. 

    + + + + +    
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ПРН-13. Вміти формувати команду дослідників 
для вирішення локальної задачі (формулювання 
дослідницької проблеми, робочих гіпотез, збору 
інформації, підготовки пропозицій) 

         +   

ПРН-14. Формулювати, експериментально 
підтверджувати, обґрунтовувати і застосовувати 
на практиці нові конкурентоздатні ідеї, методи, 
технології розв’язання професійних, науково-
технічних задач, в тому числі нестандартних. 

         + + + 

ПРН-16. Працювати зі студентською аудиторію 
в галузі комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій, вміти організовувати їх навчальний 
процес. 

          + + 

ПРН-17. Вивчати, узагальнювати та 
впроваджувати в навчальний процес інновації.           + + 

 
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 – 6 балів /4 бали,  
          PH2.2 – 7 балів /4 бали,  
          РН2.3 – 10 балів /6 балів,  
          РН2.4 – 7 балів /4 бали; 
          РН2.5 – 5 балів/3 бали. 
3. Контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4 – 10 балів/6 балів;  
4. Контрольна робота 2: PH2.1, РН2.2, РН2.3, PH2.4, PH2.5 – 10 балів/6 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, РН1.5;  
- форма проведення і види завдань: письмова робота, тести 
 
Для здобувачів освітньо-наукового ступеня, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж 
критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для допуску до повторного складання іспиту 
необхідно здати контрольні роботи та захистити проект. 
 
 
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 - 4, у частину 2 – теми 5 – 7, у частину 3 – теми 8 – 9. Обов’язковим 
для екзамену є виконання усіх контрольних робіт  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 8 тижня навчального періоду. 
2. Контрольна робота: до 15 тижня навчального періоду. 
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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 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва лекції 
Кількість годин 

Лекції Практичн
і 

Самостійна 
робота 

Частина 1. „Інтелектуальний та аналітичний аналіз даних” 
1 Тема 1. Статистичні методи аналізу даних: прикладна 

статистика; регресійний, кореляційний,  дескриптивний, 
дисперсійний, дискримінантний, факторний і 
компонентний аналізи, аналіз часових рядів. 
Самостійна робота: 
На прикладі задачі за темою дисертаційної роботи 
виконати статистичний аналіз 

2  10 

2 Тема 2. Інтелектуальні методи аналізу даних: нейронні 
мережі, метод опорних векторів, еволюційне 
програмування, генетичні алгоритми, нечітка логіка, 
дерева рішень, асоціативна пам’ять, системи обробки 
експертних знань. 
Самостійна робота: 
Застосування методів інтелектуального аналізу даних для 
пошуку ефективних методів аналізу даних  за темою 
дисертаційної роботи 

2 2 15 

3 Тема 3. Багатомірна модель даних, сховища даних.  
Оперативно-аналітичний аналіз, OLAP. Аналіз даних 
створених інформаційними системами і бізнес-
процесами, Business Intelligence. 
Самостійна робота: 
Застосування методів оперативно-аналітичного  аналізу 
даних для пошуку ефективних методів рішення задач за 
темою дисертаційної роботи 

2  10 

4 Тема 4. Візуальний аналіз даних. Інформаційно-пошукові 
системи. Text Mining.  Семантичний аналіз даних. Оцінка 
запитів на природній мові 
Самостійна робота: 
Застосування методів візуального аналізу даних для 
первинного пошуку ефективних методів рішення задачі за 
темою дисертаційної роботи. Застосування методів 
інформаційно-пошукового аналізу даних для подальшої 
деталізація даних. 

1  10 

Контрольна робота 1 1   

Частина 2. „Інформаційні технології аналізу та пошуку даних” 
5 Тема 5. Інформаційні технології аналізу даних. Етапи 

життєвого циклу даних: оцінювання бізнес-ситуації, 
ідентифікація даних, збір та фільтрація даних, витяг 
даних, перевірка і очищення даних, агрегування і 
представлення даних, аналіз даних, візуалізація даних, 
використання результатів аналізу.  
Самостійна робота: 
Підготовка даних для інтелектуального та аналітичного 
аналізу для рішення задачі за темою дисертаційної роботи 

2  10 

6 Тема 6. Інструментальні та прикладні програмні засоби 
підтримки виконання методів Data Mining та OLAP-
систем 
Самостійна робота: 

2 2 15 
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Проведення інтелектуального та аналітичного аналізу 
даних з використанням сучасних інструментальних та 
прикладних програмних засобів за темою дисертаційних 
досліджень 

7 Тема 7. Отримання та аналіз інформації з соціальних 
мереж: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. 
Самостійна робота: 
Застосування методів інтелектуального аналізу даних для 
пошуку інформації за темою дисертаційної роботи в 
соціальних мережах 

1  10 

Частина 3. „Управління даними” 

8 Тема 8. Стандарти і політика в області управління 
даними. Зберігання і аналіз великих даних. Управління 
структурованими і неструктурованими даними. СУБД, 
реляційні і нереляційні (NoSQL) бази даних. NewSQL. 
Паралельна та розподілена обробка даних. HADOOP. 
Пакетна та транзакційна обробка даних. MapReduce. 
Самостійна робота: 
Застосування інформаційних технологій  зберігання 
структурованих, слабко структурованих та 
неструктурованих даних, обробка запитів до різної за 
структурою інформації за темою дисертаційних 
досліджень. 

2  8 

9 Тема 9. Прикладні задачі та вибір засобів для їх 
вирішення. Кейси зі стратегічного планування у 
фінансовій сфері, сфері телекомунікацій, транспорту, 
медицини. 
Самостійна робота: 
Розробка інформаційної технології інтелектуального 
аналізу та управління даними в області дисертаційних 
досліджень 

2  8 

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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