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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програму навчальної дисципліни «Аналіз даних» складено відповідно до освітньої програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 113 «Прикладна математика» 

Мета вивчення дисципліни “Аналіз даних” — є ознайомлення студентів із методами та підходами 

до обробки даних, сучасними інформаційними технологіями аналізу та обробки 

експериментально отриманої інформації, формування у студентів здатностей до самостійної 

аналітично-прогностичної діяльності, виділення з вихідних даних нових знань, відсутніх в явній 

формі у цих даних. 

Основні завдання навчальної дисципліни 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни 

мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 
– основних складових частин інтелектуальних технологій; 

– архітектури нейронних мереж;  

– алгоритмів навчання нейронних мереж; 
– засоби побудови нейромережевих систем; 

– алгоритм навчання Support Vector Machine; 
– алгоритми навчання дерев рішень та Random forest; 

– основи кластеризації; 
– регресійні методи. 



уміння: 
– визначити структуру моделі машинного навчання для розв’язання конкретної задачі; 

– програмно реалізувати алгоритм її функціонування; 

– визначити загальний метод навчання моделі та запрограмувати його; 
– використовувати методи навчання з учителем та без нього; 

– програмно реалізувати методи виявлення аномалій в даних; 
– розв’язувати задачі машинного навчання на основі геопросторових даних. 

– досвід: 
– застосування інтелектуальних систем для аналізу поставленої задачі, розробки алгоритму 

та програми, та, інтерпретації отриманих результатів. 

У результаті вивчення даної дисципліни будуть отримані наступні загальні компетентності, фахові 

компетентності та програмні результати навчання у відповідності до стандарту вищої освіти. 

Загальні компетентності 

ЗК1 – Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК2 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК4 – Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК5 – Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК6 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК7 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК9 – Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК10 – Навички у використанні інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

Фахові компетентності 

ФК1 – Здатність використовувати й адаптувати математичні теорії, методи та прийоми для 

доведення математичних тверджень і теорем. 

ФК2 – Здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній формі. 

ФК3 – Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання прикладних задач, 

моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування, прийняття рішень. 

ФК9 – Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки 

даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів. 

ФК12 – Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, 

вітчизняного й закордонного досвіду, пов’язаного із застосуванням математичних методів для 

дослідження різноманітних процесів, явищ та систем. 

ФК13 – Здатність зрозуміти постановку завдання, сформульовану мовою певної предметної галузі, 

здійснювати пошук та збір необхідних вихідних даних. 

ФК14 – Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою 

предметної галузі, та обирати метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і надійність 

результату. 

Програмні результати навчання 

РН1 – Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної 

математики і використовувати їх на практиці. 

РН3 – Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх 

математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв’язувати отримані задачі 

аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих 

результатів. 



РН6 – Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей 

об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності їх 

розв’язку. 

РН7 – Вміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач. 

РН10 – Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання 

математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття 

рішень, аналізу даних. 

РН12 – Розв’язувати окремі інженерні задачі та/або задачі, що виникають принаймні в одній 

предметній галузі: в соціології, економіці, екології та медицині. 

РН13 – Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні 

системи комп’ютерної математики. 

РН14 – Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

РН15 – Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 

відповідною освітньою програмою) 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Аналіз даних» базується на таких курсах, як „Математична 

статистика”, “Теорія ймовірностей”. Дисципліна «Аналіз даних» є основою для освітнього 

компоненту «Переддипломна практика». 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Первинна обробка даних 

Розділ 2.  Вторинна обробка даних 

 

 Рекомендована тематика практичних (семінарських) занять: не передбачено планом. 

 Рекомендований перелік лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів) 

Мета виконання завдань комп’ютерного практикуму – практичне освоєння набутих за 

відповідними розділами курсу знань та напрацювання навичок самостійної роботи з даними. 

Перелік завдань 
№ п/п Завдання комп’ютерного практикуму Розділ Тема 

1 Виявлення та вилучення аномальних даних у часових рядах 1 1.2 

2 Згладжування часових рядів з циклічною компонентою методом ковзкого 

середнього, статистика Дарбіна-Ватсона 

1 1.3 

3 Оцінка надійності прогнозу за методом найменших квадратів 1 1.4 

4 Прогнозування часових рядів методом авто регресії 1 1.4 

5 Прогнозування часових рядів методом  експоненціального згладжування 1 1.4 

6 Структурно-параметрична ідентифікація моделей: метод крокової регресії, 

виявлення колінеарності в вихідних даних 

2 2.1 

7 Використання методів статистичного аналізу для оцінки даних тестового контролю 2 2.2 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні 

1. Гавриленко, О.В. Навчальний посібник з дисциплін “Аналіз даних” та “Аналіз даних в 

управляючих системах” для студентів спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології / О.В. 

Гавриленко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ: КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 85 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/ 

handle/123456789/38757  

2. Гороховатський, В.О., Творошенко І.С. "Методи інтелектуального аналізу та оброблення 

даних: навчальний посібник." (2021).  

3. Фісун Микола Тихонович. Інтелектуальний аналіз даних: практикум: навчальний посібник / 

М.Т. Фісун, І.О. Кравець, П.П. Казмірчук, С.Г. Ніколенко; Міністерство освіти і науки України, 

https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/15868/1/MIATOD.pdf
https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/15868/1/MIATOD.pdf


Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 160 

с. Замовити в Бібліотеці КПІ: https://opac.kpi.ua/F/?func=direct&doc_number= 

000608873&local_base=KPI01  

4. Інтелектуальний аналіз даних: навчальний посібник / укладачі: Я.М. Дрінь, І.В. Малик, Ю.А. 

Літвінчук; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича. –Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 95 

с. Замовити в Бібліотеці КПІ: https://opac.kpi.ua/F/?func=direct&doc 

_number=000615829&local_base=KPI01 

Додаткові: 

5. Гороховатський, В. О., С.В. Гадецька. "Статистичне оброблення та аналіз даних у 

структурних методах класифікації зображень." (2020). 

6. Zomorodian A.J. Topology for Computing (Cambridge Monographs on Applied and 

Computational Mathematics, Series Number 16). – 260 p. 

7. Oudot S.Y. Persistence Theory: From Quiver Representations to Data Analysis, 2015. – 216 p. 

8. Jurafsky D. Speech and Language Processing, 2014. – 1032 p. 

9. Woods R.E., Gonzalez R.C. Digital Image Processing, Global Edition, 2018. 

10. Mills T.C. Applied Time Series Analysis A Practical Guide to Modeling and Forecasting, 2019. – 

356 p. 

11. Blitzstein J.K. et al. Time Series for Data Science, 2022. – 529 p. 

12. Foster D. Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play, 

2019. – 330 p. 

13. Sewak M. Practical Convolutional Neural Networks: Implement advanced deep learning models 

using Python, 2018. – 218 p. 

14. Graesser L., Keng W.L. Foundations of Deep Reinforcement Learning: Theory and Practice in 

Python, 2019. – 416 p. 

 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та 

студента для засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок. Для 

проведення занять застосовується практичний метод. Для лекційних занять використовуються 

пояснювально-ілюстративний метод та метод проблемного виконання, для проведення 

лабораторних робіт використовується частково-пошуковий та дослідницький методи навчання, 

при яких викладач ставить перед студентами проблему, і ті вирішують її самостійно або під 

керівництвом викладача, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела 

інформації, методи, підходи тощо. 

Розділ 1. Первинна обробка даних 

Тема 1.1. Задачі курсу „Аналіз даних”, головні поняття визначення. 

Змістовне наповнення термінів „аналіз даних” та „обробка сигналів”. Математичні моделі об’єктів 

і процесів. Статичні та динамічні моделі. Ідентифікація математичних моделей. 

Тема 1.2. Виокремлення аномальних даних. 

Аномальні дані, методи їх виявлення. Особливості виявлення та усунення аномалій в елементах 

часових рядів.  

Тема 1.3. Згладжування часових рядів. 

Методи підвищення інформативності елементів часових рядів.  Згладжування часових рядів 

ковзким середнім, обчисленим за локальною поліноміальною моделлю на ковзкому інтервалі 

обробки. Адаптивні та рекурентні алгоритми згладжування.  

Тема 1.4. Прогноз часових рядів. 

Прогнозування часових рядів. Основні  методи та способи побудови оцінок прогнозу. Застосування 

авторегресійних прогнозуючих моделей. Оцінювання якості прогнозу. 

Розділ 2.  Вторинна обробка даних 

https://opac.kpi.ua/F/?func=direct&doc_number=000608873&local_base=KPI01
https://opac.kpi.ua/F/?func=direct&doc_number=000608873&local_base=KPI01
https://opac.kpi.ua/F/?func=direct&doc_number=000615829&local_base=KPI01
https://opac.kpi.ua/F/?func=direct&doc_number=000615829&local_base=KPI01
about:blank
about:blank


Тема 2.1. Структурно-параметрична ідентифікація моделей. Традиційний підхід. 

Визначення структури моделі. Параметрична ідентифікація. Особливості оцінок методу 

найменших квадратів при порушенні обмежень, що накладаються на характеристики даних в 

регресійному аналізі.  

Тема 2.2. Сучасні методи аналізу та статистичної  обробки даних.  

Нетрадиційні методи статистичного аналізу даних. Бутстреп-аналіз, метод перехрестного 

екзамену. Метод варіювання даних в задачах структурно-параметричної ідентифікації. 

Застосування варіювання даних для розв’язку задач структурної ідентифікації. Оцінювання якості 

моделей методом варіювання даних. Задачі класифікації. Дискримінаційний аналіз, кластерний 

аналіз (розпізнавання образів). Метод експертних оцінок. Способи визначення рівня 

компетентності експертів. Оцінювання рівнів компетентності експертів за даними багатооб’єктної 

експертизи. 

 

6. Самостійна робота студента 

Робота студентів протягом семестру включає як аудиторні заняття, так і самостійну роботу 

студента (СРС). До СРС відносяться такі види робіт: вивчення теоретичного матеріалу, виконання  

завдань комп’ютерного практикуму, МКР. 

До СРС відносяться такі види робіт: вивчення теоретичного матеріалу, виконання додаткових 

творчих завдань. При здачі лабораторних робіт оформлюється протоколи, які підписуються 

викладачем. 

Розподіл годин за самостійну роботи наведено у таблиці нижче. 

№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1. Підготовка до лекцій 6 

2. Підготовка до лабораторних робіт 8 

3. Підготовка до МКР 3 

4. Підготовка до заліку 4 

 Загалом 21 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

  Відвідування занять. Відвідування лекцій та занять з лабораторних робіт, а також 

відсутність на них, не оцінюється. Однак студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки 

на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються практичні навички, необхідні для 

успішного виконання комп’ютерного практикуму та здачі заліку. Система оцінювання орієнтована 

на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути його 

практичні уміння та навички. 
Календарний рубіжний контроль 

Календарний контроль проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу. Календарний контроль базується на поточній рейтинговій оцінці. Умовою 

позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від максимально 

можливого на час атестації. Бал, необхідний для отримання позитивного календарного контролю 

доноситься до студентів викладачем не пізніше ніж за 2 тижні до початку календарного контролю. 

 

Оголошення результатів контрольних заходів. Захист виконаного та оформленого комп’ютерного 

практикуму проводиться у формі співбесіди з викладачем. Під час захисту студент зобов’язаний 

вміти розповісти про розв’язування вказаних викладачем задач та відповісти на задані питання. 

При необхідності наданий програмний код може бути модифікований для демонстрації 

отриманих практичних навичок. Результати захисту оголошуються кожному студенту окремо у 

присутності або в дистанційній формі та супроводжуються позитивними коментарями та 

зауваженнями стосовно помилок. Результати модульної контрольної роботи (або тесту) 

вказуються на бланках для модульної контрольної роботи (завдання, які виконували студенти) з 



позначенням усіх помилок, коректної або некоректної відповіді, а також з коментарями, 

зауваженнями тощо. 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури проведення 

та/або оцінювання контрольних заходів, та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед 

визначеними процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково 

аргументовано, пояснивши, з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа 

та/або зауважень.  

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що отримуються: за 5 основних комп’ютерних 

практикумів, 4 тести та модульну контрольну роботу (поділяється на дві контрольні роботи). 

Семестровим контролем є залік. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 

● Виконання та захист основного комп’ютерного практикуму: 

• комп’ютерний практикум №1, №2б– до 10 балів 
o повне виконання, повна відповідь при захисті 8..10; 
o працююча програма, але неповна відповідь при захисті 4..7; 
o непрацююча програма (в тому числі неспроможність виконати додаткове 

завдання), роботу не зараховано 0..3; 

• комп’ютерний практикум №2а, №3, №4, №5 – до 5 балів 
o повне виконання, повна відповідь при захисті 5; 
o працююча програма, але неповна відповідь при захисті 3..4; 
o непрацююча програма (в тому числі неспроможність виконати додаткове 

завдання), роботу не зараховано 0..2; 

● Тести – 4 тести складаються з 5 питань – до 5 балів 
o 1 бал за кожне правильне питання 

● Модульний контроль: 
o повне виконання завдання 18...20; 
o неповне виконання завдання (є непринципові помилки, неточності): 

13...17; 
o неповне виконання завдання (є принципові помилки): 6...12; 
o незадовільне виконання завдання 0...5. 

Розрахунок шкали рейтингу (R = RC + RЗ + RP, де RC - сума балів, отриманих під час семестру; RЗ – 

заохочувальні бали за виконання додаткових творчих завдань, участь в олімпіадах; RP - штрафні 

бали за несвоєчасну здачу робіт): 

RC = 2 × 10 + 4 × 5 + 4 × 5 + 2 × 20 = 100. 

**Штрафні бали під час військового стану в країні не нараховуються. 

Заохочувальні бали: 

1. Участь в олімпіаді KPI-Open та/або інших аналогічних заходах (участь з підтвердженням – 2 бали, 

призове місце – 4 бали). 

https://kpi.ua/code


2. Додаткові курси за тематикою курсу – до 5 балів при умові доповіді на лекції.  

 

Семестрова атестація студентів 

Обов’язкова умова отримання заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 60 

2 Виконання комп’ютерних практикумів №1–№5 

 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

За успішне проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою та отримання 

відповідного сертифікату можна отримати додаткові бали (за домовленістю з викладачем). 

 

Складено д.т.н., проф., Куссуль Н.М. 

Ухвалено кафедрою ММАД (протокол № 14 від 22.06.2022), 

Погоджено Методичною комісією ННФТІ (протокол № 6 від 30.06.2022) 


