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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  
Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області інформаційних 

управляючих систем та технологій. 

 

Мета викладання навчальної дисципліни 

 Метою викладання дисципліни є теоретична та практична підготовка 

студентів до вивчення систем обробки даних та принципів інтелектуального 

аналізу даних на основі методів та алгоритмів Data Mining. 

 

 Завдання вивчення навчальної дисципліни 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- дослідження технологій зберігання та організації даних; 

- оволодіння методами та алгоритмами Data Mining; 

- дослідження процесів виявлення знань; 

- дослідження принципів побудови сховищ даних. 

 

 Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

- методи та технології аналізу даних; 

- методи реалізації OLAP та Data Mining технологій. 

Вміти: 

- самостійно застосовувати алгоритми Data Mining при обробці даних; 

- самостійно розробляти та будувати моделі сховищ даних; 

- самостійно проводити аналіз даних для виявлення знань; 



 

- самостійно використовувати OLAP-систему при обробці баз даних. 

 

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох класичних навчальних модулів. 

 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 

«Основи інтелектуального аналізу даних» студент повинен: 

  Знати:  

- методи дослідження структури даних; 

- задачі систем підтримки прийняття рішень; 

- методи побудов дерев рішень. 

Вміти: 

- самостійно організовувати сховище даних; 

- самостійно підготовлювати дані для їх аналізу; 

- самостійно застосовувати методи використання навчальної 

інформації. 

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 

«Технології Data Mining та OLАР» студент повинен: 

   Знати:  

- структуру багатовимірної моделі даних; 

- методи та задачі Data Mining; 

- архітектуру OLАР-систем; 

- методи розпізнавання моделей. 

Вміти: 

- самостійно застосовувати методи Data Mining у різних галузях; 

- самостійно використовувати OLАР-системи для обробки сховищ 

даних; 

- самостійно застосовувати нейронечіткі системи та генетичні 

алгоритми для розпізнавання моделей. 



 

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної 

навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні 

багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та 

повною вищою освітою.  

 
 



 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 
Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Інтелектуальний 

аналіз даних» організовуються та здійснюється у формі консультацій на 

кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у відповідності до 

затвердженого графіку консультацій (одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ» 
 

№ 

з/п 
Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Основи інтелектуального аналізу даних 

Тема 1 Основи інтелектуального аналізу даних 

Тема 2 Системи підтримки прийняття рішень 

Тема 3 Сховище даних. 

Тема 4 Методи використання навчальної інформації 

Тема 5 Методи багатомірного розвідувального аналізу 

Тема 6 Кластеризація даних за допомогою нечітких відношень. 

Тема 7 Методи класифікації 

Тема 8 Методи прогнозування. 

Змістовий модуль 2. Технології Data Mining та OLАР 

Тема 9 Методи пошуку шаблонів даних. 

Тема 10 Пошук асоціаційних правил. 

Тема 11 OLАР-системи. 

Тема 12 Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining). 

Тема 13 Методи Data Mining. 

Тема 14 Стандарти та інструменти Data Mining. 

Тема 15 Нейронечіткі системи. 

Тема 16 Генетичні алгоритми 

Разом годин: 120 

 
 



 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
Змістовий модуль 1. Основи інтелектуального аналізу даних 
 
 

Тема 1. Основи інтелектуального аналізу даних. 

Методи первісної обробки даних. Методи дослідження структури даних: 

візуалізація та автоматичне групування даних. 

Література: [2,3] 
 

Тема 2. Системи підтримки прийняття рішень. 

Задачі систем підтримки прийняття рішень. Бази даних. OLTP-системи 

для аналізу даних. 

Література: [5,6] 
 

Тема 3. Сховище даних. 

Концепції та організація сховищ даних. Сховище даних та аналіз. 

Література: [1,7] 
 

Тема 4. Методи використання навчальної інформації. 

Кореляційний і регресійний аналіз даних. Множинний регресійний 

аналіз. Лінійна множинна регресійна модель. Перевірка адекватності моделі. 

Література: [4,6] 
 

Тема 5. Методи багатомірного розвідувального аналізу. 

Кластерний аналіз. Ієрархічна та секційна кластеризації. Методи 

кластеризації. Растрова кластеризація об'єктів. Лінійний дискримінантний 

аналіз. Побудова канонічних та класифікаційних функцій. 

Література: [8,11] 
 
 
 
 

 



 

Тема 6. Кластеризація даних за допомогою нечітких відношень. 

Аналіз властивостей нечітких бінарних відношень при аналізі даних. 

Відношення та властивості відношень. Відношення α-толерантності. 

Відношення α-квазіеквівалентності. 

Література: [2,4] 
 

Тема 7. Методи класифікації. 

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

Байеса. Методи оцінювання помилок класифікації. 

Література: [11] 
 

Тема 8. Методи прогнозування. 

Аналіз багатомірних угруповань. Статистична обробка тимчасових рядів 

і прогнозування. Класифікація об'єктів у випадку невідомих розподілень 

даних. 

Література: [3,4] 
 

 
Змістовий модуль 2.  Технології Data Mining та OLАР 

 
Тема 9. Методи пошуку шаблонів даних. 

Послідовне відображення шаблонів даних. Побудова FР-дерев пошуку 

шаблонів даних. Побудова hash-дерев. Розробка ОLAР-кубів під час аналізу 

багатомірних даних у великих БД. Способи та методи візуального 

відображення даних. 

Література: [9,11] 
 

Тема 10. Пошук асоціаційних правил. 

Асоціаційні правила. Сіквенціальний аналіз. Різновиди задач пошуку 

асоціаційних правил. Метод Арrіоrі. Різновиди методу Арrіоrі. 

Література: [1] 
 

 



 

Тема 11. OLАР-системи. 

Багатовимірна модель даних. Визначення OLАР-системи. Архітектура 

OLАР-системи. Концептуальні багатовимірні представлення. Правила Кодда. 

Література: [9,11] 
 

Тема 12. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining). 

Задачі Data Mining. Упровадження Data Mining, ОLAР і сховищ даних у 

системи підтримки прийняття рішень (СППР). Процес Data Mining.  

Література: [6,7,11] 
 

Тема 13 Методи Data Mining. 

Базові методи. Підготовка початкових даних. Нечітка логіка. Нейроні 

мережі. 

Література: [4,6,7,11] 
 

Тема 14. Стандарти та інструменти Data Mining. 

Стандарт CWM. Стандарт CRISP. Стандарт PMML. Структури та задачі 

стандартів. Інші стандарти Data Mining. 

Література: [6,7,11,12] 
 

Тема 15. Нейронечіткі системи. 

Способи інтеграції нечітких та нейронних систем. Нечіткі нейрони. 

Навчання методами спуска. Нечіткі схеми обміркування. Нейронечіткі 

класифікатори. 

Література: [2,3] 
 

Тема 16. Генетичні алгоритми. 

Сутність та класифікація еволюційних алгоритмів. Базовий генетичний 

алгоритм. Класифікація генетичних алгоритмів. Адаптивні генетичні 

алгоритми. 

Література: [2,3] 
 



 

 ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» проводяться в 

спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного 

устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Задача класифікації 

2 
Прогнозування, задача регресії 

3 Задача кластеризації 

4 Пошук асоціативних правил 

5 Сховища даних 

6 Оперативний аналіз даних 

7 Прогнозування часових рядів  

8 Методи Data Mining 

9 Нейронечіткі системи 

10 Генетичні алгоритми 

 
 



 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
1. Протоколи обміну даними в мережі. 

2. Механізм керування контентом (рушій). 

3. Взаємодія між рушієм і http-сервером. 

4. Шаблон MVC. 

5. Інтелектуальний користувацький інтерфейс. 

6. Синтаксис виразів Razor. 

7. Механізм вибіркового  виключення властивостей із моделі. 

8. Способи перевірки достовірності моделей. 

9. Односторінкові застосунки. 

10. Застосунки повного обміну. 

11. Характеристика запитів AJAX 

 

ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 



 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Інтелектуальний аналіз даних ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 



 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Дайте визначення інтелектуального аналізу даних.  

2. Що таке розвідувальний аналіз.  

3. Що таке генеральна сукупність і вибірка?  

4. Які властивості повинна мати вибірка?  

5. Що таке якість даних?  

6. Які цілі підготовки даних до аналізу? Які завдання в неї входять?  

7. Який атрибут називається цільовим?  

8. Що таке значимий і незначний атрибут?   

9. Що таке відбір атрибутів?  

10. У чому полягає завдання класифікації? Наведіть 

практичний приклад.  

11. Що таке навчання з учителем і без учителя? До якого типу 

відноситься задача класифікації?  

12. Завдання класифікації є описовим або прогнозуючим і 

чому?  

13. Навіщо потрібна навчальна і тестова вибірки для вирішення 

завдання класифікації?  

14. Які існують підходи для поділу вихідної вибірки на 

навчальну і тестову?  

15. Метод класифікації 0R.  

16. Метод класифікації за одним правилом 1R.  

17. Метод класифікації PRISM.  

18. Наївна Баєсова класифікація NaiveBayes.  

19. Метод побудови дерев рішень CART 20. Метод побудови 

дерев рішень Id3 та  С4.5.  

21. Метод опорних векторів SMO.  

22. Метод k найближчих сусідів kNN.  

23. Як оцінити якість побудованої моделі класифікації?  



 

24. Що таке матриця помилок? Як її інтерпретувати?  

25. Що  означають  параметри  чутливість, 

 специфічність, точність? Як їх розрахувати?  

26. Що таке параметр Каппа? Що він показує?  

27. Що таке аналіз витрати-вигоди?  

28. Як порівняти роботу двох класифікаторів?  

29. Що таке ансамблі класифікаторів і адаптивний бустінг? Для 

чого вони застосовуються?  

30. У чому полягає завдання регресії? Наведіть приклад.  

31. Чим завдання регресії схоже і чим відрізняється від 

завдання класифікації?  

32. Що таке навчання з учителем і без учителя? До якого типу 

належить завдання регресії?  

33. Завдання регресії є описовим або прогнозуючим і чому?  

34. Метод лінійної регресії.  

35. Метод опорних векторів для вирішення завдання регресії.  

36. Метод найближчих сусідів для вирішення завдання 

регресії.  

37. Вирішуючі дерева для завдання регресії.  

38. Як оцінити якість побудованої моделі для завдання 

регресії?  

39. Прогнозування часових рядів.  

40. У  чому  полягає  завдання  кластеризації? 

 Наведіть практичний приклад.  

41. Що таке навчання з учителем і без учителя? До якого типу 

відноситься завдання кластеризації?  

42. Завдання кластеризації є описовим або прогнозуючим і 

чому?  

43. Чим визначається «схожість» об'єктів при вирішенні задачі 

кластеризації?  



 

44. Що таке однорівнева і ієрархічна кластеризація?  

45. Що таке чітка і нечітка кластеризація?  

46. Які є підходи до розрахунку відстані між кластерами?  

47. Алгомератівная і дівізімная ієрархічна кластеризація?  

48. Метод кластеризації к-середніх.  

49. Метод нечіткої кластеризації fuzzy c-means.  

50. Метод кластеризації к-медоїд.  

51. Ієрархічні методи кластеризації.  

52. Імовірнісний метод кластеризації EM/  

53. Метод кластеризації COBWEB.  

54. Метод кластеризації заснований на щільності розташування 

об’єктів DBSCAN.  

55. Як оцінити якість побудованої моделі для завдання 

кластеризації?  

56. У чому полягає завдання пошуку асоціативних правил?  

Наведіть практичний приклад.  

57. Що таке частий набір?  

58. Що таке сильне асоціативне правило?  

59. З яких двох кроків складається пошук асоціативних 

правил?  

60. У чому полягає принцип Apriori?  

61. Як формуються правила зі знайдених частих наборів?  

62. Опишіть алгоритм Apriori  

63. Що означають параметри support, confidence, lift, conviction, 

що застосовуються в алгоритмі Apriori?  

64. Опишіть алгоритм ECLAT  

65. Опишіть алгоритм FPGrowth  

 

 
 



 

 
 Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах 

оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним 
курсом) 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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