
Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики і 
обчислювальної техніки 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Голова науково-методичної  
ради НУВГП 
е-підпис Валерій СОРОКА 
 

                            03.06.2022 
 04-01-79S 

 
СИЛАБУС 

навчальної дисципліни   

SYLLABUS 

СИСТЕМИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ ДАНИХ              

DATA MANING 
SYSTEMS  

Шифр за ОП ПП1 
Code in Educational 

Program 

Освітній рівень: 
магістерський (другий) 

Educational level: 
Master’s  (second) 

Галузь знань: 
Соціальні і поведінкові 

науки 
05 

 
Field of knowledge: 
Social and behavior 

sciences 
 

Спеціальність: 
Економіка 

051 
Field of study: 
Economics 

Освітня програма:  
Бізнес-аналітика  

Educational Program: 
Business analytics  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РІВНЕ -2022 



1 

 

Силабус навчальної дисципліни «Системи інтелектуального 
аналізу даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які 
навчаються за освітньо-професійною програмою  «Бізнес-аналітика»  
спеціальності 051 «Економіка». Рівне. НУВГП. 2022. 9 стор. 
 
ОПП на сайті університету: http://ep3.nuwm.edu.ua/20948/ 

 
 

Розробник силабусу:       Прищепа О.В., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри  

          комп’ютерних наук та прикладної математики 
 

Силабус  схвалений на засіданні кафедри  
комп’ютерних наук та прикладної математики 
 
Протокол  № 14 від “ 30 ” березня 2022 року 
 
Завідувач кафедри комп’ютерних наук та  
прикладної математики: е-підпис Турбал Ю.В., д.т.н., професор 
 
Керівник (гарант) ОПП:   е-підпис Олійник О.О., к.е.н, доцент 

 
Схвалено науково-методичною радою з якості ННІ економіки та 
менеджменту 
Протокол  № 8 від 17 ” травня 2022 року 
 
Голова науково-методичної  
ради з якості ННІ:       е-підпис     Ковшун Н.Е., д.е.н., професор 
 
СЗ №-2044 в ЕДО НУВГП 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
© Прищепа О.В, 2022 
© НУВГП, 2022 



2 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

Магістр  

Освітня програма Бізнес -аналітика 
Спеціальність 051 Економіка 
Рік навчання, 
семестр 

1, 2 

Кількість кредитів 5 
Лекції: 26 годин 
Практичні заняття:  24годин 
Самостійна робота: 100 годин 
Курсова робота: ні 
Форма навчання денна  
Форма 
підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Прищепа Оксана Володимирівна, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри комп’ютерних наук та прикладної 
математики.  

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Прищепа_Оксана_
Володимирівна 
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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
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Інформація про освітній компонент  

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Системи інтелектуального аналізу  даних є важливим курсом у 
процесі формування сучасного фахівця з економіки. Студенти 
знайомляться з технологіями Data Mining, її методами, 
інструментальними засобами та особливостями застосування. 
Розглянуті у курсі системи доцільно використовувати для 
розв’язання задач соціально-економічного прогнозування та 
планування розвитку промислових галузей, підприємств, інших 
служб, що забезпечують функціонування міст, областей та регіонів.  
Мета: засвоєння студентами технології Data Mining, призначених 
для обробки великих обсягів  даних та визначення  корисних на 
практиці закономірностей. Застосування теоретичних відомостей 
процесу аналізу даних за допомогою технології Data Mining, вміння 
оперувати при цьому комбінацією вивчених методів, здійснювати 
вибір ефективних методів та підходів до аналізу даних. 

Посилання на розміщення освітнього компонента на навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4157 

Компетентності 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні 
дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 
комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані 
висновки. 
СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 
методи та прийоми дослідження економічних та соціальних 
процесів, адекватні встановленим потребам дослідження. 
СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку 
соціально-економічних систем.  

Програмні результати навчання 

РН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, 
науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 
економічних завдань. 
РН9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 
потребують застосування нових підходів, методів та 
інструментарію соціально-економічних досліджень. 
РН10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та 
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спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних 
дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами. 
РН14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-
економічних систем. 
РН17. Застосовувати методи інтелектуального аналізу для роботи 
з великими та слабо структурованими даними з метою їхньої 
оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу   

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

–Уміння працювати самостійно (підготовка до занять, виконання 
індивідуальних завдання, пошук інформації з використанням мережі 
Internet). 
– Навички спілкування та критичне мислення: конспектування 
лекцій, обговорення лекцій, опитування на заняттях, формулювання 
запитань до викладача, висновки щодо результатів, отриманих на 
лабораторних роботах. 
– Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 
навчання.  

Форми та методи навчання 

Лекції, демонстрація, навчальна дискусія, дебати, презентації, 
міні-лекції, ситуаційні дослідження, робота в малих групах та інше. 

Структура та зміст освітнього компонента 

Лекцій    26    год Лабор. роб.   24    год Самост. роб.   100    год 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

Змістовий модуль № 1.  

Тема № 1. Основні поняття інтелектуального аналізу даних. (4 год.) 

Історія виникнення та причини розвитку. Суть, мета та сфера 

застосування технології Data Mining. Типи закономірностей.  Класи систем Data 
Mining. 

Тема № 2. Поняття даних. Типи та формати зберігання даних . (2 год.) 

Дані, набір даних та їх атрибути. Формати зберігання даних. Якісний аналіз 
даних із використанням Data Mining . 

Тема № 3. Ознайомлення з програмним пакетом WEKA для виконання 
інтелектуального аналізу даних. (4 год.) 

Встановлення пакету WEKA. Формат даних у WEKA. Функціональні 
можливості WEKA. 

Тема № 4. Етапи інтелектуального аналізу даних. Класифікація задач та 
методів інтелектуального аналізу даних. (4 год.) 

Класифікація стадій Data Mining. Класифікація технологічних задач та 

методів Data Mining. Властивості методів Data Mining. 
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Змістовий модуль № 2.  

Тема № 5. Застосування методів інтелектуального аналізу даних. (4 год.) 

Задачі прогнозування та візуалізація. Інструменти Data Mining. Методи 
візуалізації. Принципи компонування візуальних засобів.  

Тема № 6. Ознайомлення з програмним пакетом SPSS. (2 год.) 

Встановлення пакету SPSS. Функціональні можливості SPSS. 

Тема № 7. Кореляційний аналіз та регресійний аналіз у програмному пакеті 
SPSS . (2 год.) 

Кореляційний аналіз. Оцінка парних кореляцій. Регресійний аналіз. Побудова 

регресійних моделей та їх оцінка в пакеті SPSS. 

Тема № 8. Багатофакторна та нелінійна регресія в програмному пакеті SPSS.  

(4год.) 

Багатофакторна регресія. Нелінійна регресія. Функціональні можливості 
SPSS. 

Лабораторні роботи 

Змістовий модуль № 1. 

1, 2. Ознайомлення з програмним пакетом WEKA для виконання 
інтелектуального аналізу даних. 

3. Інтелектуальний аналіз даних за допомогою програмного пакета WEKA.  
Метод регресійного аналізу. 

4. Інтелектуальний аналіз даних за допомогою WEKA. Класифікація та 
кластеризація. 

5. Інтелектуальний аналіз даних за допомогою програмного пакета WEKA. 
Метод найближчих сусідів. 

6. Модульний контроль № 1. 

Змістовий модуль № 2.  

7. Знайомство з статистичним пакетом Statistica. Робота з таблицями даних і 
побудова графіків. 

8. Знайомство з програмним пакетом SPSS. 

9. Кореляційний аналіз та регресійний аналіз в програмному пакеті SPSS. 

10. Багатофакторна регресія. 

11. Нелінійна регресія. 

12. Модульний контроль № 2. 

Порядок та критерії оцінювання 

Оцінювання знань студентів відбувається згідно положення 
Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 
(семестровий поточний та підсумковий контроль) зі змінами та 
доповненнями (2021 р.) http://ep3.nuwm.edu.ua/21123/ , яке передбачає 
перевірку знань студентів під час практичних робіт та проведення 
проміжного контролю у вигляді тестування у навчальній системі 
Moodle. 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/21123/
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Розподіл балів: 
Змістовий модуль № 1 
Лабораторні роботи – 30 балів 
Модульний контроль – 20 балів 

Змістовий модуль № 2 
Лабораторні роботи – 30 балів 
Модульний контроль – 20 балів 

Всього:       100 балів 
 
Додаткові бали (при умові, що загальна сума поточного оцінювання 
не перевищує 60 балів) студенти можуть отримати за виконання 
спеціальних завдань, що узгоджуються з викладачем (не більше, ніж 
10 балів), зокрема, за підготовку тез на наукову конференцію за 
тематикою навчальної дисципліни; за участь з доповіддю на 
конференції; за наукову статтю.  
Загальна оцінка курсу розраховується як арифметична сума 
набраних балів (не більше, ніж 100) за всі види навчальних та 
додаткових завдань. 

Шкала загальної оцінки курсу 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

0–59 незадовільно 
 

Поєднання навчання та досліджень 

Дана дисципліна передбачає виконання студентами додаткових 
завдань у вигляді досліджень, які у випадку позитивних рецензій 
можуть бути опубліковані у наукових виданнях.    

Інформаційні ресурси 

Основна література: 
1. Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних: підручник. К: Знання, 

2014. 599с. 
2. Данильченко О.М., Данильченко А.О. Інтелектуальний аналіз 

даних:   Навч.   посібник. Житомир: ЖДТУ, 2009. 405 с. 
3. Ситник В. Ф., Краснюк М. Т. Інтелектуальний аналіз даних. Навч. 

посібник. К.: КНЕУ, 2007. 376 с. 
4. Іванов С.М., Максишко Н.К., Бречко Д.О. Інтелектуальний аналіз 

даних: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти 
бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної 
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програми «Економічна кібернетика». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 156 с. 
URL: 
https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/485849/mod_resource/co
ntent/1/%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9
%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d
0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%
bf%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b8.pdf 

5. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних : навчальний посібник для 
студентів  / В.Є. Бахрушин. Запоріжжя: КПУ, 2011. 268 с. 

Додаткова література: 
6. Олійник А. О., Субботін С. О., Олійник О. О. Інтелектуальний 

аналіз даних : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. 278 с. 
7. Марченко О. О., Россада Т. В. Актуальні проблеми Data Mining : 

навч. посіб. Київ, 2017. 150 с.  

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 

Дедлайни лабораторних робіт визначені у Moodle із врахуванням 
розкладу проведення пар. Оцінювання результатів виконаних 
завдань відбувається наприкінці заняття. У випадку відсутності 
студента з поважних причин завдання студент виконує самостійно 
або на консультації . 

Дата проведення модульних контролів відображається у календарі 
сторінки дисципліни на платформі Moodle. Перездача модульних 
контролів, пропущених з поважних причин, здійснюється згідно 
графіку, розміщеному навчально-науковим центром незалежного 
оцінювання (ННЦНО) на головній сторінці системи Moodle. 

Підсумковий модульний контроль проводиться ННЦНО згідно 
розкладу екзаменів. 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно 
відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Студенти можуть самостійно опановувати  матеріал на МООС 
для перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, щоб 
знання та навички, що формуються під час проходження певного 
онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни в межах освітньої програми та 
перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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Практики, працівники бізнесу, залучені до викладання 

До викладання курсу за згодою можуть долучатися представники 
організацій. 

Правила академічної доброчесності 

Студент зобов’язаний дотримуватися Кодексу честі студентів 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917, у свою чергу, викладач – Кодексу честі 
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4916/.  

Дотримання академічної доброчесності регламентується 
Положенням про виявлення та запобігання академічного плагіату в 
НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/.  

У разі виявлення академічної недоброчесності зі сторони 
студента під час виконання практичних завдань та  лабораторних 
робіт, бали не зараховуються, а студенту видається нове завдання.  

За списування під час проведення модульних контролів чи екзамену 
студент позбавляється права у продовженні відповідного 
контролюючого заходу, результати оцінювання відповідного модуля 
чи екзамену анулюються.  

Вимоги до відвідування 

Відвідування лекцій та лабораторних занять(під час карантину 
заняття проводяться онлайн з використанням додатку Google Meet 
згідно розкладу) є обов’язковим. У разі пропуску занять студент 
самостійно опрацьовує матеріали лекцій, виконує лабораторні 
роботи, розміщені у навчальній системі Moodle. При потребі 
студент може звернутися за консультацією до викладача відповідно 
до графіку консультацій або за допомогою корпоративної 
електронної пошти. У разі пропуску занять з поважних причин бали 
за виконання практичних завдань не знижуються. Студент має 
право оформити індивідуальний графік навчання згідно Положення 
про індивідуальний графік навчання студентів денної форми 
навчання НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

Оновлення 

Силабус даної дисципліни переглядається кожного навчального 
року з урахуванням сучасних тенденцій у галузі економіки, 
рекомендацій фахівців, стейкхолдерів та також  здобувачів освіти, 
які вони можуть подати під час онлайн опитування. Щорічно 
проводиться доопрацювання бази тестування у системі Moodle. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати окремі результати 
навчання у вітчизняних та іноземних ЗВО (через проходження 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4917
http://ep3.nuwm.edu.ua/4916/
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
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окремих освітніх компонентів або сертифікованих програм у 
статусі зарахованого слухача). Визнання таких результатів 
відбувається відповідно до Положенні про академічну мобільність 
учасників освітнього процесу НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ та 
Порядку перезарахування результатів навчання за програмами 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 

 

Лектор      Прищепа Оксана Володимирівна,  

к.ф.-м.н., доцент 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/

