




Мета викладання дисципліни 

– формування фундаментальних теоретичних знань з наукового напрямку та комплексу 

інформаційних технологій інтелектуального аналізу даних, призначеного для пошуку у 

великих обсягах даних неочевидних, об’єктивних та корисних на практиці закономірностей 

та видобутку знань із різнорідних баз даних. 

- набуття теоретичних і практичних навиків з реалізації принципів інтелектуального 

аналізу даних у сучасних системах підтримки прийняття рішень, організації сховищ даних, 

виконання процесів оперативної аналітичної обробки даних (OLAP), виявлення 

закономірностей у даних шляхом розв’язання задач кластеризації, класифікації, регресії, 

прогнозування часових рядів, використання знаннєорієнтованого (моделі подання знань та 

логічне виведення) та конекціоністського (штучні нейронні мережі) підходів у штучному 

інтелекті до аналізу даних. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

 З метою кращого освоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до 

його початку володіти знаннями та навичками в галузі інформатики, геофізики, фізики Землі,  

комп’ютерної техніки, роботи з електронними таблицями, базами даних, володіти 

англійською мовою. 

 
Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з основами реалізації принципів інтелектуального аналізу 

даних у сучасних системах підтримки прийняття рішень, організації сховищ даних, 

виконанням процесів оперативної аналітичної обробки даних (OLAP), виявлення 

закономірностей у даних шляхом розв’язання задач кластеризації, класифікації, регресії, 

прогнозування часових рядів, використання знаннєорієнтованого (моделі подання знань та 

логічне виведення) та конекціоністського (штучні нейронні мережі) підходів штучного 

інтелекту до інтелектуального аналізу даних.  

Завдання: 
 

- ознайомлення з архітектурою та призначенням систем підтримки прийняття 

рішень, сховищ даних та систем оперативної аналітичної обробки даних; 

- ознайомлення з методами розв’язання задач кластеризації, класифікації, регресії для 

аналізу закономірностей у великих обсягах даних, методами прогнозування часових рядів 

даних; 

- ознайомлення з реалізацією знаннєорієнтованого та конекціоністського (штучні 

нейронні мережі) підходів у штучному інтелекті до аналізу даних; 

- оволодіння практичними навиками з реалізації вказаних моделей та методів 

інтелектуального аналізу даних, зокрема:  

- створення віртуальних сховищ даних та оперування з різними категоріями 

даних у сховищі; 

- створення багатовимірних моделей даних у межах OLAP-підходу, оперування 

з вимірюваннями та фактами, створення  перерізів, здійснення візуалізації за 

допомогою графіків, крос-діаграм, діаграм розсіяння, у межах OLAP кубу 

даних; 

- створення моделей подання знань та реалізація процедур логічного виведення 

із застосуванням мови логічного програмування PROLOG у задачах 

інтелектуального аналізу даних; 

- оволодіння навиками використання програмних середовищ для розв’язання задач 

інтелектуального аналізу даних: аналітичної платформи Deductor, системи статистичних 

розрахунків та аналітичних процедур Statistica, інших програмних засобів 

 



Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Місце та роль дисципліни 

інтелектуального аналізу даних у 

системі знань, основні завдання та 

галузі застосування 

 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 

1.2 Архітектуру та призначення 
систем підтримки та прийняття 
рішень (СППР) та систем 
оперативної обробки транзакцій 
(OLTP) 
 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 

1.3 Архітектуру та призначення 
сховищ даних та систем 
оперативної аналітичної обробки 
даних (OLAP) та їх реалізацію в 
СППР 
 

лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 

1.4 Моделі подання знань та реалізацію 

логічного виведення в 

інтелектуальному аналізі даних у 

межах знаннєорієнтованого напряму 

штучного інтелекту 
 

лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота  

письмова 

робота 
до 7% 

1.5 Методи розв’язання задач 
кластеризації, класифікації, регресії 
для виявлення закономірностей у 
великих обсягах даних, методи 
прогнозування часових рядів даних 
 

лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

письмова 

робота 
до 7% 

1.6 Моделі, архітектуру, методи 
навчання та реалізацію в 
інтелектуальному аналізі даних 
штучних нейронних мереж у межах 
конекціоністського напряму 
штучного інтелекту 
 

лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 

2.1 Використовувати комплексні 

переваги інтелектуального аналізу 
даних від інших підходів у різних 

галузях застосування 

інтелектуальних інформаційних 

систем 
 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 

2.2 Створювати віртуальні сховища 
даних у програмних середовищах 
(зокрема, Deductor) та оперувати з 
різними категоріями даних у 

лекції, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 



сховищі: детальними, агрегованими, 
метаданими 

2.3 Створювати багатовимірні моделі 
даних у межах OLAP-підходу та 
ефективно маніпулювати 
вимірюваннями та фактами у 
межах OLAP-кубу даних (зокрема, у 
програмному середовищі Deductor) 
 

лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 

2.4 Використовувати релевантні 
моделі подання знань та 
реалізувати процедури логічного 
виведення для розв’язання задач 
інтелектуального аналізу даних 
 

лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 

2.5 Ставити задачі кластеризації, 
класифікації, регресії, прогнозування 
та вибирати найбільш відповідні 
методи інтелектуального аналізу 
даних для їх розв’язання 
 

лекції, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 

2.6 Використовувати найбільш 
відповідні моделі нейронних мереж 
для розв’язання задач кластеризації, 
класифікації, регресії, прогнозування 
 

лекція, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 7% 

3.1 Ефективне використання 
програмних середовищ для 
розв’язання задач інтелектуального 
аналізу даних: аналітичної 
платформи Deductor та системи 
статистичних розрахунків та 
аналітичних процедур Statistica, 
інших засобів, та активне 
комунікування з викладачем та 
колегами 

лекції, практичне 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 8% 

4.1 Здатність самостійно ставити 
задачі інтелектуального аналізу 
даних та пропонувати і 
відповідально реалізувати в 
інформаційних середовищах методи 
їх розв’язання (здатність 
працювати автономно та 
відповідально) 
 

лекції, практичні 
заняття, самостійна 
робота 

письмова 

робота 
до 8% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 



1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна модульна робота «Cистеми підтримки прийняття рішень (СППР), сховища 

даних та системи оперативної аналітичної обробки даних (OLAP)» – 12 балів (рубіжна 
оцінка 7 балів) 

2) Контрольна модульна робота «Методологія штучного інтелекту у завданнях 
інтелектуального аналізу даних (моделі подання знань, кластеризація, класифікація, 
регресія, штучні нейронні мережі») – 12 балів (рубіжна оцінка 7 балів) 

3) Оцінка за роботу  практичних заняттях – 36 балів (рубіжна оцінка 20 бали) 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 балів. Під час іспиту студент відповідає на 2 теоретичних та 1 практичне 
питання з використанням знань та вмінь з інтелектуального аналізу даних.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Іспит виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 7 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та розв’язати поставлені задачі, використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), та проведення 2 письмових модульних контрольних 
робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного іспиту. 

 

Шкала відповідності 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
 

Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 

Застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних питань і прийняття 

обґрунтованих рішень в питаннях тематичної обробки геолого-геофізичних та інших 

геопросторових даних 
+      +        

Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань, у тому 

числі в міжнародному контексті, в глобальному інформаційному середовищі             +  
Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові роботи в сфері 

геоінформатики              + 
Вміти здійснювати тематичну обробку й інтерпретацію геопросторових даних, 

отриманих різними методами дослідження геологічного середовища, розробляти 

відповідні алгоритми і програмні продукти, формувати бази геоданих, створювати веб-

публікації картографічних даних 

 + + + + +         

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за 

фахом, вміння генерувати нові ідеї в галузі геоінформатики          + + +   
Створювати спеціалізовані програмні продукти, використовувати веб-технології та дані 

ДЗЗ у науковій і виробничій діяльності        + +      



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Теоретичні засади, архітектура та функціонування сучасних інформаційних 
систем інтелектуального аналізу даних 

1 

Тема 1 Основні завдання інтелектуального 

аналізу даних, системи підтримки 

прийняття рішень (СППР) та системи 

оперативної обробки транзакцій (OLTP) 

5 2 18 

2 

Тема 2. Сховища даних та системи оперативної 

аналітичної обробки даних (OLAP) - 

основа сучасних високопродуктивних 

систем інтелектуального аналізу даних 

5 4 22 

 Контрольна робота 1 2   

Розділ 2 Напрями та методи штучного інтелекту в інтелектуальному аналізі даних 

3 

Тема 3. Моделі подання знань та реалізація 

логічного виведення в інтелектуальному 

аналізі даних у межах 

знаннєорієнтованого напряму штучного 

інтелекту 

4 2 20 

4 

Тема 4. Кластеризація, класифікація, регресія, 

пошук асоціативних правил – основні 

завдання інтелектуального аналізу даних 

4 2 26 

5 

Тема 5. Штучні нейронні мережі в 

інтелектуальному аналізі даних у межах 

конекціоністського напряму штучного 

інтелекту  

6 4 20 

 Контрольна робота 2 2   

 ВСЬОГО 28 14 106 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 150 год., у тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття – 14 год. 

Консультації – 2 год.  

Самостійна робота – 106 год. 



 

РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 
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с. 
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Куприянов, В. В. Степаненко та ін. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. 

– 336 с.  

3. Барсегян А.А. Анализ данних и процессов: учебное пособие / А. А. Барсегян, М. С. 

Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. – CПб:БХВ-Петербург. 2009. – 512с. 

4. Бондарев В.Н., Аде Ф.Г. Искусственный интеллект: Учеб. пособие для вузов. - Севастолполь: 

Изд-во СевНТУ, 2002. - 615 с. 

5. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. - М.: Издательский дом 

"Вильямс", 2004. - 640 с. 

6. В.П. Боровиков. STATISTICA. Искусство анализа данних на ком- пьютере: Для 

профессионалов – СПб.: Питер, 2003 – 688 с. 

7. Вінничук О. Ю. Інтелектуальний аналіз даних: лаборатор. практикум: навч. посіб. М-во 

освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; уклад.: Вінничук О. Ю., 

Вінничук І. С. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 79 с. 

8. Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. Data Mining: пошук знань в даних / Анатолій Гладун. – К. : 

ТОВ «ВД «АДЕФ- Україна», 2016. – 452 с. 

9. Дьяконов В., Круглов В. Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный 

справочник. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с. 

10. Дюк В., Самойленко А. Data Mining. Учебний курс. – СПб: Питер, 2001. – 386 с. 

11. Інтелектуальний аналіз даних [Текст] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 

6.050101 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання / уклад. Н.М.Ліщина. – Луцьк :  
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