
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ" 

 

Спеціальність: 122  Комп’ютерні науки. 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології. 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 7 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи та засоби накопичення даних в інформаційно-аналітичних 

системах (системах підтримки прийняття рішень) органів 

військового управління, обробки багатовимірних даних, 

інтелектуального аналізу даних в інформаційно-аналітичних 

системах (системах підтримки прийняття рішень) з врахуванням 

досвіду проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на сході країни 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Здобуття курсантами знань з технологій накопичення даних в 

інформаційно-аналітичних системах органів військового управління, 

обробки багатовимірних даних, інтелектуального аналізу даних в 

інформаційно-аналітичних системах, достатніх для виконання 

завдань та обов’язків (робіт) в обсязі, що передбачений для 

первинних посад у певній галузі діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати технології, інструменти та програмні продукти ІАД 

(Data Mining) для моделювання та аналізу даних, OLAP-сервіси та 

програмні засоби для маніпулювання даними, візуального 

відображення, статистичного оцінювання та імітаційного 

моделювання. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до інтелектуального аналізу даних та оперативної 

аналітичної їх обробки шляхом використання технологій, 

інструментів та програмних продуктів ІАД (Data Mining) для 

моделювання та аналізу даних, OLAP-сервісів та програмних засобів 

для маніпулювання даними, візуального відображення, 

статистичного оцінювання та імітаційного моделювання. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  



 

 

 

 

 

 

 
 

Засоби накопичення даних в інформаційно-аналітичних системах. 

Концепції побудови та реалізації інформаційних систем, 

орієнтованих на аналіз даних. Технології та засоби реалізації 

інформаційно-аналітичних систем. Багатовимірні системи. 

Концепції, технології та засоби побудови інформаційно-аналітичних 

систем. 

Обробка та візуалізація багатовимірних даних. 
Проектування структури багатовимірної бази даних. Аналіз даних у 

багатовимірних СКБД. Завантаження даних в багатовимірну СКБД. 

Проектування структури Сховища даних на основі багатовимірної та 
реляційної моделі. Засоби проектування та розробки інформаційно-
аналітичних систем. Проектування та розробка інформаційно-

аналітичної системи. 

Методи формування знань в інформаційно-аналітичних системах. 

Інтелектуальний аналіз даних. Задачі та моделі інтелектуального 

аналізу даних. Методи інтелектуального аналізу даних. Способи 

візуального представлення даних. Методи візуалізації. Асоціативні 

правила. Інструментальні засоби інтелектуального аналізу даних. 

Формування знань з БД шляхом застосування методів добування 

логічних залежностей у даних. Дерева рішень. Формування знань з 

БД шляхом застосування методів побудови дерев рішень.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення ЗС України.  

Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення ЗС України. 

Інформаційно-аналітична система ЗС України. Задачі ІАС ЗС 

України (з урахуванням досвіду ООС). 
  

Види занять: лекції, групові, практичні, лабораторні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити “Системи штучного інтелекту”, “Дискретна математика”, 

“Організація баз даних і знань”, “Проектування інформаційних 

систем”. 

Постреквізити “Військове стажування”, “Розробка та захист магістерської роботи”. 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен  

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену 



Здобувач вищої освіти допускається до екзамену, якщо він до 

початку екзамену ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, 

які передбачені робочим навчальним планом (робочою програмою 

навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 

21 бал, до екзамену не допускається і повинен підвищити свій 

рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за семестр за 

рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу 

фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Бовда Е.М., Романюк В.А., Субач І.Ю. Основи побудови 

інформаційних систем. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2003. (Укр. 

Мов.). 

2. Герасимов Б.М., Локазюк В.М., Оксіюк О.Г., Поморова О.В. 

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: Навч. 

посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 335 с. (Укр.мов.)  

3. Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: Навчальний 

посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 496 с. (Укр. мов.) 

4. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних: 

Підручник. – К, 2014. – 599 с. (Укр. мов.) 
5. Барсегян А.А. Технологии анализа данных. Data Mining, 

Visual Mining, Text Mining, OLAP /  Барсегян А.А., 

Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. – Спб.: БХВ-

Петербург, 2007. –  384 с. 



 

6. Дюк В. Data mining: учебный курс / Дюк В., Самойленко А. – 

СПб: Питер, 2001. – 368 с. 

7. Чубукова И.А. Data Mining / Чубукова И.А. - Издательство: 

М.: Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру », 2008. – 384 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

Військовий стандарт ВСТ 01.109.003. – 2002. (Укр. мов.) 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, мультимедійна 

техніка 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) СУБАЧ ІГОР ЮРІЙОВИЧ  

Посада: професор 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор технічних наук 

Тел.: 256-23-31 

E-mail: igor_subach@ukr.net 

Робоче місце: 221/2* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Сучасний оригінальний матеріал щодо оволодіння курсантами 

знаннями та практичними навичками із сучасних методів та засобів 

накопичення даних в інформаційно-аналітичних системах органів 

військового управління, обробки багатовимірних даних, 

інтелектуального аналізу даних (Data Mining) в інформаційно-

аналітичних системах. 

Лінк на дисципліну http://192.168.0.19/moodle/ 

Локальна мережа кафедри (базова навчальна дисципліна) 

 

 

Начальник кафедри БОВДА Е.М    ПІБ начальника кафедри  

 

Розробник  СУБАЧ І.Ю.      ПІБ викладача 
 

http://www.intuit.ru/shop/search.xhtml?sea_manufacturer=34941
http://www.intuit.ru/shop/search.xhtml?sea_manufacturer=34941

