
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ" 

 

        Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

        Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Курс 2 (другий) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчальної дисципліни є моделі, методи та методики 

інтелектуального аналізу даних, організації даних та оперативного 

аналізу даних в інформаційно-аналітичних системах органів 

військового управління. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є вивчення моделей, методів та методик 

інтелектуального аналізу даних, організації даних та оперативного 

аналізу даних в інформаційно-аналітичних системах, у тому числі 

Збройних Сил України, з урахуванням досвіду проведення ООС. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проектувати та реалізовувати інноваційні проекти, пов’язані зі 

створенням та експлуатацією сучасних озброєнь та військової техніки   

відповідно до спеціалізації.  

Проводити аналіз сучасного стану науки і техніки, відповідно до 

спеціалізації, використовувати відповідні знання, а також релевантні 

технології, методи та інструменти при розв’язанні складних задач 

створення та експлуатації військової техніки відповідно до 

спеціалізації.  

Проводити дослідження з питань озброєння та військової техніки з 

урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї 

та  приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність розробляти та удосконалювати методи і науково-технічні 

пропозиції для підвищення бойової ефективності систем (комплексів) 

озброєння та військової техніки. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. 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. Спеціалізації аналітичної діяльності. 

Змістовий модуль 2. Обробка та візуалізація багатовимірних 

даних.Проектування структури багатовимірної бази даних. Аналіз 

даних у багатовимірних СКБД. Практичний приклад проектування 

реляційної БД для інформаційно-аналітичних систем. Проектування 

структури Сховища даних на основі багатовимірної та реляційної 

моделі. Засоби проектування та розробки інформаційно-аналітичних 

систем. Управління інформаційно-аналітичними системами. 

Змістовий модуль 3. 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. Дерева рішень. Регресійний аналіз. 

Змістовий модуль 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення ЗС 

України. 

Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення ЗС України. 

Інформаційно-аналітична система ЗС України. Задачі ІАС ЗС 

України (з урахуванням досвіду ООС). Створення фрагменту 

інформаційно-аналітичної системи (системи підтримки прийняття 

рішень). 

Види занять: лекції, групові. 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на вхідних зв’язках з дисциплінами: 

«Дослідження операцій у військовій справі», «Системи підтримки 

прийняття рішень органів військового управління», «Надійність та 

діагностування військової техніки зв’язку та АСУ», «Безпека 

інформаційно-телекомунікаційних систем» 

Постреквізити Знання з даної навчальної дисципліни можуть бути використані під 

час написання дисертаційної роботи. 

 
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. 

2. Барсегян А.А. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data 

Mining / Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод 

И.И. – Спб.: БХВ-Петербург, 2004. – 336 с. 

3. 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.  

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

(viti.edu.ua) 



 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Загальновійськових дисциплін 

Факультет  

Викладач(і) СОТНИЧЕНКО 

ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
Посада: професор 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних 

наук 

Профайл викладача:  

Тел.: +380999186965 

E-mail: sotnvm@ukr.net 
                                     Робоче місце: аудиторія 25 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

 

Начальник кафедри  № 1         О. ПАВЛЕНКО  

 

Розробник                            В. СОТНИЧЕНКО  

 


