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дисципліни 

Методи інтелектуального аналізу даних 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Університетська 1 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет прикладної математики та інформатики 

Кафедра кібербезпеки 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

12 – Інформаційні технології 

125 – Кібербезпека 

Викладачі 

дисципліни 

Моркун Наталя Володимирівна,  

професор кафедри кібербезпеки, доктор технічних наук, професор 

Контактна 

інформація 

викладачів 

nataliia.morkun@lnu.edu.ua 

https://ami.lnu.edu.ua/employee/morkun-n-v  

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 260. 

м. Львів, вул. Університетська, 1 

Консультації з 

питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (а також за 

розкладом консультацій кафедри).  

Для погодження часу додаткових он-лайн конультацій слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/department/kiberbezpeky  

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна “Методи інтелектуального аналізу даних” є вибірковою 

дисципліною з спеціальності 125 – Кібербезпека для освітньої програми 

Кібербезпека, яка викладається в 8-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна "Методи інтелектуального аналізу даних" спрямована на 

вивчення теоретичних та прикладних аспектів методів машинного навчання 

та інші алгоритми аналізу даних. Серед тем, що розглядаються у рамках цієї 

дисципліни - класифікація, кластеризація, регресійний аналіз, аналіз текстів, 

рекомендаційні системи, нейронні мережі та багато іншого. Метою 

дисципліни є ознайомлення студентів з базовими та актуальними методами 

інтелектуального аналізу даних, а також навичками їх застосування для 

розв'язання практичних задач. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни "Методи інтелектуального аналізу даних" є 

ознайомлення студентів з основними методами та інструментами 

інтелектуального аналізу даних, що дозволяє їм набути необхідні знання та 

практичні навички для виконання завдань з аналізу даних, які можуть 

виникати в різних сферах діяльності, включаючи бізнес, науку, медицину та 

інші галузі. Окрім того, метою є також формування у студентів критичного 

мислення та здатності до самостійного розв'язання завдань з аналізу даних. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Гороховатський В.О., Творошенко І.С. Методи інтелектуального аналізу 

та оброблення даних: навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 92 с. 

2. Прикладні задачі інтелектуального аналізу даних (DATA MINING). – К.: 

КНУ ім. Тараса Шевченко, 2018. – 152 c.  

3. Data Mining : пошук знань в даних / Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. ‒ К. : 

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

4. Черняк О. І. Інтелектуальний аналіз даних : підручник / О. І. Черняк, П. 

В. Захарченко. – К. : Знання, 2014. – 599 с. 
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5. Аналіз даних та знань : навчальний посібник / Литвин В. В., Пасічник В. 

В., Нікольський Ю. В. ‒ Львів : Магнолія-2006 , 2021. ‒ 276 с. 

6.  Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник / А. О. Олійник, С. 

О. Субботін, О. О. Олійник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 278 с. 

7. Бахрушин В. Є. Методи аналізу даних : навчальний посібник для 

студентів / В. Є. Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 268 с. 

8. Ланде Д.В., Субач І.Ю., Бояринова Ю.Є. Основи теорії і практики 

інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навчальний 

посібник. — К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. — 300 с.  

9. Гавриленко О. В. Навчальний посібник з дисциплін “Аналіз даних” та 

“Аналіз даних в управляючих системах” для студентів спеціальності 126-

Інформаційні системи та технології. [Електронний ресурс] – 2020.  

 

Допоміжна 

10. Birant D. (ed.). Data Mining: Methods, Applications and Systems. – BoD–

Books on Demand, 2021. 

11. Witten, I.H., Frank, E., & Hall, M.A. (2016). Data Mining: Practical Machine 

Learning Tools and Techniques. 

12. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques. 

13. Tan, P.-N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2013). Introduction to Data Mining. 

Pearson. 

14. Aggarwal, C. C. (2015). Data Mining: The Textbook. Springer. 

15. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. 

16. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical 

Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed.). Springer. 

17. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An Introduction to 

Statistical Learning: with Applications in R. Springer. 

18. Shmueli, G., Bruce, P. C., & Gedeck, P. (2019). Data Mining for Business 

Analytics: Concepts, Techniques, and Applications in R. Wiley. 

19. Kelleher, J. D., Tierney, B., & Tierney, B. (2018). Data Science An 

Introduction. CRC Press. 

20. Larose, D. T., & Larose, C. D. (2014). Discovering Knowledge in Data: An 

Introduction to Data Mining (2nd ed.). Wiley. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернет 

21. Національний інститут стандартів і технологій (NIST), Стандарти науки 

про дані та аналізу великих даних: https://bigdatawg.nist.gov/standards/  

22. Група спеціальних інтересів з виявлення знань та інтелектуального 

аналізу даних (SIGKDD) Асоціації обчислювальної техніки (Association 

for Computing Machinery, ACM): https://www.kdd.org/  

23. Процес міжгалузевого стандарту для інтелектуального аналізу даних 

(CRISP-DM): https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/  

24. Data Mining Group (DMG): https://www.dmg.org/  

25. Стандарти мови розмітки предиктивних моделей (PMML): 

http://dmg.org/pmml/v4-3/GeneralStructure.html  

Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 56 год., з них 28 год. лекцій 

та 28 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 64 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Отже завданнями вивчення дисципліни «Методи інтелектуального аналізу 

даних» є: 

1. Ознайомлення з основними методами та інструментами інтелектуального 

аналізу даних. 

2. Навчання збору та підготовки даних для аналізу. 

3. Розуміння та вміння застосовувати різноманітні алгоритми машинного 

навчання та інші методи інтелектуального аналізу даних. 

https://bigdatawg.nist.gov/standards/
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4. Вивчення способів візуалізації та інтерпретації результатів аналізу даних. 

5. Розвиток навичок створення моделей прогнозування на основі 

інтелектуального аналізу даних та їх застосування в різних сферах 

діяльності. 

Вивчення дисципліни "Методи інтелектуального аналізу даних" допомагає 

студентам розвинути вміння та навички аналізувати великі обсяги даних та 

отримувати з них корисну інформацію для прийняття рішень у різних 

галузях діяльності. 

В результаті вивчення дисципліни студенти мають: 

- знати: основні поняття та визначення інтелектуального аналізу даних, 

методи та моделі аналізу залежностей у даних; сучасні програмні 

засоби для здійснення інтелектуального аналізу даних; 

- вміти: здійснювати вибір алгоритмічних та програмних засобів для 

вирішення задач інтелектуального аналізу даних; порівнювати 

методи та моделі інтелектуального аналізу даних; застосовувати 

методи та алгоритми інтелектуального аналізу даних для прийняття 

рішень в різних сферах професійної діяльності (в задачах 

класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку 

асоціативних правил з використанням програмних інструментів 

підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій Data 

Mining, Text Mining, Web Mining). 

Опанування дисципліни забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 1, 

ЗК 2, ЗК 4, ЗК 5; КФ 2, КФ 9; ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 18, ПРН 50, 

ПРН 52. 

Ключові слова Інтелектуальний аналіз даних, машинне навчання, великі дані,  

кластеризація, регресія, класифікація, правила асоціації, зменшення 

розмірності, нейронні мережі, предиктивне моделювання. 

Формат курсу Очний  

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми 1. Вступ до інтелектуального аналізу даних: поняття та визначення, види 

даних, обробка даних, алгоритми машинного навчання. 

2. Методи попередньої обробки та очищення даних 

3. Методи інтеграції та перетворення даних 

4. Видобуток асоціативних правил та аналіз частих шаблонів 

5. Методи класифікації та дерева рішень 

6. Кластерний аналіз і виявлення викидів 

7. Інтелектуальний аналіз тексту та аналіз настроїв 

8. Аналіз великих даних та алгоритми машинного навчання. 

9. .Візуалізація даних: основні підходи та методи візуалізації, інтерактивні 

візуалізації. 

10. Застосування інтелектуального аналізу даних: приклади використання в 

різних сферах, таких як бізнес, медицина, наука, соціальні мережі. 

 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік у кінці 8 семестру 

Вид підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль складається з 

результатів усіх модульних контролів, що передбачені за весь термін 

викладання дисципліни. У разі, якщо здобувач за результатами поточного 

контролю, набрав загальну кількість балів від 50, він має право на 

автоматичне отримання заліку за кількістю набраних балів. Отримані бали і 

відповідна їм оцінка за згодою здобувача заноситься викладачем у відомість 

та залікову книжку. У випадку, якщо здобувач не набрав мінімальну 

кількість балів (до 30 балів) або він претендує на вищу оцінку, студент 

повинен скласти залік.  У разі складання заліку здобувачеві пропонується 

залікове завдання у вигляді тестових завдань або відкритих питань. 



Здобувачі має можливість отримати додаткові 10 балів за самостійне 

здобуття неформальної освіти – опанування онлайн-курсів з тематики 

дисципліни. Бали здобувач отримує за умови надання сертифікату про 

завершення курсів. 

Результати заліку оцінюються за національною шкалою і вносяться в 

залікову книжку здобувача та відомість. 

За підсумковим оцінюванням студент може набрати від 0 до 100 балів 

включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 

національну (4-балову) та в шкалу за системою ECTS. 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Реалізація компетентностного підходу передбачає широке використання в 

навчальному процесі здобувачів вищої освіти традиційних освітніх 

технологій в поєднанні з активними та інтерактивними формами проведення 

занять. Питома вага занять, що проводяться в інтерактивних формах, складає 

не менше 50% аудиторних занять. 

В рамках вивчення даної дисципліни використовуються: 

- мультимедійні освітні технології: інтерактивні лекції (презентації) з 

використанням програми MS Power Point в поєднанні з анімацією і звуковим 

супроводом; перегляд відеороликів за окремими пунктами тем занять, 

використання електронних посібників; 

- діалогові технології: організація групових дискусій, використання 

«мозкового штурму», техніки «touchstone»; 

- використання інформаційних технологій: використання спеціалізованих 

пакетів для розрахунку, проектування і дослідження систем управління та 

мережі Інтернет. 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 

супроводжуються демонстрацією презентацій за допомогою відеопроектора. 

Також проводиться дискусійне обговорення проблемних питань. 

Лабораторні заняття проводяться в аудиторіях, що мають комп’ютерну 

техніку та необхідне методичне забезпечення. 

У разі виникнення необхідності забезпечення навчального процесу у 

дистанційному режимі супровід та контроль знань реалізовується за 

допомогою хмарних сервісів або додатків он-лайн конференцій. Онлайн 

лекції, консультації та усні відповіді на питання проводяться за допомогою 

Microsoft Teams або Zoom, поточне та підсумкове тестування – Online Test 

Pad. 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. Інтернет ресурси. 

Політика та 

процедура 

академічної 

поведінки та 

етики 

Курс передбачає самостійне виконання здобувачами навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання. 

Виконання роботи замість інших здобувачів, а також намагання здати чужу 

роботу є порушенням академічної доброчесності.  

Обов’язковим є посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; надання достовірної інформації про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. 

Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

ності) 

Рівень сформованості кожної компетенції на різних етапах її формування в 

процесі освоєння даної дисципліни оцінюється в ході поточного та 

підсумкового контролю успішності та представлений різними видами 

оціночних засобів. Сформованість рівня компетенції не нижче порогового є 

підставою для допуску студента до проміжної атестації з даної дисципліни. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента  

при  оцінюванні  результатів  поточного  та  підсумкового контролів є такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 



- глибина і характер  знань  навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни,  що  міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, індивідуальних заняттях та консультаціях, результати 

самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання і задачі (у % від кількості  балів,  виділених  на  

завдання із заокругленням до цілого числа): 

- 0% – завдання не виконано; 

- 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

- 60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

- 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

- 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

- 0% – завдання не виконано; 

- 40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

- 60% –  завдання  виконано  повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

- 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

- 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Сукупний результат визначається як середнє арифметичне значення оцінок 

за всіма видами поточного контролю. Враховуються також відповіді 

студента на питання з відповідних видів занять при поточному контролі - 

співбесіда, групова дискусія. 

Критерії оцінювання співбесіди (усного опитування), розбору конкретних 

ситуацій: 

- Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який повно і розгорнуто 

відповів на питання. 

- Оцінки «добре» заслуговує студент, який повно відповів на питання. 

- Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який неповно відповів на 

питання. 

- Оцінки «незадовільно» заслуговує студент, не відповів на питання. 

Критерії оцінювання групової дискусії: 

- Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який активно брав участь в 

обговоренні, коректно і точно ставив питання, повно і розгорнуто 

відповідав на запитання, сформулював і аргументовано відстоював 

свою точку зору. 



- Оцінки «добре» заслуговує студент, який активно брав участь в 

обговоренні, коректно і точно ставив питання, повно і розгорнуто 

відповідав на запитання, сформулював свою точку зору. 

- Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який брав участь в 

обговоренні, відповідав на запитання. 

- Оцінки «незадовільно» заслуговує студент, який не брав участі в 

обговоренні, не відповідав на запитання. 

У разі виникнення необхідності забезпечення навчального процесу у 

дистанційному режимі супровід та контроль знань реалізовується за 

допомогою хмарних сервісів або додатків он-лайн конференцій. 

Питання до  

зіліку. 

1. Що таке інтелектуальний аналіз даних та які його основні принципи? 

2. Які інструменти та техніки використовуються для обробки та аналізу 

даних? 

3. Які методи використовуються для знаходження корисних залежностей 

та патернів у великих наборах даних? 

4. Як використовуються методи класифікації та кластеризації для аналізу 

даних? 

5. Які інструменти використовуються для візуалізації та представлення 

результатів аналізу даних? 

6. Які методи використовуються для роботи з текстовими даними та 

зображеннями? 

7. Які алгоритми використовуються для побудови прогностичних моделей 

на основі даних? 

8. Які етичні та правові аспекти пов'язані з інтелектуальним аналізом 

даних? 

9. Які переваги та недоліки використання інтелектуального аналізу даних 

у практичних застосуваннях? 

10. Як можна застосовувати інтелектуальний аналіз даних для розв'язання 

конкретних завдань у певній сфері діяльності? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
 

 


