
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТУ «КАРАЗІНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ» 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

 

                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна 
Інтелектуальний аналіз даних 

 Офіційна назва 

освітньої програми 
Комп’ютерні науки та інформаційні технологіі в  бізнесі 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

 Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в 

кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мета вивчення 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» 

є формування системи теоретичних і практичних знань з основних 

принципів, методів і технологій інтелектуального аналізу даних, пошуку 

логічних закономірностей та видобування знань з даних, методів 

кластеризації та прогнозування, що використовуються в аналітичних та 

інтелектуальних системах оброблення інформації. 

Очікувані результати 

навчання 

 

РНД1. Студент знає основні методи і технології первісної обробки та 

дослідження структури даних. 

РНД2. Студент знає основні методи статистичного аналізу, кластеризації та 

прогнозування, що використовуються в аналітичних інтелектуальних 

системах оброблення інформації. 

РНД3. Студент знає основні методи пошуку логічних закономірностей та 

видобування знань з даних. 

РНД4 Студент знає принципи та особливості побудови СППР (систем 

підтримки прийняття рішень) як типових систем інтелектуального аналізу 

даних. 

РНД5 Студент знає організацію та методи роботи зі сховищем даних як 

елементом інформаційного забезпечення систем інтелектуального аналізу 

даних. 

РНД6 Студент знає багатовимірні моделі даних та архітектуру OLAP-

систем.  

РНД7 Студент вміє використовувати моделі і методи системного аналізу та 

математичної статистики у аналізі даних (класифікація, регресія, 

кластеризація тощо). 

РНД8 Студент вміє виконувати основні операції розподіленого 

інтелектуального аналізу даних. 

РНД9 Студент вміє застосовувати агентні технології аналізу даних.  

РНД 10 Студент вміє використовувати методи та засоби Visual Mining і Text 

Mining. 

РНД 10 Студент вміє виконувати захист інформаційного забезпечення 

інформаційних систем на основі проведеного аналізу даних.  

Зміст навчальної 

дисципліни за темами 

Тема 1. Розвиток інтелектуального аналізу даних.  

Тема 2. Методи первісної обробки даних  

Тема 3. Методи дослідження структури даних: візуалізація та автоматичне 

групування даних  



Тема 4. Методи використання навчальної інформації.  

Тема 5. Кластерний аналіз.  

Тема 6. Методи багатовимірної кластеризації: процедура Мак-Кина, метод 

к-середніх, сітчасті методи. Растрова кластеризація об’єктів.  

Тема 7. Лінійний дискримінантний аналіз. Побудова канонічних та 

класифікаційних функцій.  

Тема 8. Методи класифікації та прогнозування. Дерева рішень.  

Тема 9. Основи методів опорних векторів, «найближчого сусіда», Байеса.  

Тема 10. Класифікація об’єктів у випадку невідомих розподілень даних. 

Тема 11. Методи пошуку шаблонів даних. Асоціаційні правила.  

Тема 12. Метод Apriori, побудова FP-дерев пошуку шаблонів даних. Min-

max асоціації у базах даних. Побудова hach-дерев  

Тема 13. Розробка OLAP-кубів під час аналізу багатомірних даних у БД.  

Тема 14. Способи та методи візуального відображення даних  

Тема 15. Методи, стадії задачі Data Mining  

Тема 16. Процес Data Mining. Стандарти Data Mining. Інструменти. 

Форми поточного та 

підсумкового 

контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 

Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

Мова навчання українська  

Критерії оцінювання 

результатів навчання 

 
Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Практичні завдання 
10 х 3 балів = 

30 балів 

Письмові тестові роботи 2 х 5 балів= 10 балів 

Презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-

аналітичної) роботи 

до 10 балів 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 
 

Викладач/   викладачі Філатова Л.Д., к.ф.-м.н., доцент 

Забезпечення 1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 

2.Інтерактивна дошка; 3.Компьютери. 

 


