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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальне уявлення про інтелектуальний аналіз даних. Мета використання технології. Сфера 

застосування. Класи систем інтелектуального аналізу даних. Методи використання навчальної 

інформації. Процес Data Mining. Методи та стадії Data Mining. Задачі класифікації та кластеризації. 

Задачі прогнозування. Задачі візуалізації. Статистичний аналіз даних. Кореляційний аналіз. 

Факторний аналіз. Регресійний аналіз. Робота з пакетом Matlab. Методи класифікації та 

прогнозування. Дерева рішень. Метод опорних векторів. Метод «найближчий сусід». Байєсова 

класифікація. Методи кластерного аналізу. Ієрархічні і ітеративні методи. Алгоритм k-середніх. 

Нейронні мережі. Моделі нейронних мереж. 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

 

Здобувати систематичні знання в галузі комп’ютерних наук, аналізувати проблеми з точки 

зору сучасних наукових парадигм, осмислювати і робити обґрунтовані висновки з наукової і 

навчальної літератури та результатів експериментів. ПРН-1 

Використовувати технології та інструментарії пошукових систем, методи інтелектуального 

аналізу даних і текстів, здійснювати опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. ПРН-5 

Проявляти допитливість, схильність до ризику, вміння мислити, надихатись новими ідеями, 

втілювати їх, запалювати ними оточуючих, комбінувати та експериментувати.  ПРН-6 

Застосовувати у роботі міжнародні стандарти з оцінки якості програмного забезпечення, 

управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів розробки ПЗ. ПРН-9 

Ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності  для 

розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та 

проектування інформаційних систем за галузями. ПРН-12 

Розв’язувати типові задачі з використанням основних теорем теорії ймовірностей; будувати 

закони розподілу випадкових величин і обчислювати їх числові характеристики; будувати моделі 

випадкових процесів та здійснювати їх аналіз; застосовувати ймовірнісно-статистичні методи для 



оцінки стохастичних процесів; використовувати сучасні середовища для розв’язування задач 

статистичної обробки експериментальних даних. ПРН-13 

Визначати складові структурної та параметричної ідентифікації моделей реальних систем, 

застосовувати методи моделювання складних об’єктів і систем з використанням відповідне 

програмне забезпечення, оцінювати ступінь повноти, адекватності, істинності  та реалізуємості 

моделей реальних систем. ПРН-18 

Використовувати методології, технології та інструментальні засоби управління життєвим 

циклом інформаційних систем, програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних 

технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміння готувати проектну документацію 

(техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, креативний бриф, угоду, 

договір, контракт та ін.). ПРН-21 

Використовувати технології OLAP, DataMining, TextMining, WebMining в процесі 

інтелектуального багатовимірного аналізу даних; розв’язувати професійні задачі з використанням 

методів класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил. ПРН-22 

Використовувати технології проектування складних систем, вибирати CASE- засоби; 

формулювати техніко-економічні вимоги, розробляти інформаційні та програмні системи з 

використанням шаблонів та засобів автоматизованого проектування. ПРН-26 

Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та 

алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та 

експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення. ПРН-27 

 


