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програми 

 

 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни є вивчення теоретичних основ, методів та 

програмних засобів, призначених для створення та застосування розподілених баз 

даних та знань в сучасних інформаційних системах. 

Предметом вивчення дисципліни – процес консолідації даних. 

Завдання  вивчення дисципліни: 

– набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з 

проектування розподілених баз даних та знань; 

– набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з 

проектування та використання  існуючих засобів інтеграції даних та знань; 

– набуття практичних навичок використання методів і засобів обробки даних і 

знань що зберігаються у різних системах. 

Мова викладання: українська. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Навчальна дисципліна «Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та 

знань» покликана допомогти студенту отримати: 

знання основних цілей побудови розподілених баз даних та знань, методів їх 

організації, пошуку та опрацювання даних, методів консолідації інформації, поняття 

конкурентної розвідки, її задачі; 

розуміння принципів застосування технологій розподілених баз даних і знань, 

Data Mining i Text Mining; 

уміння накопичувати, структурувати та систематизувати дані в предметній 

області діяльності організацій, здійснювати процес здобуття та придбання знань із 

сформованих інформаційних ресурсів, забезпечувати відповідно до ситуації 

моделювання знань та їх комп’ютерне подання; 

здатність аналізувати і систематизувати інформацію, обирати, застосовувати і 

вдосконалювати технології збирання даних,  забезпечувати роботу з конкурентної 

розвідки, інформаційно-аналітичного супроводження бізнесу, аналізувати, 

розробляти та управляти вимогами споживачів. 

 



КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у 

інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що передбачає 

проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються 

невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності  

ЗК5- Здатність здійснювати управління комплексними діями або проєктами.   
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ФК3 - Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення 

практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у 

професійній діяльності. 

ФК4 - Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного 

опрацювання наукової та управлінської інформації. 

ФК6 - Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення 

професійної діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування 

автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа. 

ФК9 - Здатність і готовність орієнтуватися у постановці завдання, застосуванні 

знань сучасних методів дослідження, вмінні аналізувати, синтезувати і критично 

підсумовувати інформацію. 

ФКС3 - Здатність здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та аналітико-

прогностичну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з 

консолідованою інформацією супроводження бізнесу, аналізувати, розробляти та 

управляти вимогами споживачів. 

ФКС4 - Здатність аналізувати і систематизувати інформацію, обирати, застосовувати 

і вдосконалювати технології збирання даних.  

ФКС5 - Здатність вибирати методи, засоби та відповідне професійне обладнання з 

метою здійснення професійної діяльності в професійній сфері, володіння методами 

організації та проведення інформаційно-аналітичних досліджень, набуття, подання, 

структурування, виведення знань, здатність обирати інформаційне програмне 

забезпечення з метою проведення наукових досліджень. 

ФКС6  - Здатність самостійно аналізувати, збирати, обробляти, узагальнювати  та 

моделювати дані у реальних умовах, здатність розробляти проекти і програми 

консолідації інформаційних ресурсів, організовувати та планувати інформаційно-

аналітичні дослідження, готувати аналітичні, інформаційні документи. 

ФКС7 - Здатність використовувати інтернет-ресурси для вирішення 

експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі професійної 

діяльності. 

ФКС11 - Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для 

формулювання завдань автоматизації інформаційних процесів. 

ФКС12 - Здатність здійснювати інформаційний моніторинг. 

ФКС14 - Забезпечувати роботу з конкурентної розвідки, інформаційно-аналітичного 

супроводження бізнесу, аналізувати, розробляти та управляти вимогами споживачів. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 



 

ПРН2 - Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи проєктування 

автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в 

інформаційній діяльності. 

ПРН3 - Формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення 

ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю. 

ПРН8 - Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, 

моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі 

конкурентоспроможності установи. 

За спеціалізовано-професійними компетентностями ОП «Консолідована 

інформація»: 

ПРНС10 - Здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та аналітико-

прогностичну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з 

консолідованою інформацією.  

ПРНС11 - Проєктувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, супроводжувати й 

експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, включаючи засоби 

представлення, анотування і пошуку знань у мережі. 

ПРНС12 - Уміння забезпечувати проєктну діяльність установи. 

 

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ  

 

Пререквізити  

 
 

 

 

 

 

 

 

Підготовка до підсумкової атестації. 

Доступ до навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
 

Постреквізити 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 60 

Лекції 15 

Системний аналіз 

інформаційної  

діяльності 

  

  

  

  

Математичні основи 

інформаційної 
діяльності 

 

Бази даних/Системи 

управління базами 
даних 

 

Технології 

менеджменту знань 

 

КОНСОЛІДОВАНІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

РЕСУРСИ БАЗ ДАНИХ 

ТА ЗНАНЬ 



Лабораторні роботи 45 

Практичні заняття – 

Самостійна робота, у т.ч.: 120 

Підготовка до аудиторних занять 14 

Підготовка до контрольних заходів 4 

Виконання курсової роботи  30 

Опрацювання питань програми, які не викладаються на лекціях 8 

Підготовка до екзамену  4 

Всього: 180 ( кредитів) 

Форма підсумкового контролю Екзамен 
 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники  

3. Силабус 

4. Програмне забезпечення: СКБД ACCESS і MySQL, MS EXCEL  

5. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень  

6. Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового контролю) 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

Назви змістових модулів  

і тем лекцій 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції Лабор. 
самостійна 

робота 

Зм. модуль 1. Технології аналізу та трансформації даних методами Data Mining 

1. Технології аналізу даних 20 2 6 12 

2. Трансформація даних 20 2 4 12 

Змістовний модуль 2. Попередня обробка та оцінювання якості даних 

3. Візуалізація даних 20 2 6 12 

4. Оцінка якості та попередня обробка даних 20 2 4 12 

Змістовний модуль 3. Асоціативні правила та методи кластеризації даних 

5. Пошук асоціативних правил 20 2 6 12 

6. Кластеризація 20 2 4 12 

Змістовний модуль 4. Часові ряди та машинне навчання з теми 

7. Аналіз та прогнозування часових рядів 20 2 6 12 

8. Класифікація і регресія, машинне навчання 10 1 9 18 

Курсова робота 30   30 

Усього годин за рік  180 15 45 120 

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

№ Назва теми Кількість годин 

1 Побудова консолідованих баз даних і знань 6 



2 Аналіз даних в середовищах  MS Excel, СКБД і MySQL 4 

3 Візуалізація даних в середовищах MS Excel, СКБД і MySQL 6 

4 Оцінка якості та попередня обробка даних засобами Excel 4 

5 Пошук асоціативних правил в Data Mining 6 

6 Кластеризація в середовищі MS Excel 4 

7 Створення інформаційно-аналітичних моделей для аналізу 

даних і прогнозування часових рядів 

6 

8 Алгоритми класифікації і регресії, реалізація основних методів 

машинного навчання засобами  сучасних комп’ютерних прог-

рам 

9 

 Всього 45 

 

КУРСОВА РОБОТА  

 

№  

 

Етапи виконання роботи 

Термін 

(тижні) 

Кількість  

годин 

1. Вибір напряму дослідження 1 2 

2. Пошук і опрацювання літератури 2 4 

3. Формулювання та затвердження теми 1 2 

4. Складання плану курсової роботи 2 4 

5. Поглиблений аналіз об’єкту дослідження 4 8 

6. Формування тексту роботи і списку літератури 4 4 

7. Оформлення пояснювальної записки та захист 2 6 

Всього    16                 30    

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Буковиц У. О., Уильяме Р .В. Управление знаниями: руководство к действию 

[Текст] / У. О. Буковиц, Р. В. Уильяме. — М., : Инфра-М, 2002. — 201 с.  

2. Данчук В.Д.,  Садовенко В.С.  Інформатика та системологія: Навчальний 

посібник. – Київ:  НТУ,     2011 – 162 с. 

3. Диго С. М. Базы данных: проектирование и использование: учебник / С. М. 

Диго. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 592 с. 

4. Жежнич П. І. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань: 

Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівcької політехніки, 2010. 

(Серія “Консолідована інформація”. Випуск 7). – 212 с.  

5. Жежнич П. І. Технології інформаційного менеджменту: Навч. посібник, 

Консолідована інформація. / П. І. Жежнич – Львів : Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 260 с. 

6. Каптерев А. И. Менеджмент знаний: от теории к технологиям. Научно-

методическое пособие. – М.: 2003. 

7. Кудрявцев Д. В. Системы управления знаниями и применение онтологий: 

Учеб. пособие. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. 



8. Кушерець В.І. Знання як стратегічний ресурс соціальних трансформацій. – К.: 

Знання України, 2002. – 248 с. 

9. Литвин В.В. Технології менеджменту знань: навч. посібник / В.В. Литвин; за 

заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 

260 с. – (Серія “Консолідована інформація”, вип. 2). 

10. Рыков В.В. Обработка нечисловой информации.управление знаниями. 

М.:МФТИ.  2008. 150с. 
11. Рутковская Д., Пилинский м., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические 

   алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И.Д. Рудинского. – М.: Горячая 

  линия – Телеком, 2006. – 452 с. 

 

 

Електронні ресурси 

 

1. http://testportal.gov.ua/questions/  

2. http://www.trud.gov.ua   

3. http://job.ukr.net/, http://www.jobs.ua/ 

4. http://www.work.ua/ua/  

5. http://portal.pfu.gov.ua 

6. http://land.gov.ua 

7. http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/  

8. http://www.cskidd.gov.ua/ 

 

Доступ до матеріалів щодо анотації лекцій, лабораторних робіт, тематики та 

методичних вказівок до виконання курсових робіт, самоcтійної роботи, питань до 

модульних контрольних робіт, підсумкового контролю та інш. можна отримати за 

посиланнями: 

http://kist.ntu.edu.ua/nmk_ipz_bak.php 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

Поточне оцінювання змістових модулів Екзамен Сума 

 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 МК1 ЗМ3 

Т2 

ЗМ4 МК2  

40 

 

100 10 

10 

10 

10 

10 10 

10 

10 

10 

10 

Присутність на лекціях 2 2 2 2 

Присутність на ЛР 2 2 2 2 

Виконання та захист ЛР 6 6 6 6 

 

Модульна оцінка (максимальна кількість балів – 30) складається із: 

– присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів – 4); 

– присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів – 4); 

http://kist.ntu.edu.ua/nmk_ipz_bak.php


– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів – 12); 

– модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів – 10). 

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 4 питань теоретичного 

курсу та 1 практичного завдання. Максимальна кількість балів за кожне питання: 

– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання студент 

одержує 2 бали; 

– якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені невірні 

тлумачення, студент одержує 1 бал; 

– якщо студент не надав відповідь на питання, повністю не виконано завдання, або 

допущено принципові помилки, – студент одержує 0 балів. 

Екзамен (максимальна оцінка за екзамен – 40 балів). Екзаменаційне завдання 

складається з трьох питань теоретичного курсу та 1 практичного завдання.  

Максимальна кількість балів за кожне питання та завдання: 

– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання студент 

одержує 10 балів; 

– якщо студент дав відповідь на питання і виконав завдання, допустивши не 

принципові помилки, студент одержує 7 балів; 

– якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені невірні 

тлумачення, студент одержує 3 бали; 

– якщо студент не надав відповідь на питання, не виконав завдання, або виконав 

завдання з принциповими помилками, –одержує 0 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі види навчальної 

діяльності. 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

5. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і оцінювання 

результатів навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього 

процесу в Національному транспортному університеті. 

Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно до 

розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також 

мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку не 

виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять 

(лабораторних робіт, курсової роботи) до екзамену він не допускається; пропущені 

заняття обов’язково мають бути відпрацьовані.  

Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує поважна 

причина, наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо студент не 

http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf


може бути присутніми на заняттях, він все одно несе відповідальність за виконання 

завдань, що проводились в комп’ютерному класі.  

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання пропущеного 

заняття з лекційного курсу здійснюється шляхом підготовки і захисту реферату за 

відповідною темою у вигляді презентації. Захист реферату відбувається відповідно 

до графіку консультацій викладача, з яким можна ознайомитись на кафедрі. 

Відпрацювання пропущеного лабораторного заняття здійснюється шляхом 

самостійного виконання завдання і його захисту відповідно до графіку консультацій 

викладача. 

Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні ситуації мають 

відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, необхідно бути 

взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми нечесної 

роботи неприпустимі. Всі індивідуальні завдання та курсову роботу студент має 

виконати самостійно із використанням рекомендованої літератури й отриманих 

знань та навичок. Цитування в письмових роботах допускається тільки із 

відповідним посиланням на авторський текст. Недопустимі підказки і списування у 

ході захисту лабораторних робіт, на контрольних роботах, на іспиті. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; 

чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними 

телефонами. Повага один до одного дає можливість ефективніше досягати 

поставлених командних результатів. При виконанні лабораторних робіт студент 

може користуватися ноутбуками. Проте під час лекційних занять та обговорення 

завдань лабораторних робіт не слід використовувати ноутбуки, смартфони, 

планшети чи комп’ютери. Це відволікає викладача і студентів групи та 

перешкоджає навчальному процесу. Якщо ви використовуєте свій ноутбук чи 

телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно заздалегідь отримати дозвіл 

викладача.  

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів 

регламентується Положення про систему забезпечення академічної доброчесності 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами 

вищої освіти в Національному транспортному університеті  

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
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