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ВСТУП 

 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методи аналізу даних та їх організація» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки    магістрів    за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки». 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  методи аналізу даних та їх організація. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:  Курс базується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін підготовки 

бакалаврів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких блоків змістових модулів: 

1. Розробка інтерфейсу клієнтської частини Web-додатку  

2. Серверна частина Web-додатку 

3. Клієнтська частина Web-додатку 

4. Безпека Web-додатків 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета – придбання фундаментальних знань, вмінь та навичок, необхідних для збору та представлення 

інформації у вигляді, придатному для машинної обробки, а також наступного статистичного та 

інтелектуального аналізу структурованих даних. 

 

1.2. Завдання дисципліни полягає в ознайомлення студентів з новітніми концепціями розвитку 

Всесвітньої мережі World Wide Web, а саме з семантичною павутиною (Semantic web) - технологією, що 

дозволяє трансформувати інформаційне наповнення Інтернету на глобальну базу знань, методами 

семантичного та інформаційного пошуку, методами інтелектуального аналізу даних, що 

використовуються для виявлення знать в мережі Інтернет, методами статистичної обробки даних. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

з н а т и : 

− методи збору, інтеграції та попередньої обробки даних про предметну область досліджень; 

− методи забезпечення інтероперабельності програмних систем; 

− методи представлення даних у вигляді семантичних моделей; 

− інтелектуальні методи аналізу даних; 
- сучасні інструментальні засоби, що використовуються в розробці Web-додатків; 

в м і т и : 

− виконувати семантичний опис даних і знань про предметні області комп'ютерних 

інформаційних технологій; 

− виконувати витяг знань з баз і сховищ даних для розробки та використання математичних 

моделей і програмного забезпечення шляхом обробки даних з використанням методів 

математичної статистики, машинного навчання та штучного інтелекту; 

− використовувати моделювання для вирішення задач прогнозування та прийняття рішень в 

різних предметних областях 

− інтегрувати програмні системи і програми та забезпечити їх інтероперабельність (сумісність); 

− застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при розробці, 

налагодженні та експлуатації ІС та технологій. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    120    години/   4    кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Семантичний опис даних, системне інтегрування різних за природою 

даних, інтероперабільність. 

Тема 1. Інтеграція та інтероперабільність (сумісність) даних. 

Проблема інтеграції даних. Методи синтаксичної та семантичної інтеграції даних. 

Інтероперабельність даних. 

Тема 2. Інтелектуальна обробка та інтелектуальна інтеграція даних. 
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Методи інформаційного пошуку. Задача інтелектуального пошуку. Роль технологій Semantic 

Web у інтелектуалізації пошуку. Задача інтелектуальної інтеграції інформації (ініціатива I3 – 

Intelligent Ingormation Integration).  

Проблеми інтелектуальної інтеграції: різнорідність і автономність інформаційних ресурсів на 

інфраструктурному, мовному, синтаксичному, семантичному рівнях. 

 

Змістовий модуль 2 Семантичний веб та його технології 

Тема 1. Семантичний веб 

Поняття Semantic Web, Структура базової моделі Semantic Web. Поняття онтології. Агенти та 

сервіси. Представлення знань для Semantic Web. Linked Data в середовищі Semantic Web. 

Концепція Open Data. Технологія інтелектуального аналізу у мережі Інтернет. 

Тема 2. Семантичні технології веб 

Розширювана мова розмітки (XML, eXtensible Markup Language). Загальна схема опису ресурсів 

RDF (Resource Description Framework), RDF Schema. Метадані, Dublin Core. Онтології, мова 

опису веб-онтологій OWL (Web Ontology Language). Мови запитів до RDF сховищ (SPARQL, 

Protocol and RDF Query Language). Принцип «логічного висновку», дескриптивна логіка, мова 

правил веб-семантики (SWRL, Semantic Web Rule Language).  
 

3. Рекомендована література 

1. Ситник В.Ф. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг): навчальний посібник / 

В.Ф. Ситник, М.Т. Краснюк. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с. 

2. Барсегян А. А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP: 

учебное пособие для студ. Вузов / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. 

Холод. – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. 

3. Бородакий Ю.В. Вероятностно-статистические методы обработки данных в 

информационных системах / Ю.В. Бородакий, Н.А. Крицына, Ю.П. Кулябичев, Ю.Ю. 

Шумилов. – М.: Радио и связь, 2003. – 264 с. 

4. Савицкий Н.И. Технологии организации, хранения и обработки данных: учеб. пособие / 

Н.И. Савицкий. – М: ИНФРА-М, 2001. – 232 с. 

5. Hebeler John. Semantic Web Programming / John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew 

Perez-Lopez. – Wiley  Publishing, 2009. – 648 p. 

6. Allemang Dean. Semantic Web for the working ontologist : effective modeling in RDFS and OWL 

/ Dean Allemang, Jim Hendler. – 2nd ed. - Morgan Kaufmann Publishers, 2011. – 354 p. 

7. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения : учебное пособие / Б.В. Добров, 

В.В. Иванов, Н.В. Лукашевич, В.Д. Соловьев. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 173 с. 

8. Маннинг Кристофер Д. Введение в информационный поиск / Маннинг Кристофер Д., 

Рагхаван Прабхакар, Шютце Хайнрих. – М.: ООО"И.Д.Вильямс", 2011. – 528 с. 

9. Олійник А.О. Інтелектуальний аналіз даних: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: 

рек. МОНУ / А.О. Олійник, С.О. Субботін, О.О. Олійник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 278 с. 

10. Segaran Toby. Programming the Semantic Web / Toby Segaran, Colin Evans, Jamie Taylor.. - 

O'Reilly Media, 2009. - 302 p. 

11. Pollock Jeffrey T. Semantic Web For Dummies / Jeffrey T. Pollock. – Wiley, 2009. – 432 p. 

12. Amerland David. Google Semantic Search / David Amerland. – Que Publishing, 2013. – 240 

p. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою: 

завдань для лабораторних робіт; усних опитувань; письмових контрольних робіт.  

 

 


