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1. Анотація курсу

Навчальна  дисципліна  представляет  собою  Вступна  курс  з
програмування,  что  дает  уявлення  про  базові  Поняття  структурного
програмування (Даних, змінніх, розгалуження, циклах и функціях). Python -
це мова, что має низьку перевага перед іншімі мовами для початківців вівчаті
програмування (ясність коду, ШВИДКІСТЬ реализации).

Веб-сайт размещения курсу
http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kros-platformne-prohramuvannja/

2. Мета викладання дисципліни
Мета  викладання  навчальної  дисципліни  «Програмування  для

АНАЛІЗУ  Даних  мовою  Python»,  Це  Забезпечити  Отримання  студентами
теоретичного знань и практичних навичок прикладного програмування. 

3.  Завдання Вивчення дисципліни
Завдання  Вивчення  дисципліни  «Програмування  для  АНАЛІЗУ

Даних  мовою Python»-  формирование  в  студентів  вміння  розробляті  коди
програм та веб-Додатків.

4. Результати навчання - компетентності (з урахуванням soft skills)

Інтегральні компетентності:
Здатність  розв'язувати  СКЛАДНІ  Спеціалізовані  задачі  та  Практичні

проблеми  у  Галузі  комп'ютерних  наук  або  у  процесі  навчання,  что
предполагает!  Застосування теорій та методів  інформаційних технологій  и
характерізується комплексністю та невізначеністю умів.

Загальні компетентності:
Здатність до абстрактного мислення, АНАЛІЗУ та синтезу. 
Здатність застосовуваті знання у практичних сітуаціях. 
Знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння  професійної

ДІЯЛЬНОСТІ. 
Здатність Вчитися й оволодіваті Сучасний знань. 
Здатність  до  поиска,  оброблення  та  АНАЛІЗУ  информации  з  різніх

джерел. 
Здатність генеруваті Нові Ідеї (креативність). 
Здатність працювати в команді. 
Здатність прійматі обґрунтовані решение. 
Здатність оцінюваті та Забезпечувати якість віконуваніх робіт. 

СПЕЦІАЛЬНІ (фахові, предметні) компетентності.

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1616
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kros-platformne-prohramuvannja/
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Здатність  до  Виявлення  статистичних  закономірностей
недетермінованіх  явіщ,!  Застосування  методів  Обчислювальна  інтелекту,
зокрема статистичної,  нейромережевої  та  нечіткої  Обробка  даних,  методів
машинного навчання та генетичного програмування ТОЩО. 

Здатність  до  інтелектуального  АНАЛІЗУ  Даних  на  основе  методів
Обчислювальна  інтелекту  включно  з  великими  та  погано  структурованімі
данімі, їхньої оператівної ОБРОБКИ та візуалізації результатів АНАЛІЗУ в
процесі розв'язування прикладних задач. 

Програмні компетенції.
Застосовуваті  знання основних форм и Законів  абстрактно-логічного

мислення, основ Методології наукового Пізнання, форм и методів вилучення,
АНАЛІЗУ,  ОБРОБКИ  та  синтезу  информации  в  предметній  області
комп'ютерних наук.

Розробляті  Програмні  моделі  предметних  середовище,  вібіраті
парадигму  програмування  з  позіцій  зручності  та  якості!  Застосування  для
реализации методів та алгоритмів розв'язання задач в Галузі комп'ютерних
наук

5. Пререквізіті
Вивчення  дисципліни  «Програмування  для  АНАЛІЗУ  Даних  мовою

Python»Предполагает базові знання у студентів, Які смороду ОТРИМАНО,
Вивчаючи« вищу математику »та «Алгорітмізація та програмування».

6. пост реквізити
Знання  и  вміння,  Які  отрімані во  время  Вивчення  дисципліни

«Програмування для АНАЛІЗУ Даних мовою Python»Використовують при
вівченні дисципліни «Технології создания програмних продуктів».

7. Інформація про викладача 
Назва курсу. 
Мова 
викладання:

Прикладне програмне забезпечення (Python). 
Українська

викладач: Мозговенкр Андрій Андрійович
Посада: Асистент кафедри комп'ютерних наук ТДАТУ
Контактна 
інформація:

e-mail: andrii.mozghovenko@tsatu.edu.ua
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/mozhovenko-andrij-
andrijovych/

Наукові 
Захоплення: 

Об'єктно орієнтоване програмування
Нейронні мережі.

8. Структура курсу та форма контролю знань
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номер
тижня

вид зайняти
Тема заняття

або завдання на
самостійну роботу

Кількість

годин балів

лк лаб
сем.
(Пр.)

СРС

Змістовій модуль 1. Методика проектування експертних системи

1

Лекція 1
Введення в аналіз 
Даних на мові Python

2 - - - -

Лабораторна
робота 1

Основи 
програмування на 
мові Python: типи 
Даних и методи 
роботи з ними

- 2 - - 2,5

Самостійна 
робота 1

Підготовка по 
наступної роботи

- - - 6 1,5

2

Лекція 2

Математичний апарат
для АНАЛІЗУ Даних 
Вектор, матриці, 
Функції та Похідні.

2 - - - -

Лабораторна
робота 2

Основи 
програмування на 
мові Python: типи 
Даних и методи 
роботи з ними

- 2 - - 2,5

Самостійна 
робота 2

Підготовка по 
наступної роботи

- - - 6 1,5

3

Лекція 3 

Введення в модуль 
для роботи з 
числовими данімі 
NumPy (Numerical 
Python).

2 - - - -

Лабораторна
робота 3

Особливі типи даних 
до NumPy. Робота з 
векторами и матриці.

- 2 - - 2,5

Самостійна
робота 3

Підготовка по 
наступної роботи

- - - 6 1,5

4

Лекція 4

Введення в модуль 
для роботи з 
табличним поданих 
Даних Pandas.

2 - - - -

Лабораторна
робота 4

Робота з табличного 
данімі в Pandas

- 2 - - 2,5

Самостійна
робота 4

Покоління ЄС - - - 6 1,5

5 Лекція 5 Введення в 
візуалізацію Даних. 

2 - - - -
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Нюанси візуалізації 
Даних и принципи 
людського 
сприйняттів. Правила 
создания хороших 
візуалізацій.

Лабораторна
робота 5

Проведення 
розвідувального 
АНАЛІЗУ даних до 
Pandas на прікладі 
Даних про пасажирів 
"Тітаніка"

- 2 - - 2,5

Самостійна 
робота 5

Підготовка по 
наступної роботи

- - - 6 2

6

Лекція 6

Огляд різніх відів 
графіків (гістограма, 
бар-чарт, секторальна
Діаграма, лінійні
графіки, графік 
розсіювання, теплова 
карта и т.д.).

2 - - - -

Лабораторна
робота 6

Створення різних 
видів візуалізацій на
синтетичних даних і
тренувальних 
наборах даних. 

- 2 - - 2,5

Самостійна 
робота 6

Підготовка по 
наступної роботи

- - - 6 2

7
МК-1

Модульний 
контроль за 
змістовій модуль 1

- - - - 10
8

Всього за змістовій модуль 1 - 35 балів. 12 12 - 66 35

Змістовій модуль 2. Проектування інтелектуальніх систем інструментальнімі
засоби

9

Лекція 7

Огляд мови 
розмітки markdown. 
Експорт даних і 
звітів з Jupyter 
Notebook.

2 - - - -

Лабораторна
робота 1

Створення 
інтерактивних 
візуалізацій і звітів 
за допомогою 
інструменту Plotly. 

- 2 - - 3

Самостійна Підготовка по - - - 8 2

6
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робота 1 наступної роботи

10

Лекція 8

Введення в аналіз 
тексту. 
Застосування в 
політології. 
Особливості 
підготовки даних.

2 - - - -

Лабораторна
робота 3

Збір Даних для 
текстового 
АНАЛІЗУ з 
Новинам сайтів. 
Підготовка Даних 
для
АНАЛІЗУ. 
Використання 
моделей 
Word2vector

- 2 - - 3

Самостійна 
робота 3

Підготовка по 
наступної роботи - - - 8 2

11

Лекція 9
Аналіз тексту. 
Латентний 
розміщення Діріхле.

2 - - - -

Лабораторна
робота 4

Аналіз тексту, 
зібраного з 
соціальної мережі 
(Коментарі 
Користувачів). 
Побудова 
Передбачувальна 
моделей.

- 2 - - 3

Самостійна 
робота 4

Підготовка по 
наступної роботи - - - 8 2

12

Лекція 10
Основи 
програмування 
модулів.

2 - - - -

Лабораторна
робота 5

Робота зі списками. - 2 - - 3

Самостійна 
робота 5

Підготовка по 
наступної роботи - - - 8 2

13

Лекція 11

Введення в аналіз 
мереж. Основні 
метрики и 
Параметри мереж.

2 - - - -

Лабораторна
робота 6

Введення в модуль 
NetworkX. 

- 2 - - 3
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Підготовка Даних 
для АНАЛІЗУ 
мереж.

Самостійна 
робота 6

Підготовка по 
наступної роботи

- - - 8 2

14

Лекція 12

Введення в машину
навчання. Навчання
з учителем и без 
вчителя. Проблема 
перенавчання.

2 - - - -

Лабораторна
робота 6

Бібліотека sklearn. 
Постановка 
гіпотезі, 
превращение Даних
и побудова 
регресійніх 
моделей для задачі 
з пасажирами 
"Тітаніка"

- 2 - - 3

Самостійна 
робота 6

Підготовка по 
наступної роботи

- - - 11 2

15

Лекція 13

Регресівні моделі. 
Метод найменших 
квадратів. 
Логістична 
регресія.

2 - - - -

Лабораторна
робота 6

Розбір примеров. 
Побудова 
ансамблів моделей 
на наборі даних 
"Титанік"

- 2 - - 3

Самостійна 
робота 6

Підготовка по 
наступної роботи

- - - 11 2

16
МК-2

Модульний 
контроль за 
змістовій модуль 2

- - - - 10
17

Всього за змістовій модуль 2 - 35 балів. 14 14 - 62 35

Екзамен. 30
Всього з навчальної дисципліни - 180 рік. 100

Поточний  контроль  успішності  здобувачів  ВО  -  проводитися  на
потокових  заняття  відповідно  до  Расписание  у  виде  усного  контролю,
тестового  контролю  або  розв'язування  проблемних  СИТУАЦІЙ  ТОЩО.
Підсумковій  модульний  контроль  здійснюється  відповідно  до  модульної
освітньої  програми,  академічного  календаря  и  затверджених  Навчальних

8
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програм з дисципліни, розроблення на Основі ОПП (ОНП) спеціальності у
форме тестування.

Основні  вимоги  до  контролю  знань  наведені  у  Положенні  про
оцінювання знань здобувачів ВО ТДАТУ: 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_ot
sinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf

9. Методи та форми навчання

Навчальний  процес  з  дисципліни  «Програмування  для  АНАЛІЗУ
Даних мовою Python»Здійснюється в таких формах:

- навчальні заняття (лекцій, лабораторні роботи);
- Виконання індівідуальніх завдання;
- самостійна робота;
- контроль знань, умінь та навичок;

10.  політика курсу

Вимоги  дисципліни:  обов'язкове  відвідування  аудиторних  зайняти,
попередня  підготовка  до  лекцій  и  лабораторних  зайняти  з  навчально-
методичному  Посібнику  и  Основний  літературі,  якісне  и  своєчасне
Виконання  завдання  Самостійної  роботи,  доля  у  всех  видах  контролю
(поточний  контроль,  контроль  Самостійної  роботи  студента,  підсумковій
контроль  ).  Если  Ви  без  запізнень  відвідайте  всі  заняття,  будете  активно
працювати на заняття, виконан всі завдання якісно и в рядків, то наберете
максимальний  бал,  зазначеним  в  календарному  графіку  контрольних
ЗАХОДІВ.

Поважні  причини  пропуску  зайняти  не  звільняють  студента  від
Виконання  Всього  комплексу  лабораторних  и  самостійніх  робіт.  У  цьом
випадка  Вам  надається  можлівість  відпрацюваті  его  по  індівідуальнім
завдання и в годину, Вказаною викладачем.

Академічна доброчесність.  Роботи студентів повінні буті орігінальнімі
дослідженнямі  чи  міркуваннямі.  Відсутність  посилання  на  агентство
вікорістані  джерела,  фабрікування джерел,  спісування,  втручання в роботу
других  студентів  становляться,  но  НЕ  обмежують  прикладом  можлівої
академічної недоброчесності. Виявлення ознака академічної недоброчесності
в пісьмовій работе студента є підставою для ее незарахування викладачем,
Незалежності від масштабів плагіату чи обману.

11. шкала оцінок

дисципліна  «Програмування  для  АНАЛІЗУ  Даних  мовою
Python»Оцінюється за 100-бальною шкалою. 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
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Переведення  балів  внутрішньої  100-бальної  шкали  в  національну  та
шкалу ЄКТС здійснюється у Наступний порядку:

шкала 
рейтингом

ТДАТУ

Оцінка
за шкалою

ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

Екзамен або Диференційований залік

90-100 A 5 (відмінно)
82-89 B

4 (добре) 
75-81 C
67-74 D

3 (задовільно) 
60-66 E

35-59 FX
2 (незадовільно)
(З можлівістю повторного перескладання)

0-34 F
2 (незадовільно)
(З обов'язковим повторним Вивчення курсу)

12.  Рекомендована література та інформаційні ресурси

1.Андріанова,  Анастасія  Олександрівна (канд.  Фіз.-мат.  Наук;  1978-).
Практикум  з  курсу  "Об'єктно-орієнтоване  програмування"  на  мові  C  #:
[навчальний посібник] / А. А. Андріанова, Л. Н. Ісмагілов, Т. М. Мухтарова;
Казан.  (Приволж.)  Федер.  ун-т,  Ін-т  вирахував.  математики  та  інформ.
технологій. Казань: Казанський університет, 2012 115 с.

2.Андріанова,  Анастасія  Олександрівна (канд.  Фіз.-мат.  Наук;  1978-).
Об'єктно-орієнтоване  програмування  на  C  #:  [навчальний  посібник]  /
Андріанова  А.  А.,  Ісмагілов  Л.  Н.,  Мухтарова  Т.  М.;  Казан.  (Приволж.)
Федер.  ун-т,  Ін-т  вирахував.  математики  та  інформ.  технологій.  Казань:
[Казанський (Приволзький) федеральний університет], 2012. 140 с. :

3.Зігард Меднікс, Лайрд Дорнін, Блейк Мік, Масумі Накамура; [Пер. з
англ. О. Сивченко].  2-е изд.  Санкт-Петербург [и др.]:  Пітер, 2013. 560 с. :
Ил.  ;  24.  (Серія  "Бестселери  O'Reilly").  Загл.  і  авт.  ориг  .:  Programming
Android  /  Zigurd  Mednieks,  Laird  Dornin,  G.  Blake  Meike,  and  Masumi
Nakamura. На обл .: Програмування на Java для нового покоління мобільних
пристроїв. ISBN 978-5-496-00526-5 ((в обл.)), 2000.. фрагмент книги.

4.Программірованіе під Android / Брайан Харді, Білл Філліпс; [Пер. з
англ. Е. Матвєєв]. Санкт-Петербург [и др.]: Пітер, 2014. 592 с. : Ил. ; 24. (Для
професіоналів).? Заг. і авт. ориг .: Android Programming / Bill Phillips & Brian
Hardy. ISBN 978-5-496-00502-9 ((в обл.)), 1700.

5.Голощапов  А.  Л.  Google  Android:  програмування  для  мобільних
пристроїв. СПб .: БХВ-Петербург, 2010. 448 с. (Професійне програмування). -
ISBN 978-5-9775-0562-8.

13. Інформаційний пакет до дисципліни

Інформаційний пакет дисципліни розміщеній на Веб-сайті курсу:
10
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http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kros-platformne-prohramuvannja/

http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kros-platformne-prohramuvannja/
http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1616

