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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних знань 

та практичних навичок з ефективного застосування інформаційних технологій обробки даних з 

використанням спеціальних бібліотек аналізу та візуалізації для подальшого застосування в 

професійній діяльності. 

Завданням вивчення дисципліни «Планування та контроль проєкту з використанням 

інформаційних технологій» є набуття компетенцій знань та вмінь, що дозволяють ефективно 

проводити обробку даних: формування знань та вмінь стосовно використання сучасних 

інформаційних технологій аналізу даних по проєктам; виявляти закономірності у великих 

масивах даних за допомогою програмних комплексів; формування знань та вмінь для 

використання методів та моделей аналізу даних з застосуванням спеціального програмного 

забезпечення. 

 
  Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

 

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності. 
ЗК1. Здатність застосовувати 

навички аналітичного та 

критичного мислення для 

вирішення проблем у сфері 

інформаційних систем та 

технологій, у тому числі в 

умовах неповної / недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог. 

Знати: визначення, структуру, компоненти 

інформаційних технологій обробки даних 

Вміти: формувати інформаційну базу проєкту 

ЗК5. Здатність аналізувати великі 

масиви інформації для 

прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо 

ведення бізнесу. 

Знати: моделі, методи та засоби аналізу даних при 

управлінні проєктами 

Вміти: збирати, обробляти, аналізувати та 

візуалізувати дані при управлінні проєктом 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Знати: основні підходи та стратегії обробки та 

візуалізації даних при управлінні  проєктами 

Вміти: на основі стратегій функціонування 

інформаційних технологій обробки даних проводити 

моніторинг проєктів 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК7. Здатність будувати структурні 

моделі складних систем при 

управлінні змістом проєкту, 

досліджувати їх для побудови 

техніко-економічного 

обґрунтування проєктів, 

формувати перелік цілей та 

вимог до проєктів створення 

інформаційних систем. 

Знати: вимоги до результатів аналізу даних, їх цілі, 

структуру та зміст.  

Вміти: очищати, обробляти, аналізувтати та 

візуалізувати дані за допомогою інформаційних 

технологій таким чином, щоб отриманий результат 

відповідав вимогам замовникам. 

СК14. Здатність використовувати 
методи та поняття та категорій 
системного аналізу, 
формалізовані процедури й 
алгоритми системного аналізу, 
проводити класифікацію 
моделей з ціллю моделювання. 

Знати: методику управління змінами при обробці 

даних за допомогою інформаційних технологій з 

демонстрацією отриманих знань та навичок з інших 

дисциплін, навички з оцінки результативності 

рішень з точки зору майбутнього керівника даного 

типу проєктів. 

Вміти: управляти змінами при обробці даних з 

використанням інформаційних технологій. 
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СК15. Здатність управляти, 
розробляти і впроваджувати 
проєкти засобами 
комп’ютерного моделювання та 
сучасних інформаційних 
технологій 

Знати: планування проєктів на основі проведеного 

аналізу даних для забезпечення успішного 

завершення проєкту в рамках виділених коштів, 

ресурсів і часу, а також якості готової продукції. 

Вміти: застосовувати програмні засоби обробки 

даних: Power BI, RStudio 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Інформаційні технології обробки інформації та обробки даних. 

Змістовий модуль 1. Методи пошуку та обробки інформації. 

Тема 1. Методи пошуку інформації.  

Тема 2. Методи очиски даних.  

Тема 3. Методи обробки даних. 

Тема 4. Методи візуалізації даних. 

Змістовий модуль 2. Інформаційні технології обробки даних. 

Тема 1. Інтерфейс, компоненти та  розв’язання завдань з використанням Power BI.  

Тема 2. Інтерфейс, компоненти та  розв’язання завдань з використанням RStudio. 

Змістовий модуль 3. Обробка даних з використанням RStudio.  

Тема 1. Підготовка вхідної інформації в RStudio. 

Тема 2. Обробка даних в RStudio. 

Тема 3. Оформлення отриманих даних в RStudio за допомогою бібліотеки knitr. 

 

Модуль 2. Обробка даних по проєкту за допомогою RStudio.  

 

Змістовний модуль 1. План індивідуальної роботи. 

Тема 1. Пошук та збір даних по проєкту за допомогою RStudio. 

Тема 2. Очиска та обробка даних по проєкту за допомогою RStudio. 

Тема 3. Аналіз даних по проєкту за допомогою RStudio. 

Тема 4. Візуалізація даних по проєкту за допомогою Rstudio. 

 

Змістовний модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Оформлення роботи. 

Тема 2. Захист роботи. 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1.  Визначення вимог до даних по проєкту 

2.  Аналіз джерел пошуку необхідної інформації для отримання необхідних даних 

3.  Побудова алгоритму для обробки даних 

 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1.  Збір та обробка даних в RStudio 

2.  Візуалізація даних в RStudio 

3.  Побудова звіту за допомогою бібліотеки knitr в RStudio 
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Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

 
Змістовний модуль 

№ 1 

Змістовний модуль 

№ 2 

Змістовний 

модуль № 3 

30 30 40 40 100 

 

(виконання індивідуальної роботи) 

Пояснювальна записка Наведені приклади  Захист роботи Сума 

40 40 20 100 

 
 

Методичне забезпечення 

 

1. Електронна презентація курсу «Інформаційні технології обробки інформації та обробки 

даних». Укладач Єгорченкова Н.Ю. 

 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. S. van Buuren. Flexible Imputation of Missing Data. Chapman & Hall/CRC Interdisciplinary 

Statistics. CRC Press LLC, 2018. ISBN 9781138588318  

2. Dan E. Kelley. Oceanographic Analysis with R. Springer-Verlag, New York, October 2018. ISBN 

978-1-4939-8842-6 

3. Sarah Stowell. Using R for Statistics. Apress, 2014. ISBN 978-1484201404 

4. Vikram Dayal. An Introduction to R for Quantitative Economics: Graphing, Simulating and 

Computing. Springer, 2015. ISBN 978-81-322-2340-5  

5. C. Sun. Empirical Research in Economics: Growing up with R. Pine Square, Starkville, Mississippi, 

USA, 1st edition, 2015 

Допоміжна 

1. Victor A. Bloomfield. Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering. Chapman & 

Hall/CRC, 2014. ISBN 978-1439884485. 

2. Torsten Hothorn and Brian S. Everitt. A Handbook of Statistical Analyses Using R. Chapman & 

Hall/CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 3rd edition, 2014. ISBN 978-1-4822-0458-2 

3. Michael J. Crawley. Statistics: An Introduction using R. Wiley, 2nd edition, 2014. ISBN 978-1-118-

94109-6 

4. Yihui Xie. Dynamic Documents with R and knitr. Chapman & Hall/CRC, 2013. ISBN 978-

1482203530 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://library.knuba.edu.ua/ 

2. http://org.knuba.edu.ua 

http://library.knuba.edu.ua/

