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1. Опис навчальної дисципліни 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Студенти вивчають інструменти та аналітичні методи для використання даних для прийнят-

тя рішень, збору та впорядкування даних у масштабі та отримають розуміння того, як аналіз 

даних може допомогти інформувати зміни в організаціях. 

Студенти розвиватимуть як технічні, так і обчислювальні навички, які користуються вели-

ким попитом у різних галузях промисловості. Вони розвинуть критичні навички програмування 

для науки про дані, обчислювального мислення, проектування алгоритмів, основ великих даних 

та аналізу, керованого даними, з великою кількістю можливостей застосувати та дослідувати-

муть нові знання за допомогою ряду тематичних досліджень. 

В результаті вивчення дисципліни "АНАЛІЗ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА" 

студент повинен вміти: 

- розробляти алгоритми великих даних; 

- розуміти основні концепції програмування, включаючи абстракцію даних, їх зберігання та 

структури; 

- розуміти обчислювальне мислення, яке включає декомпозицію, розпізнавання шаблонів та 

абстрагування, керовані даними проблема та дизайн алгоритму для великих даних Інтерпретації 

подання та аналізу даних; 

- розуміти ключові математичні поняття, включаючи зменшення розмірів та парадокси мо-

делей; 

- використовувати аналітичні інструменти, такі як Java, про які студенти дізнаються; 

- аналізувати різні типи аналізу даних та ключові етапи процесу аналізу даних; 

- розуміти різні компоненти сучасної екосистеми даних та роль аналітиків даних, науковців 

даних та бізнес-аналітиків у цій екосистемі. 

Студент повинен знати: 

- різні типи структур даних, формати файлів, джерела даних та мови, які спеціалісти вико-

ристовують у своїх повсякденних завданнях; 

- різні типи сховищ даних, такі як Бази даних, Сховища даних, Мапи даних, Озера даних та 

Конвеєри даних; 

- процес вилучення, перетворення та завантаження (ETL), який використовується для вилу-

чення, перетворення та завантаження даних у сховища даних; 

- обробка великих даних; 

- різні компоненти сучасної екосистеми даних та ролі, яку в цій екосистемі відіграють аналі-

тики даних, науковці даних та бізнес-аналітики; 



 

                                                                                    

 

 

  

- навички, необхідні для того, щоб бути аналітиком даних, і як виглядає типовий проект 

аналізу великих даних. 

 

 

Мета практичних занять - підготувати фахівців зі знаннями у галузі великих даних; надання 

фахівцям навичок у галузі діяльності з удосконалення організації праці, виробництва та управ-

ління даними; вивчити принципи, методи та форми організації управління великими даними. 

Для ефективного та всебічного засвоєння цього курсу велике значення мають знання та на-

вички, набуті студентами з наступних дисциплін: Статистика та теорія ймовірностей (рівень 

бакалавра), Управління базами даних (рівень бакалавра), Основи інформатики та програмуван-

ня. 

Вивчаючи цей курс, студенти повинні виконувати всі вимоги плану та програми: слухати 16 

годин лекцій, виконувати 16 годин практичних занять та самостійних робіт. Студент повинен 

вивчити частину матеріалу за вказівками викладача, використовувати керівні принципи для са-

мостійного вивчення дисципліни. 

Індивідуальна робота виконується відповідно до керівних принципів самостійної роботи на 

курсі, з тим щоб дати студенту можливість отримати заданий обсяг знань шляхом вивчення 

спеціальної літератури з управління даними. 

Самостійна робота виконується студентами шляхом отримання рефератів до практичних за-

нять та підготовки до найбільш практичних занять, щоб дати їм можливість отримати заданий 

обсяг знань шляхом вивчення запропонованої спеціальної літератури. 

Для самостійної роботи рекомендуються такі теми: 

1. Налаштування та тестування середовища великих даних 

2. Платформи великих даних та зберігання даних 

3. Алгоритми аналізу великих даних 

4. Аналіз великих даних та машинне навчання 

5. Графічна аналітика 

6. Графік бази даних та аналітики 

7. Аналіз великих даних для AI Finance 

8. Велика аналітика даних для AI Health 

9. Фонди великих даних 

10. Масовий аналіз даних 

11. Машинне міркування 

12. Розширена платформа AI 

13. Соціальна та когнітивна аналітика 

14. Обчислення великих даних у хмарі: Amazon Web Services, Elastic Mapreduce 

15. Обробка даних у режимі реального часу / потокові рішення 

16. Зберігання даних у хмарі: Amazon Redshift 

 

 

 



 

                                                                                    

 

 

  

Тема 1.  ІТ-фактор впливу в сучасних управлінських завданнях 

 

Використання ІТ визначається як міра, в якій організація використовує ІТ для підтримки 

оперативних та стратегічних завдань. Клімат ІТ-менеджменту, управлінські ІТ-знання, ефекти-

вність процесу ІТ-управління та використання ІТ. Модель структурного рівняння розроблена 

для оцінки відносних ефектів та взаємозв’язків між цими конструкціями. Управлінські ІТ-

знання є домінуючим фактором у поясненні високого рівня використання ІТ, а також те, що як 

управлінські ІТ-знання, так і ефективність процесу ІТ-управління впливають на ІТ-клімат. 

 

 

Тема 2. Моделювання та аналіз даних 

 

Модель даних - це опис того, як дані повинні використовуватися для задоволення вимог, 

заданих кінцевим користувачем. Моделювання даних допомагає зрозуміти інформаційні вимо-

ги. Моделювання даних відрізняється залежно від типу бізнесу, оскільки бізнес-процеси або 

кожен сектор є різним, і його потрібно визначити на етапі моделювання. Початковим кроком є 

аналіз ситуації, збір даних. Процес моделювання даних починається зі збору вимог. При розро-

бці належної моделі даних важливо спілкуватися із зацікавленими сторонами щодо вимог. Мо-

делювання даних - це акт дослідження структур, орієнтованих на дані. Це можна використову-

вати для різних цілей. Однією з важливих функцій моделювання даних є те, що вона допомагає 

зрозуміти інформаційні вимоги. Особливо це полегшує життя як розробникам, так і кінцевим 

користувачам. Як зазначалося вище, моделювання даних допомагає кінцевим користувачам ви-

значити свої вимоги, а розробники можуть розробити систему, яка відповідає зазначеним вимо-

гам. 

 

Тема 3. Архітектура та методи зберігання даних 

 

Дизайн сховища даних використовує певну тематику. Він надає інформацію про тему, а 

не про діяльність підприємства. Ці теми можуть бути пов’язані з продажами, рекламою, марке-

тингом тощо. 

Замість того, щоб зосередитись на ділових операціях або операціях, зберігання даних ро-

биться акцент на бізнес-аналітиці (BI), тобто; відображення та аналіз даних для прийняття рі-

шень. Він також пропонує пряму та стислу інтерпретацію певної теми, виключаючи дані, які 

можуть бути не корисними для тих, хто приймає рішення. 

 

Тема 4. Видобування, перетворення та навантаження (ETL) 

Зараз трудомістка пакетна операція, ETL що рекомендується частіше для створення 

менших цільових сховищ даних, які вимагають менш частого оновлення, тоді як використову-

ються інші методи інтеграції даних, включаючи ELT (витяг, завантаження, перетворення), CDC 

та віртуалізація даних. інтегрувати все більші обсяги потоків даних, що постійно змінюються, 

або потоків даних у режимі реального часу. 

 

Тема 5. Надання інформації (звітування, інформаційні панелі) 

 

Конфігурація як код - це практика зберігання конфігурації вашої системи як набору кон-

трольованих версій, зручних для читання файлів конфігурації, а не в базі даних. Ці файли кон-

фігурації можна використовувати повторно в усіх середовищах, щоб уникнути дублювання ре-

сурсів. 



 

                                                                                    

 

 

  

У міру зростання кількості інформаційних панелей та джерел даних в організації, керу-

вання змінами вручну може стати схильним до помилок. Заохочення повторного використання 

стає важливим, щоб уникнути переробки декількох команд однакових інформаційних панелей. 

 

Тема 6. Аналітичний життєвий цикл та методи: кластеризація, класифікація, машинне 

навчання 

Доступ до даних та їх збір можуть бути досить простими, якщо дані перебувають у схо-

вищі даних, однак якщо дані розкидані у різних файлах, базах даних та операційних системах, 

що може бути нудним процесом. Якщо дані знаходяться в операційній системі, їх доведеться 

витягти в окреме сховище, щоб інтелектуальний аналіз даних не заважав нормальній роботі. 

Дані також потрібно оцінювати на предмет повноти, надмірності, відсутніх значень, дублюван-

ня, а іноді може знадобитися зменшення складності, наприклад, округлення даних та зменшен-

ня кількості десяткових значень. Наступним кроком є підготовка даних, і цей етап може бути як 

мистецтвом, так і наукою. Це справді найбільш трудомістка частина процесу видобування да-

них, і це часто може зайняти від 60 до 80% загальних зусиль. Однак, як тільки буде створений 

сценарій коду підготовки даних, побудова наступної моделі на даних одного типу може бути 

набагато швидшою, оскільки все, що потрібно зробити, це запустити цей скрипт на необробле-

них даних та завантаженні даних, і підготовка виконується автоматично (зазвичай з від декіль-

кох хвилин до декількох годин або на ніч). 

 

Тема 7. Моделювання великих даних 

 

Моделювання великих даних залежить від багатьох факторів, включаючи структуру да-

них, які операції можуть виконуватися з даними та які обмеження накладені на моделі. Big Data 

створює нові вимоги, засновані на складності збору даних, їх зберігання, аналізу та візуалізації 

даних. 

 

Тема 8. Архітектура та розгортання 

 

Big Data вимагає нових можливостей для управління та управління внутрішніми та зов-

нішніми інформаційними потоками, щоб перетворити їх у стратегічні ресурси, здатні визначати 

стратегії позиціонування, які відповідають потребам споживачів, які стають дедалі більш поін-

формованими та вимогливими. як технічні, накладають кардинальну зміну бізнес-моделей та 

людських ресурсів з точки зору інформаційної спрямованості та вдосконалення корпоративного 

інформаційного активу як підтримку процесу прийняття стратегічних рішень. Менеджерам час-

то важко приймати рішення щодо інноваційних технологій, головним чином через відсутність 

технічних знань. Буде надано інструмент для підтримки цих оцінок з метою зменшення ризику, 

пов’язаного з інвестицією у великі дані. Цей інструмент пов'язує звичайні бар'єри, що перешко-

джають успішному проекту, з технічним вибором, який слід зробити під час впровадження ар-

хітектури великих даних. 

 



 

                                                                                    

 

 

  

3. Структура та технологічна карта 

з навчальної дисципліни «Операційний менеджмент в бізнесі» 

на 10 семестр 2018-2019 навч. року групи МК-17-м, БА-18-М 

 

 

Види занять 

В
сь

о
го

 Навчальні тижні 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    

А
у
д

и
то

р
н

і 

Лекції 16 2  2  2  2  2  2  2  2     

Практичні 16 2  2  2  2  2  2  2  2     

Лабораторні                             

Семінарські                             

Поточний 

контроль 

          +               

Контрольна 

робота 

                       

Модульний 

контроль 

        М

К  
         М

К 
     

Захист кур-

сового пр. 

                          

Захист 

лаборатор-

них 

                          

Захист СДЗ                     +      

Атестації              А

1 
        А

2 
  

ВСЬОГО 32 4  4  4  4  4  4  4  4    

С
ам

о
ст

ій
н

і 

Курсовий 

проект 

                            

Підготовка до 

занять 

118 15  15  15  15  15  15  15  13     

Розрах.- граф. 

роб 

                   

Консультації                            

Екскурсії                             

Всього 118 15  15  15  15  15  15  15  13    

Навчальне  

навантаження  

студентів 

150 19  19  19  19  19  19  19  17   0 

 

    Підсумковий контроль – залік (БА-21-М, МК-21-М, ІТМК-21-М ),  

 

ПІБ викладача5. ТЕМА ТА ЗМІСТ ЗАНЯТЬ 

    

    

  



 

                                                                                    

 

 

  

5. ТЕМА ТА ЗМІСТ ЗАНЯТЬ 

 
М

о
д

у
л
ь 

Т
и

ж
д

ен
ь 

В
и

д
 з

ан
ят

ь
 

ТЕМА ТА ЇЇ ЗМІСТ 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

го
д

и
н

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

М
ат

ер
іа

л
 

н
а 

м
о
-

д
у
л
ь 

1 2 3 4 5 6 7 

М
о
д

у
л
ь
 №

1
 

25 
Л 
 

ІТ-фактор впливу в сучасних управлінських за-

вданнях 

2 

 
 

С
х
ем

и
 р

и
су

н
к
и

, 
м

у
л
ьт

и
 м

ед
іа

. 

25 ПР 
ІТ-фактор впливу в сучасних управлінських за-

вданнях 
2  

27 
Л 
 Моделювання та аналіз даних 

2 
 

 

27 ПР Моделювання та аналіз даних 2 ПК 

29 
Л 
 Архітектура та методи зберігання даних 

2 
 

 

29 ПР Архітектура та методи зберігання даних 2 ПК 

31 
Л Видобування, перетворення та навантаження 

(ETL) 

2 
МК 

32 
ПР Видобування, перетворення та навантаження 

(ETL) 

2 
А1 

33 
Л 
  
 

Надання інформації (звітування, інформаційні 

панелі) 

2 
  

35 
ПР Надання інформації (звітування, інформаційні 

панелі) 

2 
 

37 
Л 
 

Аналітичний життєвий цикл та методи: кластери-

зація, класифікація, машинне навчання 

2 
 

 
 

37 
ПР Аналітичний життєвий цикл та методи: кластери-

зація, класифікація, машинне навчання 

2 
 

39 
Л 

Моделювання великих даних 
2 
 

  

39 ПР Моделювання великих даних 2 МК 

40 
Л 
 Архітектура та розгортання 

2 
 

 

40 ПР Архітектура та розгортання 2 А 

 

5. Самостійна робота 

Самостійна робота виконується відповідно до рекомендованої літератури з самостійної 

роботи над курсом для того, щоб дати студенту можливість одержати встановлений обсяг 

знань шляхом вивчення спеціальної технічної літератури, для поглиблення знань у напрямі 

рішення наукових і економічних задач. А також для підготовки до поточних контролів, 

модульних контрольних робіт та написання і захисту рефератів. 

На підготовку до кожної теми відводиться наступна кількість годин:  

№ 

з/п 

Підготовка  до практичних занять та виконання самостійного домашнь-

ого завдання за темами: 

Кількість 

годин  

1 ІТ-фактор впливу в сучасних управлінських завданнях 15 



 

                                                                                    

 

 

  

2 Моделювання та аналіз даних 15 

3 Архітектура та методи зберігання даних 15 

4 Видобування, перетворення та навантаження (ETL) 15 

5 Надання інформації (звітування, інформаційні панелі) 15 

6 
Аналітичний життєвий цикл та методи: кластеризація, класифікація, 

машинне навчання 

15 

7 Моделювання великих даних  15 

8 Архітектура та розгортання 13 

  Разом  118 

 

Розрахунок часу для самостійної роботи студента за видами 

№ 

з/п Вид роботи 

Кількість 

годин 

 (денна фор-

ма) 

1 Опрацювання програмного матеріалу, що викладається на лекціях 20 

2 Підготовка до лабораторних робіт - 

3 Підготовка до практичних (семінарських) занять 20 

4 Виконання індивідуальних завдань (рефератів, творчих, розрахунково-

графічних робіт, презентацій тощо) 
20 

5 Підготовка до контрольних заходів (модульна контрольна робота) 22 

6 Курсове проектування - 

7 Підготовка самостійного домашнього завдання 36 

 Разом  118 

 

Самостійна робота  виконується у відповідності до методичних вказівок до самостійної 

роботи  студента 

 

 

6. Індивідуальні завдання  – не передбачено навчальним планом 
 

7. Методи навчання 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі 

форми та методи контролю і оцінювання знань: 

- оцінювання роботи студента під час практичних занять у вигляді усного опитування 

або виконання розрахункових завдань; 

- написання підсумкових модульних контрольних та тестових робіт; 

- оцінювання виконаного самостійного домашнього завдання та його захисту; 

- складання заліку. 

Оцінку знань студентів з дисципліни «Аналіз великих даних та бізнес - аналітика» здійс-

нюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Ця 

система базується на здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному занятті у від-

повідності до його форми (лекційної, практичної). 

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто реалізується прин-

цип модульного обліку знань студентів. 



 

                                                                                    

 

 

  

Навчальним планом з дисципліни «Аналіз великих даних та бізнес - аналітика» передба-

чено складання заліку. Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 

ECTS. 

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів. 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних за-

нять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Об’єктами поточного контролю є: 

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням про-

грамного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 

- виконання завдань на практичних заняттях; 

- виконання завдань поточного контролю. 

Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 100-бальною системою. При 

оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх якості й самостійності. 

Контроль виконання самостійного домашнього завдання передбачає виявлення опану-

вання студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його для вирішення прак-

тичної ситуації і проводиться у вигляді захисту самостійного домашнього завдання. 

Проведення підсумкового контролю. 

Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки отримані студентом на практичних заняттях 

та виконання і захист самостійного домашнього завдання. Студенти, які впродовж семестру 

брали активну участь у навчальному процесі та за передбачені планом види роботи одержали 

вище 60 балів, допускаються до заліку. Залік виставляється з зарахуванням набраних впродовж 

семестру балів. Якщо студентом не набрана за семестр позитивна кількість балів, залік здійс-

нюється в письмовій формі за контрольними питаннями, які сформовані у залікові варіанти які 

містять три теоретичні питання, що дає можливість здійснити оцінювання знань студента з усієї 

дисципліни.  
 

8. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ  

 

1. Розробка додатків для технологій аналітичної обробки (ADAPT) 

2. ADAPT: Розміри 

3. Архітектура „Системи великих даних” 

4. Компоненти сховища даних: Куб даних 

5. ADAPT: Паралельні ієрархії 

6. Підходи до впровадження - можливі рішення 

7. Порівняльні дані - Основна база даних 

8. Компоненти сховища даних: база даних 

9. ETL - Екстракція 

10. Компоненти сховища даних: Позначки даних 

11. Компоненти сховища даних: Менеджер 

12. Склад даних / Марти даних - Варіанти архітектури 

13. Інтеграція даних: бізнес-перспектива 

14. ADAPT: З'єднувачі 

15. Джерела даних 

16. Джерела даних - вимоги до якості 

17. Багатовимірна модель даних - Оператори 

18. Склад даних - Характеристики 

19. ADAPT: Факти та заходи 

20. Склад даних проти озера даних 

21. ETL - Мета та вимоги 

22. ETL - Інструменти 



 

                                                                                    

 

 

  

23. Видобуток: початкові навантаження проти навантажень Delta 

24. Озеро даних: Визначення 

25. Вилучення: типи доставки даних 

26. Гомогенізація: прості перетворення 

27. Впровадження інформаційних панелей: вимоги 

28. Багатовимірна модель даних - основні елементи 

29. ADAPT: Атрибути та члени 

30. Споживачі інформації: Інформаційні панелі 

31. ETL - Виклики 

32. Оператори OLAP: свердління та свердління по всьому 

33. Видобуток: стратегія моніторингу 

34. Надання інформації в BI 

35. Надання інформації в BI 

36. OLAP-оператори: обертання / обертання 

37. Інтеграція неструктурованих даних 

38. Передбачувані переваги завдяки використанню BI (інформаційні панелі) 

39. Логічна модель даних для зберігання даних 

40. АДАПТ: Ієрархії 

41. Моделювання у сховищі даних 

42. Багатовимірна модель даних - Гіперкуб 

43. Багатовимірні відносини сутності (ME / R-модель) 

44. Архітектура сховища даних з розширеним ODS 

45. Трансформація: виклики 

46. OLAP-оператори: кістки 

47. Вимоги до інформаційних панелей: „SMART“ 

48. Інтернет-аналітична обробка (OLAP): FASMI 

49. Етапи зберігання даних 

50. Візуальне оформлення приладових панелей - Схеми 

51. Вимоги до систем BI 

52. ROLAP - Розміри / Ієрархія класифікації 

53. Схематичне відображення: нормалізоване проти денормалізоване 

54. Оператори OLAP: зведення та деталізація 

55. Семантичне моделювання при зберіганні даних 

56. Трансформація: завдання в процесі ETL 

57. Типи інформаційних панелей: Стратегічні інформаційні панелі 

58. Візуальне оформлення приладових панелей - Ваги 

59. OLAP-оператори: фрагмент 

60. Візуальний дизайн / кодування 

 

 

9. Методи контролю 

Інтегроване оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною 

«Аналіз великих даних та бізнес-аналітика» здійснюється на основі результатів поточного  кон-

тролю і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою 

 

Розподіл балів, що отримують студенти БА-21-М, МК-21-М, ІТМК-21-М: 

Вид заняття або контро- Балів за од- До 1-й атестації До 2-й атестації За семестр 



 

                                                                                    

 

 

  

льного заходу (напри-

клад) 
но заняття 

або конт-

рольний 

захід 

кількість 

занять 

або конт-

роль-них 

заходів 

сума ба-

лів 
кількість 

занять 

або конт-

роль-них 

заходів 

сума ба-

лів 
кількість 

занять 

або конт-

роль-них 

заходів 

сума ба-

лів 

Лекції, в тому числі:               

конспект        

Практичні, в тому 

числі:               

- поточний контроль 10 2 20 1 5 3 25 

Модульна контроль-

на робота 

20 1 20 1 20 2 40 

Самостійне домашнє 

завдання  

25 1 10 1 15 1 25 

Захист  СДЗ 10   1 10 1 10 

Сума поточного кон-

тролю 
  50  50  60 

Здача екзамену        

Усього       100 

 



 

                                                                                    

 

 

  

Шкала оцінювання 

Сума 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Національна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

Рівень компе-

тентності 

Оцінка за на-

ціональною 

шкалою 

екза-

мен 
залік 

90-100 відмінно 

Студент виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобу-

вати знання, без допомоги викла-

дача знаходить та опрацьовує не-

обхідну інформацію, вміє викорис-

товувати набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у нестандар-

тних ситуаціях, переконливо аргу-

ментує відповіді, самостійно розк-

риває власні обдарування і нахили 

Високий (тво-

рчий) 

від-

мінно  

 

 

зара-

хо-

вано 

82-89 дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його 

на практиці, вільно розв’язує впра-

ви і задачі у стандартних ситуаці-

ях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна Достатній 

(конструктив-

но- 

варіативний) 

добре  

74-81 добре 

Студент вміє зіставляти, узагаль-

нювати, систематизувати інформа-

цію під керівництвом викладача; в 

цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну 

діяльність; виправляти помилки, 

серед яких є суттєві, добирати ар-

гументи для підтвердження думок 

64-73 задовільно 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних по-

ложень; з допомогою викладача 

може аналізувати навчальний ма-

теріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих 

Середній (ре-

продуктивний) 

задові-

льно  

60-63 достатньо 

Студент володіє навчальним мате-

ріалом на рівні, вищому за почат-

ковий, значну частину його від-

творює на репродуктивному рівні 

35-59 

незадовільно 

з можливіс-

тю повтор-

ного скла-

дання семес-

трового кон-

тролю 

Студент володіє матеріалом на рі-

вні окремих фрагментів, що стано-

влять незначну частину навчально-

го матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

неза-

дові-

льно  

не 

зара-

хо-

вано 



 

                                                                                    

 

 

  

1-34 

незадовільно 

з 

обов’язкови

м повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рі-

вні елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, еле-

ментів, об’єктів  

Рекомендована  література 

Базова 

1. C. Chen, M. Lin, and X. Guo, “High-level modeling and synthesis of smart sensor networks for 

Industrial Internet of Things,” Computers & Electrical Engineering, vol. 61, pp. 48–66, 2017. 
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