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МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу. Ознайомити студента з основними елементами 
візуального представлення даних. Підготувати студента до ефективного використання інструментів для візуалізації даних різної природи з метою 
створення графічного представлення різних типів: графіків, гістограм, діаграм, графів, карт, схем тощо. 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА УЗГОДЖЕННЯ З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 

Курс є адаптивним і може пропонуватись як студентам спеціальностей природничого напрямку, так і студентам спеціальностей технічного 
напрямку. 

Базова частина курсу базується на поняттях, що вивчаються в дисциплінах: 
 інформатика (робота у операційній системі Windows чи Linux, знайомство з офісними пакетами, робота з програмним забезпеченням); 
 основи вищої математики (поняття точки, функції). 

Додатково, для студентів, що будуть опрацьовувати додаткові розділи дисципліни, передбачається попереднє знайомство дисциплін: 
 математична статистика; 
 мови програмування (досить базових знань з однієї з мов: Python, Java, JavaScript, Go тощо) чи інструментальні засоби математичного 

моделювання (передбачаються базові знання роботи у одній з систем: MatLab, R, MathCad тощо). 
 



 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Знання та практичні навички з методів та засобів візуалізації даних. Додатково – знання та практичні навички зі статистичної обробки даних, 
використання спеціалізованих бібліотек однієї з мов програмування: Python, Java, JavaScript, Go тощо. 

Знання основних понять та елементів графічного відображення даних. 

Вміння використовувати інструменти (додатково – мови програмування та спеціалізовані бібліотеки) для побудови різних типів візуального 
відображення даних: графіків, гістограм, діаграм, графів, карт, схем тощо. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за 
кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни, який визначається до кожного завдання через якісні критерії і трансформується 
в мінімальну позитивну оцінку обраної для даної дисципліни шкали. Після завершення курсу використана шкала перенормовується у 
накопичувальну 100-бальну системою з відповідністю у національній («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та ЄКТС (А, B, C, D, E, 
FХ, F) шкалах. 

Контроль проводиться у два етапи: вхідний (у формі тестів для визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, що забезпечують цей курс; за 
результатами цього контролю розробляються заходи індивідуальної допомоги студентам, коригування освітнього процесу тощо), поточний (при 
проведенні лекцій, лабораторних занять, розрахунково-графічних робіт і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом матеріалу курсу та 
підготовленості студента до виконання конкретних видів навчальної діяльності). 

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

Аналітичні звіти; розрахунково-графічні роботи. 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Аудиторна робота «Слухай, читай, обговорюй» (Л – лекція, Лб – лабораторне заняття, Пр – практичне заняття, См – семінарське заняття) 
Самостійна робота «Думай, пиши, аналізуй, досліджуй, твори» (Рр – розрахункова робота, Інд – індивідуальне завдання, Пз – підготовка до занять) 
Контроль «Захищай, відстоюй, неси відповідальність» (МК – модульний контроль; ПК – підсумковий контроль)   

Тема Тема навчального заняття 
К-сть 

годин за 
денною/ 

Засіб оцінювання 
Максимальна 

кількість балів за 
формами 



 
заочною 
формами 
навчання

навчання 

Вхідний тест для оцінку 
базових знань слухачів 

  тест --- 

Змістовий модуль 1. 
Основи візуалізації 

даних 
   60 / --- 

1.1. Основні елементи 
візуального подання 
даних 

Л1 Елементи графічного відображення даних: система 
координат, тип зображення, осі, легенда, підписи, маркери. 
Л-ра: 1, 2, 3, 4, 11 

2 / – --- --- 

 Лб1 Побудова простого візуального подання. 
Л-ра: 1, 2, 3, 4, 11 2 / – звіт 3 / --- 

1.2. Основні типи 
графіків та діаграм 

Л2 Створення основних типів графіків та діаграм. 
Л-ра: 1, 2, 3, 4, 11 2 / – --- --- 

 Лб2 Побудова основних типів графіків та діаграм. 
Візуалізація кількох наборів даних одночасно. 
Л-ра: 1, 2, 3, 4, 11 

2 / – звіт 5 / --- 

1.3. Ієрархічні дані 
Л3 Робота з ієрархічними даними. 
Л-ра: 1, 4, 5, 6, 11 2 / – --- --- 

 Лб3 Створення графіків, що відображують ієрархічні дані. 
Л-ра: 1, 4, 5, 6, 11 2 / – звіт 5 / --- 

1.4. Графи 
Л4 Візуалізація структурованих даних та графів. 
Л-ра: 1, 5, 11 2 / – --- --- 

 Лб4 Відображення графів, матриць, взаємозв’язаних даних. 
Л-ра: 1, 5, 11 2 / – звіт 7 / --- 

1.5. Географічні дані 
Л5 Географічні дані та їх відображення. 
Л-ра: 1, 2, 3, 5, 6, 11 2 / – --- --- 

 
Лб5 Створення візуального представлення географічних 
даних. Побудова карт. 
Л-ра: 1, 2, 3, 5, 6, 11 

2 / – звіт 5 / --- 

 РР1 Візуалізація заданих даних з використанням вивчених 
типів їх візуального представлення. 15 / – розрахунково-аналітична 25 / --- 



 
Л-ра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 робота 

Модульний контроль МК1 Тест за матеріалами змістового модуля 1  тест 10 / --- 

Змістовий модуль 2. 
Попередня обробка 
даних та розширені 

можливості візуалізації 
даних 

   40 / --- 

2.1. Статистична обробка 
даних. 

Л6 Поняття статистичної обробки даних. Основні формули. 
Л-ра: 1, 7, 8, 9, 10, 11 2 / – --- --- 

 Лб6 Виконання статистичної обробки даних. Побудова та 
візуалізація розподілів. 
Л-ра: 1, 7, 8, 9, 10, 11 

2 / – звіт 3 / --- 

2.2. Потокові дані. 
Моделі 

Л7 Поняття потокових даних. Поняття моделі. Способи 
візуального подання потокових даних та моделей. 
Л-ра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

2 / – --- --- 

 Лб7 Створення візуального представлення потокових даних 
та моделей. 
Л-ра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

2 / – звіт 3 / --- 

2.3. Діаграми Вороного 
та теплові карти. 
Довільні фігури. 

Л7 Поняття діаграм Вороного. Поняття теплових карт. 
Л-ра: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 2 / – --- --- 

 Лб7 Побудова діаграм Вороного та теплових карт. 
Використання довільно створених форм. 
Л-ра: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

2 / – звіт 4 / --- 

 
РР1 Проведення аналітичного дослідження заданого набору 
даних. 
Л-ра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

15 / – розрахунково-аналітична 
робота 20 / --- 

Модульний контроль МК2 Тест за матеріалами змістового модуля 2  тест 10 / – 

Разом за поточний 
контроль 

 
  100 / --- 

Всього за навчальну    100 



 
дисципліну 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 

Тестові питання для підготовки до модульної контрольної робота № 1 
Тестові питання для підготовки до модульної контрольної робота № 2 
 


