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Мета навчальної дисципліни “Датамайнінг в системах безпеки” – формування у студентів 

системи теоретичних знань і практичних навичок з основ, принципів та методів 

інтелектуального аналізу даних. В результаті освоєння дисципліни студенти отримають 

фундаментальний базис знань з основ, сучасної методології та особливостей застосування 

інтелектуальної обробки даних; виконають вивчення та опанування стандартів Data Mining; 

набудуть уміння роботи з системами Data Mining різного призначення і різної проблемної 

орієнтації; отримають практичні навички до інтелектуального аналізу даних на основі 

методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими 

даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі 

розв’язування прикладних задач систем та процесів захисту інформації для формування 

контуру безпеки бізнес-процесів в комп’ютерних системах на основі технологій data-mining 

та запобіганню зовнішніх кібер-загроз. 

Передумови для навчання 

Математичний аналіз, Лінійна алгебра, Теорія ймовірностей і математична статистика, 

Дискретна математика, Інформатика, Програмування. 
Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Інтелектуальний аналіз даних – DataMining. 
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Тема 2. Візуальний аналіз даних — VisualMining. 

Тема 3. Аналіз текстової інформації — TextMining. 

Тема 4. Витяг знань з Web – WebMining. 

Тема 5. Засоби аналізу процесів – ProcessMining. 

Тема 6. Пошук асоціативних правил – RulesMining. 

Тема 7. Розподілений аналіз даних. 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet, C4.5, ProM 

Сторінка курсу 

(персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” 

за дисципліною 
“Датамайнінг в системах 

безпеки” 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого з виділенням балів на залік. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

20 35 – – – 40 + 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Черняк О. І. Інтелектуальний аналіз даних : підручник / О. І. Черняк, П. В. 

Захарченко. – К. : Знання, 2014. – 599 с. 

2 Data Mining : пошук знань в даних / Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. ‒ К. : ТОВ «ВД 

«АДЕФ-Україна», 2016. ‒ 452 с. 

3 Аналіз даних та знань : навчальний посібник / Литвин В. В., Пасічник В. В., 

Нікольський Ю. В. ‒ Львів : Магнолія-2006 , 2021. ‒ 276 с. 

4 Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник / А. О. Олійник, С. О. Субботін, 

О. О. Олійник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 278 с. 

5 Бахрушин В. Є. Методи аналізу даних : навчальний посібник для студентів / В. Є. 

Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 268 с. 

 

Додаткова 

6 Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / З. М. Любунь /: Текст лекцій. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –142 с. 

7 Liubun Z. Hover Signal-Profile Detection / Liubun, V. Mandziy, H. Klein, O. Karpin, 

V. Rabyk // Proceedings of the XV International Scientific and Technical Conference 

“Computer Science and Information Technologies” – 2020. P. 7 – 10. (Scopus) 

8 Бобало Ю.Я., Горбатий І.В. (ред.) Інформаційна безпека. Навчальний посібник. — 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
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Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 580 с. — ISBN 978-966-941-

339-0. 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни “Датамайнінг в системах безпеки”, https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
 

 
 
 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «01» лютого 2022 р. Протокол № 2 
 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_

