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1. Анотація дисципліни.  
Великі дані  (англ. Big Data) в інформаційних технологіях — це  набори інформації 

(як структурованої, так і неструктурованої) настільки великих розмірів, що традиційні 

способи та підходи (здебільшого засновані на рішеннях класу бізнесової аналітики та 

системах управління базами даних) не можуть бути застосовані до них.  

Кінцевою метою цієї обробки є отримання результатів, які легко сприймаються 

людиною та є ефективними в умовах безперервного росту й розподілення інформації по 

численних вузлах обчислювальної мережі.  

 В цьому курсі наведено опис поняття Big Data, методи обробки даних. Особлива 

увага приділяється засобами MS Excel, його надбудовам. 

2. Мета навчальної дисципліни  
Розвинути у студентів наступні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ФК11. Здатність 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.  

3. Пререквізити. «Математичний аналіз», «Дискретна математика» 

4. Результати навчання 

ПРН9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму 

програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та 

алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.  

ПРН12. Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального 

аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку 

асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного 

аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.  

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Названавчальної дисципліни Використання MS Excel у Big Data 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 1. Основи теорії великих даних 

Тема 1. Основні по-

няття та означення 

BigData. Технології і 

тенденції роботи з 

Big Data. 

1 1     

            

Тема 2. Загальні ме-

тоди обробки вели-

ких даних. Вибір 

алгоритмів, структур 

даних, інструментів. 

Огляд програмного 

забезпечення для 

роботи з Великими 

даними. 

8 2  2  4 

      

Тема 3. Методи і 

техніка аналізу 

великих даних 

12 2  4  6 

            

Разом за  ЗМ1 21 5  6  10             
Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 2. Засоби MS Excel для обробки великих даних. 

Тема 3. Електронна 

таблиця MS Excel. 

Основні поняття. 

Робота зі списками. 

 

9 2  4  3 

            

Тема 4. 
Програмування у 

MS Excel. 

24 4  8  12 

            

Тема 5. Надбудови 

MS Excel для 

організації обробки 

«великих даних» 

36 4  12  20 

      

Разом за ЗМ 2 69 10  24  35             
За 1 семестр 90 15  30  45             

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ Назва теми 

1. Ознайомлення із технологіями і тенденціями роботи з Big Data. 

2. Огляд методів обробки великих даних. Ознайомлення із  алгоритмами, структурами 

даних, інструментами.  

3. Ознайомлення із методами і техніками аналізу великих даних 



4. Електронна таблиця MS Excel. Використання елементарних дій над таблицями 

довільної складності, побудова графіків, діаграм, організація імпорту/експорту 

даних.    

5. Електронна таблиця MS Excel. Мова програмування VBA for MS Excel. Об`єктна 

модель MS Excel.Організація доступу до даних засобами мови VBA. 

6. Електронна таблиця MS Excel. Надбудова пошуку рішень, power pivot. 

7. Електронна таблиця MS Excel. Надбудова Power Query. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна (тестування, лабораторна робота) відповідь 

студента.  

Формами підсумкового  контролю є залік у першому семестрі , екзамен у другому 

семестрі.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

- стандартизовані тести; 

- індивідуальні проекти; 

- аналітичні звіти. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Лабораторні роботи виконуються студентами за індивідуальними завданнями. Кожна 

виконана лабораторна робота оцінюється з точки зору вчасності та якості.  Для кожної лабораторної 

роботи сформульовано чітке завдання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 
 30 100 

10  20  20 20  

 

7. Рекомендована література -основна 

 Базова (основна) 

1. Томас Эрл Характеристики Основы Big Data. Концепции, алгоритмы и технологии.- Изд-

во Баланс Бизнес Букс .– 2018.-320 с.  

2. Джеффри Д. Ульман Анализ больших наборов данных. – 2014.- Електронна книга 



3. Ын А., Су К. Теоретический минимум по Big Data. Всё что нужно знать о больших 

данных. – Изд-во Питер.–2019.-208 с. 

4. Андреас Вайгенд Big data. Вся технология в одной книге. – 2017.-Електронна книга  

5. Билл Фрэнкс. Характеристики Революция в аналитике. Как в эпоху Big Data улучшить 

ваш бизнес с помощью операционной аналитики .– Изд-во Альпина Паблишер.– 2018.– 

316 с. 

6. Арно Мейсман, Дэви Силен, Мохамед АлиОсновы Data Science и Big Data. Python и 

наука о данных – Питер.-2017.-336 с. 

7. Книга Большие данные. Автор - Виктор Майер-Шенбергер и Кеннет Кукьер- МИФ.-

2014.-240 с. 

8. Альберто Феррари Анализ данных при помощи Microsoft Power BI и Power Pivot для 

Excel – Изд-во ДМК Пресс, – 2020.–288 с. 

9. Равиви Гил POWER QUERY В EXCEL И POWER BI. – БХВ.-ПЕТЕРБУРГ.-2021.- 480 с. 


