
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Вступ до Data Science, мова Python 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Факультет електроніки та інформаційних технологій.
Кафедра  прикладної  математики  та  моделювання
складних  систем

Розробник(и) Князь Ігор Олександрович

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень, QF-LLL
– 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 1 семестр (8 тижнів)

Обсяг навчальної дисципліни
Обсяг  навчальної  дисципліни  становить  5  кредитів
ЄКТС, 150 годин, з яких 80 год ауд. роботи (16 лекц.,
64 пр.робіт.) та 70 год СРС.

Мова викладання українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни
Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для  освітньої
програми "Наука про дані та моделювання складних
систем "

Передумови для вивчення дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою є надання необхідного обсягу початкових знань із практичного застосування мови Python та
механізмів інтелектуального аналізу для вирішення прикладних задач обробки даних
4. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1 Елементи мови Python
Ключові слова. Синтаксична структура. Складові елементи python-програми. Структура файлу і
кодування  програми.  Виконання  Python-програм.  Установка  і  запуск  Python.  Установка  Ide,
PyСharm.  Поняття  типу даних і  змінної.  Класифікація  типів  даних.  Оператор  присвоювання.
Управління пам'яттю і збирач сміття. Загальні функції. Перевірка типів. Взаємне перетворення.
Пріоритет  операцій.  Поверхневе  і  глибоке  копіювання.  Константи.  Сортування.  Введення  /
виведення.  Умовний  оператор.  Цикли.  Цикл  з  умовою.  Спільний  цикл  (цикл  по  колекціях).
Ітератори. Функції в Python. Глобальні і локальні функції. Параметри і аргументи. Позиційні і
ключові параметри / аргументи. Упаковка і розпакування аргументів. Область видимості. Рекурсія.
Рядки документації. Анонімні функції.



Тема 2 Бібліотека NumPy
Створення масивів NumPy. Арифметичні операції над масивами NumPy Індексація та агрегування
масивів в NumPy. Створення матриць NumPy на прикладах. Арифметичні операції над матрицями,
індексація,  агрегування,  транспонування і  зміна форми матриць.  Приклади обробки даних за
допомогою NumPy. Часові ряди в NumPy.

Тема 3 Маніпулювання даними за допомогою бібліотеки Pandas
Знайомство з об'єктами бібліотеки Pandas. Об'єкти Series, DataFrame, Index. Індексація та вибірка
даних.  Операції  над  даними  в  бібліотеці  Pandas.  Універсальні  функції:  збереження  індексу,
вирівнювання індексів, виконання операції між об'єктами. Обробка відсутніх даних. Ієрархічна
індексація.  Об'єднання  наборів  даних:  конкатенація  і  додавання  в  кінець.  Агрегування  і
угруповання. Зведені таблиці. Векторизованних операції над рядками. Робота з часовими рядами.

Тема 4 Візуалізація за допомогою бібліотеки Matplotlib
Прості  лінійні  графіки.  Налаштування  графіки.  Прості  діаграми  розсіювання.  Візуалізація
похибок. Графіки щільності і контурні графіки. Гістограми, розбиття по інтервалах і щільність.
Множинні субграфікі.  Стрілки і пояснювальні написи. Призначені для користувача настройки
Matplotlib:  конфігурації  і  таблиці  стилів.  Таблиці  стилів.  Побудова  тривимірних  графіків  в
бібліотеці Matplotlib.

Тема 5 Елементи машинного навчання
Що  таке  машинне  навчання.  Категорії  машинного  навчання.  Приклади  прикладних  задач
машинного навчання. Класифікація: передбачення дискретних міток. Знайомство з бібліотекою
Scikit-Learn. Представлення даних в Scikit-Learn. Огляд популярних методів машинного навчання.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Розробляти програми на мові програмування Python

РН2 Використовувати сучасні Python-бібліотеки для створення програм, орієнтованих на
обробку даних

РН3 Здійснювати підготовку та первинну обробку даних для їх подальшого використання
при машинному навчанні.

РН4 Обирати найбільш ефективні шляхи аналізу даних за допомогою мови Python

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.

Для спеціальності 113 Прикладна математика:

ПР1 Демонструвати  знання  й  розуміння  основних  концепцій,  принципів,  теорій
прикладної  математики  і  використовувати  їх  на  практиці.

ПР3

Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати
їх математичну постановку та обирати раціональний метод розв’язання; розв’язувати
отримані  задачі  аналітичними  та  чисельними  методами,  оцінювати  точність  та
достовірність отриманих результатів.

ПР7 Уміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач.

ПР9
Будувати  ефективні  щодо  точності  обчислень,  стійкості,  швидкодії  та  витрат
системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей
та розв’язання практичних задач.



ПР11 Уміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного
забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів

ПР21 Уміти виконувати збір, узагальнення та очищення вихідних інформаційних даних.

ПР24 Уміти використовувати основні інструменти Data Mining, Big Data та Data Science

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Елементи мови Python

Лк1 "Елементи мови Python" (денна)
Ключові слова. Синтаксична структура. Складові елементи python-програми. Структура файлу і
кодування  програми.  Виконання  Python-програм.  Установка  і  запуск  Python.  Установка  Ide,
PyСharm.  Поняття  типу даних і  змінної.  Класифікація  типів  даних.  Оператор  присвоювання.
Управління пам'яттю і збирач сміття. Загальні функції. Перевірка типів. Взаємне перетворення.
Пріоритет  операцій.  Поверхневе  і  глибоке  копіювання.  Константи.  Сортування.  Введення  /
виведення.

Лк2 "Цикли та умовні конструкції. Рекурсія." (денна)
Умовний  оператор.  Цикли.  Цикл  з  умовою.  Спільний  цикл  (цикл  по  колекціях).  Ітератори.
Функції  в  Python.  Глобальні і  локальні функції.  Параметри і  аргументи.  Позиційні і  ключові
параметри / аргументи. Упаковка і розпакування аргументів. Область видимості. Рекурсія. Рядки
документації. Анонімні функції.

Пр1 "Основи Python" (денна)
Ключові слова. Синтаксична структура. Складові елементи python-програми. Структура файлу і
кодування  програми.  Виконання  Python-програм.  Установка  і  запуск  Python.  Установка  Ide,
PyСharm.

Пр2 "Типи даних. Елементарні операції." (денна)
Поняття  типу  даних  і  змінної.  Класифікація  типів  даних.  Оператор  присвоювання.  Загальні
функції.  Перевірка  типів.  Взаємне  перетворення.  Пріоритет  операцій.  Поверхневе  і  глибоке
копіювання. Константи.

Пр3 "Умовні оператори та цикли" (денна)
Введення  /  виведення.  Умовний оператор.  Цикли.  Цикл  з  умовою.  Спільний  цикл  (цикл  по
колекціях). Ітератори.

Пр4 "Підпрограми" (денна)
Функції  в  Python.  Глобальні і  локальні функції.  Параметри і  аргументи.  Позиційні і  ключові
параметри / аргументи. Упаковка і розпакування аргументів.

Тема 2. Бібліотека NumPy

Лк3 "Бібліотека NumPy" (денна)
Створення масивів NumPy. Арифметичні операції над масивами NumPy Індексація та агрегування
масивів в NumPy. Створення матриць NumPy на прикладах.

Лк4 "Обробка масивів в NumPy." (денна)
Арифметичні операції  над матрицями, індексація,  агрегування, транспонування і  зміна форми
матриць. Приклади обробки даних за допомогою NumPy. Часові ряди в NumPy.

Пр5 "Масиви в NumPy" (денна)
Створення масивів NumPy. Арифметичні операції над масивами NumPy Індексація та агрегування
масивів в NumPy.



Пр6 "Обробка матриць в NumPy" (денна)
Створення  матриць  NumPy  на  прикладах.  Арифметичні  операції  над  матрицями,  індексація,
агрегування, транспонування і зміна форми матриць.

Пр7 "Приклади обробки даних за допомогою NumPy" (денна)
Приклади обробки даних за допомогою NumPy. Часові ряди в NumPy.

Тема 3. Маніпулювання даними за допомогою бібліотеки Pandas

Лк5 "Бібліотека Pandas" (денна)
Знайомство з об'єктами бібліотеки Pandas. Об'єкти Series, DataFrame, Index. Індексація та вибірка
даних.  Операції  над  даними  в  бібліотеці  Pandas.  Універсальні  функції:  збереження  індексу,
вирівнювання індексів, виконання операції між об'єктами. Обробка відсутніх даних. Ієрархічна
індексація.

Лк6 "Зведені таблиці та часові ряди" (денна)
Об'єднання наборів даних: конкатенація і додавання в кінець. Агрегування і угруповання. Зведені
таблиці. Векторизованних операці

Пр8 "Бібліотека Pandas" (денна)
Знайомство з об'єктами бібліотеки Pandas. Об'єкти Series, DataFrame, Index.

Пр9 "Операції над даними в бібліотеці Pandas." (денна)
Індексація  та  вибірка даних.  Операції  над даними в  бібліотеці  Pandas.  Універсальні  функції:
збереження індексу, вирівнювання індексів, виконання операції між об'єктами. Обробка відсутніх
даних. Ієрархічна індексація.

Пр10 "Об'єднання наборів даних" (денна)
Об'єднання наборів даних: конкатенація і додавання в кінець. Агрегування і угруповання. Зведені
таблиці. Векторизованних операції над рядками. Робота з часовими рядами.

Тема 4. Візуалізація за допомогою бібліотеки Matplotlib

Лк7 "Візуалізація за допомогою бібліотеки Matplotlib" (денна)
Прості  лінійні  графіки.  Налаштування  графіки.  Прості  діаграми  розсіювання.  Візуалізація
похибок. Графіки щільності і контурні графіки. Гістограми, розбиття по інтервалах і щільність.
Множинні субграфікі.  Стрілки і пояснювальні написи. Призначені для користувача настройки
Matplotlib:  конфігурації  і  таблиці  стилів.  Таблиці  стилів.  Побудова  тривимірних  графіків  в
бібліотеці Matplotlib.

Пр11 "Побудова графіків за допомогою Matplotlib" (денна)
Прості лінійні графіки. Налаштування графіки.

Пр12 "Графіки щільності і контурні графіки" (денна)
Прості  діаграми  розсіювання.  Візуалізація  похибок.  Графіки  щільності  і  контурні  графіки.
Гістограми, розбиття по інтервалах і щільність. Множинні субграфікі. Стрілки і пояснювальні
написи. Настройки Matplotlib: конфігурації і таблиці стилів. Таблиці стилів.

Пр13 "Графіка 3D" (денна)
Побудова тривимірних графіків в бібліотеці Matplotlib.

Тема 5. Елементи машинного навчання

Лк8 "Елементи машинного навчання" (денна)
Що  таке  машинне  навчання.  Категорії  машинного  навчання.  Приклади  прикладних  задач
машинного навчання. Класифікація: передбачення дискретних міток. Знайомство з бібліотекою
Scikit-Learn. Представлення даних в Scikit-Learn. Огляд популярних методів машинного навчання.

Пр14 "Елементи машинного навчання" (денна)
Класифікація: передбачення дискретних міток.



Пр15 "Бібліотека Scikit-Learn" (денна)
Робота з бібліотекою Scikit-Learn. Представлення даних в Scikit-Learn.

Пр16 "Практичні приклади" (денна)
Розв'язання задач регресії за допомогою Python

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання практичних завдань

НД2 Конспектування

НД3 Обговорення (чат, форум)

НД4 Підготовка до лекцій

НД5 Підготовка до поточного та підсумкового контролю

НД6 Підготовка до практичних занять

НД7 Підготовка мультимедійних презентацій

НД8 Робота з підручниками та релевантними інформаційними джерелами

НД9 Самонавчання

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Лекції-дискусії

МН3 Проблемний семінар

Лекції надають студентам матеріали з основ мови Python та елементів машинного навчання, що є
основою для  самостійного  навчання  здобувачів  вищої  освіти  (РН1,  РН4).  Лекції  доповнюються
практичними заняттями,  що надають  студентам можливість  застосовувати теоретичні  знання  на
практичних прикладах (РН2, РН3).

ЗК04 Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК06. Здатність до абстрактного мислення, аналізу
та синтезу. ЗК07. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК08.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК12. Визначеність і
наполегливість  щодо  поставлених  завдань  і  взятих  обов’язків.  ЗК13.  Навички  міжособистісної
взаємодії.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Шкала
оцінювання

ECTS
Визначення

Чотирибальна
національна

шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

5 (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок А 90 ≤ RD ≤ 100

4 (добре) Вище середнього рівня з кількома помилками В 82 ≤ RD < 89



4 (добре) Загалом  правильна  робота  з  певною  кількістю
помилок С 74 ≤ RD < 81

3 (задовільно) Непогано, але зі значною кількістю недоліків D 64 ≤ RD < 73

3 (задовільно) Виконання задовольняє мінімальні критерії E 60 ≤ RD < 63

2
(незадовільно) Можливе повторне складання FX 35 ≤ RD < 59

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Настанови викладача в процесі виконання практичних завдань

МФО2 Обговорення та самокорекція виконаної роботи студентами

МФО3 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами

МФО4 Перевірка та оцінювання письмових завдань

МФО5 Самостійне виконання студентами ситуаційних вправ на практичних заняттях та їх
обговорення.

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Складання комплексного письмового модульного контролю

МСО2 Виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних завдань

МСО3 Звіт за результатами виконання практичних робіт

Контрольні заходи:

1-й семестр 100 балів

МСО1. Складання комплексного письмового модульного контролю 40

2x20 40

МСО2. Виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних завдань 10

10

МСО3. Звіт за результатами виконання практичних робіт 50

5x10 50

Контрольні заходи в особливому випадку:

Оцінка студента формується таким чином: 1.  звіт за результатами виконання практичної роботи
(виконання,  презентація,  захист)  –  10  балів  за  кожну  роботу  (усього  5  практичних  робіт);  2.
виконання розрахункової роботи та її захист - 10 балів; 3. підсумковий модульний контроль (ПМК) у
кожному модульному циклі – по 20 балів (форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у
письмовій формі за тестовими технологіями). Захист практичної роботи є комплексним і включає
захист теоретичного матеріалу згідно теми практичної роботи, захист базового та індивідуальних
завдань за  даною темою.  Відповідно рейтингові  бали розподіляються наступним чином:  4  бали
нараховуються за теоретичну частину (від 2,4 до 4 балів), 6 балів – за практичне виконання базового
та індивідуальних завдань (від 3.6 до 6 балів).

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни



10.1 Засоби навчання


