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1. Мета дисципліни - формування здатності розуміння та інтерпретації наукових даних, 
навичок графічної презентації проміжних та кінцевих результатів наукових досліджень, 
ознайомлення з інструментами візуалізації наукових та статистичних даних, отримання 
навичок практичного використання найвідоміших бібліотек та засобів для візуалізації даних. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати основні поняття, факти і теореми лінійної алгебри, дискретної математики, теорії 
ймовірностей, комп’ютерної статистики, основи програмування. 
2. Вміти активно використовувати та творчо застосовувати зазначені вище знання в процесі 
опрацювання матеріалу курсу «Візуалізація даних». 
3. Володіти елементарними навичками роботи з множинами, функціями, знаходити 
ймовірності подій, обчислювати основні характеристики випадкових величин, знати 
матричне числення, володіти основами програмування з використанням спеціалізованих 
бібліотек для наукових обчислень. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни (до 700 символів):  

Навчальна дисципліна «Візуалізація даних є складовою освітньої програми підготовки 
фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 11 Математика та статистика зі спеціальності 
111 математика освітньої програми «Математика та викладання математичних дисциплін». Дана 
дисципліна є вибірковою. В курсі «Візуалізація даних» висвітлюються сучасні підходи до 
візалізації наукових та статистичних даних, розглядаються інструменти для аналізу та 
обробки даних, методи візуалізації багатомірних даних та можливості динамічної візуалізації 
результатів наукових обчислень. 

Викладається у 2 семестрі 4 курсу в обсязі 90 год. (3 кредити ECTS1) зокрема: лекції – всього 
– 30 год., практичні - 8 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 50 год. У курсі 
передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна  
заліком. 
 
4. Завдання (навчальні цілі): формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні 
проблеми у математиці або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов; набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх 
досягнень у математиці, відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне 
оволодіння компетентностями:  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результат навчання (Формуються 
розробником) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

РН 1.1 Знати: основні способи представлення 
наукових та статистичних даних 10% 

РН 1.2 Знати основні поняття, види та завдання 
візуалізації 10% 

РН 1.3 Знати базові та спеціалізовані типи 
візуального представлення даних 10% 

РН 1.4 Знати методи візуалізації залежності 

Лекція, 
самостійне 

опрацювання Залік, активна 
робота на 

лекціях, усні 
відповіді 

5% 

                                                
1кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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6% 
 

компонент даних, відбору значущих 
компонент і зниження розмірності даних 

Іспит, активна 
робота на 

лекціях, усні 
відповіді 

 

РН 2.1 
Вміти застосовувати базові та спеціалізовані 
типи візуалізації, налаштовувати параметри 
результуючого зображення  
 

15% 

РН 2.2 
Вміти підготувати дані до візуалізаці та 
відкинути помилкові дані  
 

Лабораторн
е заняття, 
самостійна 

робота 

перевірка 
індивідуальних 

завдань, 
самостійна 
аудиторна 

робота, модульна 
контрольна 

робота №1, залік 
20% 

РН 2.3 
Вміти будувати візуалізації залежності 
компонент даних, проводити  порівняльний 
аналіз компонент даних 
 

15% 

РН 2.4 

Вміти будувати динамічну візуалізацію 
даних наукових обчислень 

Лабораторн
е заняття, 
самостійна 

робота 

перевірка 
індивідуальних 

завдань, 
самостійна 
аудиторна 

робота, модульна 
контрольна 

робота №2, залік 
10% 

РН 3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд на 
задачу та формулювати робочі гіпотези, 
спілкуватися з колегами з питань застосування 
математичних методів та теорій 

 2,5% 

РН 3.2. Вироблення навиків командної роботи 

Лекція, 
лабораторне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Активна робота 
на лекціях, 

лабораторних 
заняттях, усні 

відповіді 2,5% 

 
7. Схема формування оцінки. 
 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH2.2, 
РН2.3, PH2.4, PH3.1, РН3.2 – 7 балів/ 4 балів; 
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, , 
PH3.1, РН3.2 – 10 балів/6 бали; 
3. Модульна контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH2.2, РН2.3 – 18 
балів/11 балів; 
4. Модульна контрольна робота 2: PH1.4, PH2.4 – 12 балів/7 балів;  
5. Розв’язання задач на лабораторних заняттях: PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, PH3.1, 
РН3.2  – 13 балів/7 балів; 
Разом: 60/35  

- підсумкове оцінювання: залік. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, 
PH2.2, РН2.3, PH2.4; 
- форма проведення і види завдань: письмова робота з усним обговоренням. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Активна робота на лекціях передбачає усні відповіді на запитання лектора щодо раніше 

розглянутого теоретичного матеріалу. 
Самостійна робота передбачає опрацювання певного обсягу теоретичного та практичного 

матеріалу за запропонованими джерелами. 
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Модульна контрольна робота проводиться письмово і складається з теоретичних завдань та 
типових задач за пройденим матеріалом.2 
 

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість досклаcти лабораторні завдання. 
Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів, тобто, якщо оцінка студента на 
заліку є нижчою від мінімального порогового рівня (25 балів), то бали за залік не додаються до 
семестрової оцінки (вважаються рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 
Форма заліку – письмово-усна. Заліковий білет складається із 5 завдань, перші два з яких є 
теоретичними, три інших – задачі. Кожне завдання оцінюються від 0 до 7 балів. Додатково від 0 до 5 
балів студент отримує за усне опитування. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів. 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота №1: на 6-му тижні 2 семестру 4-го курсу. 
2. Модульна контрольна робота №2: на 10-му тижні 2 семестру 4-го курсу. 
3. Оцінювання завдань самостійної роботи за РН2.1 на 3-му тижні, за РН2.2 на 6 тижні, 

за РН2.3 на 9 тижні, за РН2.4 на 12 тижні. 
 

 
7.3.  Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

                                                
2 Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин теми Назва теми 

6-й семестр 
 

Лекції Практичні 
заняття 

Самост. робота Консультація Інші форми 
контролю 

Змістовий модуль 1 „Основи візуалізації наукових даних” 
1 Вступ. Огляд 

інструментів 
візуалізації даних 

6 2 10   

2 Підготовка даних до 
візуалізації. Аналіз 

даних та 
інтерпретація 

результату  

8 2 14   

Змістовий модуль 2 „ Методи візуалізації багатомірних даних. Динамічна візуалізація” 
3 Методи візуалізації 

багатомірних даних   
8 2 14   

4 Динамічна 
візуалізація 

результатів наукових 
обчислень 

8 2 12 2  

Всього годин 30 8 50 2  
 

 
 
9. Рекомендовані джерела: 
Основна: (базова) 

1) Jake VanderPlas Python Data Science Handbook — O'Reilly Media, Inc., November 2016  
— 548 p. 

2) Ashwin Pajankar Practical Python Data Visualization. A Fast Track Approach To Learning 
Data Visualization With Python — Apress, Berkeley, CA, 2021. — 160 р. 

 
Додаткова: 

3) Igor Milovanović Python Data Visualization Cookbook — Second ed., Packt, 2015. — 280 
p. 

4) Wes McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and 
IPython —  O'Reilly Media; 2nd edition, 2017. — 541 р. 

5) Claus O. Wilke Fundamentals of Data Visualization: A Primer on Making Informative and 
Compelling Figures —   O'Reilly Media, 2019. —  337 p.  

 
 


