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Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аналітики даних 

(Business Intelligence)» для магістрів галузі знань 12 «Інформаційні технології» / 

Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка», каф. САУ. – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 

13 с. 

Розробник: к.ф.-м..н., доц.  Хом’як Тетяна Валеріївна 

Робоча програма регламентує: 

–  мету дисципліни; 

–  дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–  базові дисципліни; 

–  обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–  програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–  алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 

–  інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–  рекомендовані джерела інформації. 

 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 124 «Системний 

аналіз» (протокол № 9 від 31.08.2022). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 
 

Мета дисципліни – надання знань та вмінь щодо застосування ефективних 

інструментальних засобів відбиття бізнес-даних та сприяння системному 

уявленню архітектури відповідних технологічних платформ на основі веб-

рішень та хмарних обчислень. Результатами вивчення даної дисципліни є 

придбання навичок з бізнес звітів в сучасній системі бізнес-аналізу Microsoft 

Power BI. 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДРН 1 

Здійснювати підключення до різних джерел даних за допомогою  Power 

Query для Power BI. Вміти завантажувати файли Excel у Power BI та  

отримувати дані з серверу SQL Server.  

ДРН 2 Підготувати дані для роботи в Power BI.  

ДРН 3 Розробляти моделі даних та управляти зв’язками в Power BI. 

ДРН 4 
Створювати візуальні елементи, проводити відсоткові розрахунки та 

налаштовувати фільтрацію даних в Power BI. 

ДРН 5 Використовувати мову DAX для проведення розрахунків в Power BI. 

ДРН 6 Розробляти інтерактивний звіт та дашборди в Power BI. 

 

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Основи аналітики даних (Business Intelligence)» викладається 

у 2-му семестрі відповідно до навчального плану. Отже, засвоєння даної 

дисципліни пов’язане з успішним завершенням навчання за першим рівнем 

вищої освіти за спеціальностями галузі знань 12 Інформаційні технології. 

Базовими дисциплінами для успішного опанування курсу є наступні: 

«Організація баз даних та знань», «Програмування та алгоритмічні мови». 

 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять 

Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 

Обсяг аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

Обсяг ауди-

торні 

заняття 

самос-

тійна 

робота 

лекційні 76 34 42 - - 72 6 66 

практичні 38 17 21 - - 48 4 44 

лабораторні - - - - - - - - 

семінари - - - - - - - - 

контрольні 

заходи 
6 6 - - - - - - 

РАЗОМ 120 57 63 - - 120 10 110 
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5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових 

(денна 

форма), 

години 

Обсяг 

складових 

(заочна 

форма), 

години 

 ЛЕКЦІЇ 76 72 

ДРН 1 

1. Знайомство з Power BI.  

Що таке Power BI. Поріняння Power BI та Excel. 

Основні компоненти Power BI. Реєстрація на порталі 

Power BI. Інсталяція Power BI. Мінімальні вимоги до 

запуску Power BI Desktop. Знайомство з Power BI 

Desktop. Параметри налаштування в Power BI 

Desktop. 

8 8 

ДРН 1 

 

2. Підключення до даних в Power BI Desktop. 

Підключення до різних джерел даних за допомогою 

Power Query для Power BI. Завантаження файлів Excel 

у Power BI. Отримання даних з серверу SQL Server. 

Завантаження файлів CSV. Підключення до папки з 

файлами. Отримання даних з інтернет джерел. 

10 10 

ДРН 2 

 

3. Робота з даними в Power BI.  

Редактор Power Query для підготовки даних. Типи 

даних в Power BI. Підготовка та очищення даних. 

Об’єднання та додавання запитів. Створення 

додаткових колонок.  

10 10 

ДРН 3 

 

4. Моделювання в Power BI. 

Вступ до моделювання. Створення та управління 

зв’язками в Power BI. Схема зірка. Дія зв’язків.  
8 8 

ДРН 4 

 

5. Візуалізація в Power BI. 
Знайомство з блоком візуалізації. Створення 

візуальних елементів. Таблиця та матриця. 

Форматування. Зміна методу агрегаціх даних. 

Відсоткові розрахунки. Картки та багаторядкові 

картки. Гістограми та діаграми: звичайні, нормовані, 

з накопиченням. Лінійний графік та діаграма з 

областями. Діаграма секторна, кільцева, 

деревоподібна. Комбіновані діаграми. Візуалізація 

карт. Візуальний елемент Фільтр. Водоспад, воронка, 

точкова та стрічкова діаграми. 

12 10 

ДРН 4 

 

 

6. Фільтрація даних.  

Налаштування крос-фільтрації. Фільтр візуального 

елементу. Фільтр сторінки.  

8 8 

ДРН 4 

 

7. Кастомна візуалізація.  

Додаткові візуалізації. Форматування сторінки та 

статичні візуальні елементи. Кастомні підказки. 

Використання тем у Power BI.   

6 6 

ДРН 5 

 

8. Мова DAX  

Синтаксис та оператори DAX.  Функції DAX. 

Контекст. Математичні функції, розрахункові 

таблиці. Функції роботи з датами та часом. Логічні 

10 8 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових 

(денна 

форма), 

години 

Обсяг 

складових 

(заочна 

форма), 

години 

функції. Текстові функції. Функції фільтрації. 

Статистичні функції. Функції логіки операцій з 

часом. 

ДРН 4 

ДРН 5 

ДРН 6 

 

9. Power BI портал. 

Створення інтерактивного звіту. Безпека доступу на 

рівні рядків. Публікація звіту на портал. Створення 

дашборду. Налаштування дашборду для 

використання на мобільному додатку. Варіанти 

спільної роботи з дашбордами, звітами на порталі. 

Налаштування автоматичного оновлення даних.  

4 4 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 38 48 

ДРН 1 

 

Практична робота № 1.  

Імпорт даних з різних джерел. 

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути 

практичні навички з методів і підходів щодо 

отримання даних з різних джерел. 

6 6 

ДРН 2 

 

Практична робота № 2  

Обробка даних в Power Query. 

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути 

практичні навички з засобів обробки та підготовки 

даних для роботи в  Power BI.  

4 6 

ДРН 3 

 

Практична робота № 3 

Розробка моделі в в Power BI.   

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути 

практичні навички із моделювання даних в Power BI 

Desktop. 

6 6 

ДРН 3 

ДРН 4 

Практична робота № 4 

Створення візуалізації в Power BI.   

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути 

практичні навички із створення візуальних елементів 

в Power BI Desktop.  

6 6 

ДРН 4 

ДРН 5 

Практична робота № 5 

Налаштування фільтрації даних.  

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути 

практичні навички з засобів створення фільтрів 

різних типів.  

4 6 

ДРН 4 

 

Практична робота № 6 

Використання додаткових засобів візуалізації  

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути 

практичні навички з методів форматування сторінок 

та використання тему Power BI Desktop.   

4 6 

ДРН 5 

Практична робота № 7 

Застосування мови DAX для розрахунків  

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути 

практичні навички з написання формул і 

використання функцій мови DAX.   

4 6 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових 

(денна 

форма), 

години 

Обсяг 

складових 

(заочна 

форма), 

години 

ДРН 4 

ДРН 5 

ДРН 6 

Практична робота № 8 

Створення інтерактивного звіту та дашборду. 

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути 

практичні навички з методів строзробки 

інтерактивних звітів та дашбордів.  

4 6 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 6 – 

РАЗОМ 120 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання та сертифікація досягнень студентів здійснюється за 

допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях 

відповідно до Положення університету «Про оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти». Досягнутий рівень компетентностей відносно 

очікуваних, що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає 

реальний результат навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. Остання необхідна 

(за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Конвертаційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь/навичок, комунікації, автономії та відповідальності здобувача за 

вимогами НРК. 
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Здобувач на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються здобувачам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

 

виконання ККР під час 

диференційованого заліку 

за бажанням студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

та лабораторні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або 

індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 
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Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання.  

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для рівня вищої освіти бакалавр (подано нижче). 

 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою 

для оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, 

критичне 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

осмислення проблем 

у галузі та на межі 

галузей знань 

 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний 

 

<60 

Уміння/навички 

 спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання 

проблем, необхідні 

для проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

розвитку нових 

знань та процедур;  

 здатність 

інтегрувати знання 

та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінарн

их контекстах; 

 здатність 

розв’язувати 

проблеми у нових 

або незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної 

або обмеженої 

інформації з 

урахуванням 

аспектів соціальної 

та етичної 

відповідальності 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема 

до осіб, які 

навчаються 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: правильна; чиста; ясна; точна; логічна; виразна; 

лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

– використання іноземних мов у професійній діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними 

та потребують нових 

стратегічних 

підходів; 

 відповідальність за 

внесок до 

професійних знань і 

практики та/або 

оцінювання 

результатів 

діяльності команд та 

колективів; 

 здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з членами команди 

(відповідальність за взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

– високий рівень особистого ставлення до справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

– належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 

автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Технічні засоби навчання: мультимедійні та комп’ютерні пристрої. 

Засоби дистанційної освіти: Moodle, MS Teams. 

Пакети приладних програм: Microsoft Power BI (безкоштовна версія).  

 

 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Базова: 

1. Документація від Microsoft з Power BI. Режим доступу: 

https://learn.microsoft.com/ru-ru/power-bi/fundamentals/power-bi-overview 

2. Microsoft Power BI Cookbook: Creating Business Intelligence Solutions of Analytical 

Data Models, Reports, and Dashboards. Birmingham : Packt Publishing Ltd, 2017. 802 p. 

3. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide). – 3rd Edition. – 

IIBA. – 2015. – 502 p.  

4. Ferrari A. Introducing Microsoft Power BI / Alberto Ferrari and Marco Russo // 

Microsoft Press, 2016. – 189 p.  

5. Cuesta H., Kumar S. Practical Data Analysis.Birmingham : Packt Publishing Ltd, 2016. 

316 p.  

6. Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting 

Data /EMC Education Services. Indianapolis : John Wiley & Sons, Inc, 2015. –  432 p. 

 

Додаткова: 

1. Паклин Н.Б Бізнес-аналітика: від даних до знань; Навч. посібник, 2-е вид. / Н.Б. 

Паклин, В.И. Орешков. – СПб. : Пітер, 2013. – 704 с.  

2. Риз Дж. Хмарні обчислення: Пер. з англ. – СПб.: БХВ. – Петербург, 2011. – 288 с.  

3. Browne D. IBM Cognos Business Intelligence V10.1 Handbook / Dean Browne, Brecht 

Desmeijter, Rodrigo Frealdo Dumont, Armin Kamal and others // An IBM Redbooks publication, 

2010. – 572 p. 

  

https://learn.microsoft.com/ru-ru/power-bi/fundamentals/power-bi-overview
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