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Основною метою навчальної дисципліни є отримання студентами 

теоретичних знань та практичних навичок з машинного (глибокого) 

навчання та аналізу даних з використанням сучасних відкритих бібліотек 

машинного (глибокого) навчання та аналізу даних та мови програмування 

Python. Студент повинен мати здатність здійснювати формалізацію 

процесів вирішення складних інтелектуальних задач з використанням 

методів і моделей машинного (глибокого) навчання та аналізу даних і 

розробку відповідних програмних додатків. 
Вивчення курсу «Машинне навчання та наліз даних» базується на 

знаннях, отриманих при вивченні таких курсів, як «Вища математика», 

«Нейронні мережі». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
- основи декларативної мови програмування Python; 
- структури і типи даних, основні методи роботи з числовими даними, 

таблицями та основними бібліотеками аналізу даних (numpy, pandas та 

ін.); 

- основні методи та моделі машинного (глибокого) навчання в галузі 

комп’ютерного зору, підходи щодо їх застосування та навчання; 

- основні методи та моделі машинного (глибокого) навчання в галузі 

оброки природньої мови, підходи щодо їх застосування та навчання; 
- основи побудови та застосування сучасних бібліотек глибокого 

навчання, в тому числі TensorFlow; 
- основи застосування хмарних технологій для реалізації та навчання 

моделей машинного (глибокого) навчання; 
володіти: 

- здатністю програмувати прикладні завдання з використанням мови 

Python та бібліотек аналізу даних (numpy, pandas та ін.); 

- здатністю підібрати тип та топологію моделі машинного (глибокого) 

навчання для вирішення прикладного завдання; 
- здатністю використовувати сучасні бібліотеки глибокого навчання; 

- здатністю застосовувати хмарні технології для реалізації та навчання 

моделей машинного (глибокого) навчання. 

вміти:  

- використовувати сучасні методи та моделі машинного (глибокого) 

навчання; 

- оцінювати ефективність, розроблених моделей машинного (глибокого) 

навчання; 

- застосовувати сучасні програмно-апаратні засоби для реалізації та 

навчання моделей машинного (глибокого) навчання. 
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