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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

вибіркова 

 

 

 

Модулів – 1 
Спеціальність: 

072 – "Управління та 

адміністрування" 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2020-й -й 
Індивідуальне науково-дослідне 
завдання ___________ 

                                          (назва) 
Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

III-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5,625 

самостійної роботи 

студента – 3,625 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

16 год. год. 

Семінарські / Лабораторні 

16 год. год. 
 

 год. год. 

Самостійна робота 

58 год. год. 
Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: 

залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання –  55,2% 

для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів знань про методологію візуального 

представлення даних, а також умінь і навиків їх застосування для розв’язання 

дослідницьких та управлінських проблем з використанням Excel та програмного 

забезпечення з відкритим кодом R. 

 

Завдання: 

- надання базових знань, що необхідні для коректного використання 

графічного методу для візуалізації закономірностей між кількісними та якісними 

даними; 

- вивчення основ типографіки та кольорознавства та їх використання для 

візуального представлення даних; 

- навчитись правильно трактувати статистичні таблиці та графіки та отримати 

знання для виявлення маніпулятивного представлення даних; 

- вивчити основні принципи створення візуалізацій та використовувати їх на 

практиці. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

знати: 

- основні статистичні діаграми, принципи їх побудови, основні помилки; 

- основні типи шрифтів та випадки їх використання; 

- кольорові схеми та випадки їх використання в дизайні; 

- типи презентацій, особливості їх оформлення та створення; 

- когнітивні упередження та логічні хиби та як їх використовувати для 

візуалізації; 

 

вміти:  

- створювати різні презентації з врахуванням вимог до їх створення; 

- створювати основні статистичні діаграми за допомогою Excel та/або R; 

- бачити маніпуляції при візуальному представленні даних; 

- використовувати різні види кольорових схем та різні шрифти. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Основні поняття візуалізації даних, правила побудови та види статистичних 

діаграм 

 

ТЕМА 1. Основні поняття, види та завдання візуалізації 

Поняття візуалізації. Необхідність застосування візуалізації для дослідження 

даних. Типи візуалізації. Хто займається візуалізацією. 
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Способи кодування. Концепція чистих даних Хедлі Вікхема. Довгий та 

широкий формати даних. 

Приклади візуалізації за типи задач, які вони вирішують. 

 

ТЕМА 2. Основні принципи представлення даних за допомогою презентацій 

Структура презентацій. Вигляд та структура презентацій залежно від 

кількості слухачів, технічних можливостей приміщення, де показують 

презентацію, присутності/відсутності доповідача. Подання текстового матеріалу у 

презентаціях. Посилання. Використання іконок. 

Використання синтаксису, пунктуації, діалектизмів, професійних термінів та 

іноземних слів у презентаціях. 

 

ТЕМА 3. Типографіка. Шрифти та підписи 

Шрифти: звичайні шрифти із зарубками, звичайні шрифти без зарубок, 

шрифти фіксованої ширини. шрифти, що імітують почерк, декоративні шрифти. 

Шрифти, які використовувати безпечно. Шрифти, які найкраще доносять 

повідомлення. 

 

ТЕМА 4. Статистичні діаграми та правила їх побудови 

Стовпчикова, секторна, лінійна та точкова діаграми: типи даних, для яких 

використовуються; цілі, для яких її використовують; види. Нетипові статистичні 

діаграми: гантельки, графік-нахил, мозаіка тощо 

Структурні елементи статистичних діаграм. Осі. Розташування та 

представлення легенди. Розташування тексту. Логічний контроль числової 

інформації на графіку. 

Логічний контроль числової інформації на графіку. Використання кольорів. 

Представлення нетипових одиниць сукупності. Використання структурних 

діаграм. Представлення індексів у динаміці. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Етичні питання візуалізації даних, використання 

кольору та приклади 

 

ТЕМА 5. Некоректне представлення даних 

Некоректне використання середніх та абсолютних величин. Некоректна 

інтерпретація точкової діаграми. Хибні кореляції. 

Суперечність назви і змісту. Приклади, коли 3-D створює обман зору. 

Приклад створення обману зору, коли при побудові бульбашкової діаграми 

використовують діаметр, а не площу. Спотворення даних за допомогою 

маніпуляцій з осями (вісь У не з нуля, неоднакові відрізки на осі Х, подвійні осі). 

Маніпулювання даними через візуальне представлення даних вирваних з 

контексту. Візуалізація непорівнянних даних на одному графіку. Некоректне 

використання кольорів (Ефект Струпа). 

 

ТЕМА 6. Когнітивні упередження та логічні хиби 
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Когнітивне упередження. Причини, через які виникають когнітивні 

упередження. Ефект повернення до середнього. Омана поєднання. Ефект 

обмеження рамками. Ефект якорування. Ефект передування. 

Логічні хиби. Вибіркове представлення фактів (Cherry Picking). Упереджена 

вибірка (Sampling Bias). Перенаповнення (Overfitting) Джерріме́ндеринг 

(Gerrymandering). Упередження виживання (Survivorship Bias). Парадокс Сімпсона 

(Simpson's Paradox). Упередження кількісних даних (McNamara Fallacy). Небезпека 

використання лише описової статистики  (Danger of Summary Metrics). 

 

ТЕМА 7. Використанння кольору 

Робота з кольором. Приклади використання кольору у візуалізаціях. 

Кольорове коло. Основні та похідні кольори. Колірні моделі. 

Психологія кольорів та їх сприйняття в контексті історичних подій та творів 

мистецтва. 

 

ТЕМА 8. Приклади використання методу візуалізації даних 

Як візуалізувати статистичні дані. Як візуалізувати бізнес дані. Як 

візуалізувати дані соціологічних обстежень. 

Проекти Makeover Monday,  Dear data, #SWDchallenge, Atlas of Economic 

Complexity. 

 

4. Структура 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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні поняття візуалізації даних, правила побудови та види 

статистичних діаграм 

Тема 1. Основні 

поняття, види та 

завдання візуалізації  

11,25 2 2   7,25       

Тема 2. Основні 

принципи 

представлення даних 

за допомогою 

презентацій 

11,25 2 2   7,25       

Тема 3. Типографіка. 

Шрифти та підписи 

11,25 2 2   7,25       

Тема 4. Статистичні 

діаграми та правила 

їх побудови 

11,25 2 2   7,25       

Разом за змістовим 

модулем 1 

45 8 8   29       

Змістовий модуль 2. Етичні питання візуалізації даних, використання кольору та приклади 
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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 

Тема 5. Некоректне 

представлення даних 

11,25 2 2   7,25       

Тема 6. Когнітивні 

упередження та 

логічні хиби 

11,25 2 2   7,25       

Тема 7. 

Використанння 

кольору 

11,25 2 2   7,25       

Тема 8. Приклади 

використання методу 

візуалізації даних  

11,25 2 2   7,25       

Разом за змістовим 

модулем 2 

45     29       

Усього годин              
Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 90  16  16    58       

 
Студент обирає семінарські або лабораторні 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Візуальна грамотність. Практики у сфері візуалізації даних 2 

2 Ефективні презентації  2 

3 Класифікація шрифтів та приклади їх використання в дизайні  2 

4 Використання статистичних діаграм для представлення даних  2 

5 Етика у візуалізації даних. Найпоширеніші помилки при 

візуалізації даних  

2 

6 Використання когнітивних упереджень в дизайні та маркетингу  2 

7 Використання кольорів в дизайні та маркетингу  2 

8 Приклади візуалізації та типи задач, які вони вирішують  2 

 Разом 16 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Візуалізація з base R (Квартет Анскомбе) 

Лінійна діаграма. Підписи даних. Додавання об'єкта на діаграму  

2 

2 Візуальні естетики та атрибути в ggplot2 (R for Data Science -> Data 

visualisation) 

INDEX-MATCH, COUNT, OFFSET, випадаючий список, формат 

клітинок, IF  

2 

3 Шкали та геометричні об'єкти в ggplot2 (R for Data Science -> Data 

visualisation) 

OFFSET, формат клітинок  

2 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

4 Оформлення діаграм в ggplot2 (функції theme та lab) 

LEFT, FIND, INDEX, MATCH, IF, SUMIF для підготовки даних до 

аналізу та візуалізації  

2 

5 Стовпчикова діаграма в R (geom_bar i geom_col) 

Стовпчикова діаграма в Excel: звичайна стовпчикова, автоматично 

відсортована, однакові значення, виділити іншим кольором 

найбільше та найменше  

2 

6 Лінійна діаграма в R (geom_line) 

VLOOKUP, COUNTIF, INDEX, MATCH SUMIFS, COUNTIFS для 

підготовки даних до аналізу та візуалізації  

2 

7 Діаграма-мозаіка в R (geom_tile) 

Зведені діаграми  

2 

8 Приклади візуалізації та типи задач, які вони вирішують  2 

 Разом 16 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні поняття, види та завдання візуалізації  7,25 

2 Основні принципи представлення даних за допомогою 

презентацій 

7,25 

3 Типографіка. Шрифти та підписи 7,25 

4 Статистичні діаграми та правила їх побудови 7,25 

5 Некоректне представлення даних 7,25 

6 Когнітивні упередження та логічні хиби 7,25 

7 Використанння кольору 7,25 

8 Приклади використання методу візуалізації даних  7,25 

 Разом 58 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни “Візуалізація даних” є:   

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових завдань, 

вирішення задач, для набування умінь і практичних навичок  (лабораторні 

заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання модулів за 

тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

розв'язання тестів, вирішення задач, на підставі самостійно опрацьованої 

базової літератури та додаткових джерел інформації для конкретизації й 

поглиблення базових знань, необхідних умінь та практичних навичок 

(самостійна робота). 
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11. Методи контролю 

Для перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, тестування, розв’язок 

прикладних задач; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що включають 

тестування та задачі; 

- для підсумкового контролю – проведення планового заліку (тестові завдання, 

задачі).  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумкове 

тестування 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 20 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 
21-50 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

F 

0-20 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни “Візуалізація даних” включає: 

- конспект лекцій, розміщений в  системі електронного навчання Moodle; 

- вказівки щодо виконання лабораторних та самостійних робіт, які розміщені 

в системі електронного навчання Moodle та на YouTube; 

- завдань тестового типу, які супроводжують вказівки щодо виконання 

лабораторних та самостійних робіт (системі електронного навчання 

Moodle). 

- методичних рекомендацій та завдань для виконання аудиторної та 

самостійної роботи на паперовому та електронному носіях. 
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