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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними та практичними основами машинного навчання. Розглянуто постановки методи та 

алгоритми розв’язання задач регресії, класифікації та кластеризації. 

Мета та цілі 
Метою дисципліни є формування уявлень про основні задачі, математичні методи, моделі та деякі практичні інструменти машинного 
навчання. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати навчання 
Знати основні алгоритми і методи машинного навчання, а також вміти використовувати засоби мов Pyton та R для розв’язання задач 
машинного навчання. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 4 кр. / 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Програмування», «Лінійна алгебра та геометрія», «Методи оптимізації», «Теорія ймовірностей», «Математична статистика» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача.  
 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Тема 1. Основні поняття. Поняття машинного навчання. 
Поняття ознакового описання об’єктів. Основні 
постановки та приклади задач машинного навчання. 

Лабораторне 
заняття 1 

Основні заходи мови R 
для роботи з даними. 
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 Опрацювання лекційного матеріалу 



Лекція 2 Тема 2. Навчання з вчителем. Регресія. Постановка 
задача регресії. Параметрична регресія. Метод 
максимальної правдоподібності. Класичний метод 
найменших квадратів. 

Лабораторне 
заняття 2 

Основні заходи мови R 
для візуалізації даних. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 3 Тема 2 (продовження). Лінійний МНК. Проблема 
мультиколінеарності. Розв’язок задачі лінійного МНК 
через сингулярний розклад коваріаційної матриці 
ознак. Погана обумовленість коваріаційної матриці 
ознак. 

Лабораторне 
заняття 3 

Класичний лінійний 
метод найменших 
квадратів. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 4 Тема 2 (продовження). Основні підходи до подолання 
проблеми мультіколінераності. Регуляризований МНК: 
метод гребеневої регресії, метод LASSO, метод Elastic 
Net. 

Лабораторне 
заняття 4 

Регуляризований МНК Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 5 Тема 2 (продовження). Нелінійний метод найменших 
квадратів. Метод Ньютона-Гауса. Метод Левенберга-
Марквардта. 

Лабораторне 
заняття 5 

Нелінійний метод 
найменших квадратів. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 6 Тема 2 (продовження). Непараметрична регресія. 
Ядерна регресія. Формула Надарая-Ватсона та її 
модифікації. 

Лабораторне 
заняття 6 

Непараметрична 
регресія. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекції 7 Тема 3. Навчання з вчителем. Класифікації. Формальна 
постановка задачі класифікації. Узагальнений 
метричний класифікатор. Метод найближчого сусіда. 
Метод k найближчих сусідів та його модифікації. Відбір 
еталонних об’єктів. 

Лабораторне 
заняття 7 

Метрична класифікація. Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекції 8 Тема 3 (продовження). Лінійні методи класифікації. 
Одношаровий персептрон. Метод стохастичного 
градієнта. 

Лабораторне 
заняття 8 

Одношаровий 
персептрон та метод 
стохастичного градієнта. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 9 Тема 3 (продовження). Метод опорних векторів: 
лінійно-роздільні та лінійно-нероздільні випадки. 
Алгоритм навчання. Метод опорних векторів як 
двошаровий персептрон 

Лабораторне 
заняття 9 

Метод опорних векторів. Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 10 Тема 3 (продовження). Логістична регресія. 
Узагальнений лінійний класифікатор: неперервні 
апроксимації функції втрат та їх вірогіднісні 

Лабораторне 
заняття 10 

Логістична регресія. Опрацювання лекційного матеріалу 



інтерпретації 

Лекція 11 Тема 3 (продовження). Логічні методи класифікації. Лабораторне 
заняття 11 

Логічні методи 
класифікації 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 12 Тема 3 (продовження). Вірогіднісна постановка задачі 
класифікації. Функціонал середнього ризику. 
Оптимальне байесовське правило. Лінійний 
дискримінант Фішера. 

Лабораторне 
заняття 12 

Лінійний дискримінант 
Фішера. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 13 Тема 3 (продовження). Розділення суміші густин 
розподілу. EM-алгоритм. Суміші багатомірних 
нормальних розподілів. 

Лабораторне 
заняття 13 

EM-алгоритм. Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 14 Тема 4. Навчання без вчителя. Кластеризація. 
Статистичні методи кластеризації. Метод k-середніх. 
Метод k-медіан. Дискримінантний аналіз. 

Лабораторне 
заняття 14 

Метод k-середніх Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 15 Тема 4. (продовження). Ієрархічні методи 
кластеризації. Агломератні методи. Дивізійні методи. 
Теоретико-графові методи. 

Лабораторне 
заняття 15 

Ієрархічні методи 
кластеризації. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 16 Тема 4. (продовження). Методи оцінки якості 
кластеризації 

Лабораторне 
заняття 16 

Теоретико-графові 
методи кластеризації 

Опрацювання лекційного матеріалу 
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Поняття машинного навчання. Поняття ознакового описання об’єктів. Основні постановки та приклади задач машинного навчання. Регресія. Постановка 
задача регресії. Параметрична регресія. Метод максимальної правдоподібності. Класичний метод найменших квадратів. Лінійний МНК. Проблема 
мультиколінеарності. Розв’язок задачі лінійного МНК через сингулярний розклад коваріаційної матриці ознак. Погана обумовленість коваріаційної матриці 
ознак. Основні підходи до подолання проблеми мультіколінераності. Регуляризований МНК: метод гребеневої регресії, метод LASSO, метод Elastic Net. 
Нелінійний метод найменших квадратів. Метод Ньютона-Гауса. Метод Левенберга-Марквардта. Непараметрична регресія. Ядерна регресія. Формула 
Надарая-Ватсона та її модифікації. Класифікації. Формальна постановка задачі класифікації. Узагальнений метричний класифікатор. Метод найближчого 
сусіда. Метод k найближчих сусідів та його модифікації. Відбір еталонних об’єктів. Лінійні методи класифікації. Одношаровий персептрон. Метод 
стохастичного градієнта. Метод опорних векторів: лінійно-роздільні та лінійно-нероздільні випадки. Алгоритм навчання. Метод опорних векторів як 
двошаровий персептрон. Логістична регресія. Узагальнений лінійний класифікатор: неперервні апроксимації функції втрат та їх вірогіднісні інтерпретації 
Логічні методи класифікації. Вірогіднісна постановка задачі класифікації. Функціонал середнього ризику. Оптимальне байесовське правило. Лінійний 
дискримінант Фішера. Розділення суміші густин розподілу. EM-алгоритм. Суміші багатомірних нормальних розподілів. Кластеризація. Статистичні методи 
кластеризації. Метод k-середніх. Метод k-медіан. Дискримінантний аналіз. Ієрархічні методи кластеризації. Агломератні методи. Дивізійні методи. 
Теоретико-графові методи. Методи оцінки якості кластеризації. 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ   

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, комп’ютерний клас з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням, пакетами прикладних 
програм Python та R. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 50% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 30% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до завідувача кафедри. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


