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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, 

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
 

1.1 Мета викладання дисципліни 
 
Метою курсу є вивчення загальних принципів побудови та функціонування 

інтелектуальних систем, математичних методів моделювання актів інтелектуальної 

діяльності, надбання практичних навичок розробки, відлагодження та використання 

програмних засобів з елементами штучного інтелекту. 

 

1.2 Завдання вивчення дисципліни 
 
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні: 
 розуміти проблеми, які виникають під час побудови та при використанні 

сучасних систем штучного інтелекту; 
 ознайомитися з основними принципами побудови систем штучного 

інтелекту; 
 ознайомитися з основними математичними методами моделювання актів 

інтелектуальної діяльності. 
 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
 
знати: 

 типи моделей штучного інтелекту; 
 алгоритми та розв'язання задач штучного інтелекту; 
 відмінності між звичайними та інтелектуальними системами; 
 принципи побудови систем штучного інтелекту; 
 класифікацію задач та видів систем штучного інтелекту; 
 основні визначення та методи теорії розпізнавання образів; 
 елементи теорії штучних нейромереж; 
 принципи створення гібридних інтелектуальних систем на основі 

розпізнавання образів, нейромереж, нечіткої та формальної логік;  
 принципи та критерії аналізу алгоритмів штучного інтелекту; 
 застосування дисперсійного аналізу та теорії кореляції при вирішенні 

задач розпізнавання образів; 
 основи моделювання; 
 дерева пошуку, представлення графів, обхід в глибину та в ширину; 
 розподільні обчислення на основі нейронних на нейро-нечітких мереж; 
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вміти: 

 володіти методами та технологіями організації та застосування даних у 
задачах штучного інтелекту; 

 застосовувати емпіричні методи та засоби  інженерії програмних засобів 
для створення інтелектуальних систем; 

 моделювати різні аспекти інтелектуальної системи, для якої створюється 
програмний засіб; 

 розв'язувати математичні задачі шляхом створення відповідних 
застосувань; 

 здійснювати вибір програмних засобів для вирішення задач штучного 
інтелекту; 

 будувати моделі прийняття рішень на основі теорії розпізнавання образів, 
нейромереж та нечіткої логіки; 

 порівнювати методи та моделі штучного інтелекту; 
 створювати гібридні інтелектуальні системи; 
 вирішувати задачі автоматизації підтримки прийняття рішень, 

розпізнавання образів, діагностики, класифікації та аналізу даних; 
 аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, 

вміти донести до інших свою позицію; 
 визначати та вимірювати атрибути якості моделей штучного інтелекту та 

програмних засобів, що їх реалізують; 
 володіти методами та технологіями об'єктно-орієнтованого програмування 

для вирішення задач штучного інтелекту. 
 
 
1.3 Зв'язок з іншими дисциплінами 

 

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, одержаних при вивченні 

дисциплін "Математичні основи подання знань", "Логічне програмування", "Основи 

дискретної математики", "Обробка та інтерпретація соціально-економічної 

інформації", "Об'єктно-орієнтоване програмування". 

Отримані знання будуть використовуватися при вивченні дисциплін 

"Програмне забезпечення інтелектуальних систем", "Нейроiнформатика та 

еволюційні алгоритми", "Теорія прийняття рішень", "Сучасний штучний інтелект", 

"Інтелектуальні агенти", "Сучасні бази даних та інтелектуальний аналіз даних", а 

також у курсовому та дипломному проектуванні. 
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2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

2.1 Склад, обсяг і термін виконання змістових модулів дисципліни 
 
 

Модулі  
(блоки змістових 
модулів) 

Короткий зміст модулів Розподіл навчального 
часу за видами 
занять, годин 

Самос-
тійна 
робота 
студента, 
год. 

Обсяг 
навантаження 
студента 

Лекції Лаб. роб. 
№/год. 

 
Годин 

 
Кре-
дити 

1 2 3 4 7 9 10 
Блоки змістових модулів, що виносяться на 1-ий модульний контроль 
1. Загальні 
відомості про 
системи 
штучного 
інтелекту 

Поняття інтелектуальної системи. 
Властивості інтелектуальних систем.   
 

2  2 12 0,34 

Агентний підхід до інтелектуальних 
систем.  

2  2 

Архітектура інтелектуальної системи.  2  2 

2. Теорія 
розпізнавання 
образів 

Задача розпізнавання образів. Основні 
поняття теорії розпізнавання образів.  

1  2 34 0,94 

Навчання з учителем. Методи 
метричної класифікації. Класифікація 
з оцінкою значимості ознак. 

4 № 1 / 5 4 

Навчання без учителя. Кластер-аналіз 2  2 

Задача відбору і критерії оцінювання 
інформативності ознак на основі 
евристичного, інформаційного, 
статистичного та імовірнісного 
підходів. Комбінована оцінка 
інформативності ознак.  

4 № 2 / 6 4 

Змістовий модуль, 
що виноситься на 
самостійну роботу 

Основні напрями досліджень у галузі 
штучного інтелекту. Історія розвитку 
штучного інтелекту. 

  4 8 0,22 

Технології інтелектуального аналізу 
даних. 

  2 

Розбиття вихідної вибірки на 
навчаючу та тестову.  

  2 

Разом за 1-ий підсумковий модуль 17 11 26 54 1,5 

Блоки змістових модулів, що виносяться на 2-ий модульний контроль 
Нейромережеві 
та нечіткологічні 
системи 

Принципи організації і класифікація 
нейронних мереж.  

4  2 30 0,83 

Формальний нейрон. Одношаровий 
персептрон.  

2 № 3 / 3 4 

Багатошаровий персептрон. Навчання 
нейромоделей.  

2 № 3 / 3 4 

Нейро-нечіткі мережі в задачах 
розпізнавання і прийняття рішень. 

2  4 

Системи, 
засновані на 
знаннях 

Принципи побудови систем, 
заснованих на знаннях.  

1  2 13 0,36 

Основні моделі подання знань у 
системах штучного інтелекту: 
мережні і логічні моделі.  

1  2 

Логічне виведення.  1  2 

Пошук у просторі станів. 2  2 
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1 2 3 4 7 9 10 

Прикладні 
аспекти 
інтелектуальних 
систем 

Задачі підтримки прийняття керуючих 
рішень. Експертні системи 

1  2 6 0,17 

Інтелектуальний аналіз даних 
Технічна і біомедична діагностика. 

1  2 

Змістовий модуль, 
що виноситься на 
самостійну роботу 

Інтелектуальний пошук та аналіз 
інформації в комп'ютерних банках 
даних.  

  2 5 0,14 

Програмні засоби з елементами 
штучного інтелекту. 

  3 

Разом за 2-ий підсумковий модуль 17 6 31 54 1,5 

УСЬОГО 34 17 57 108 3 

 
 

 
2.2 Змістові модулі 
 
 
2.2.1 Загальні відомості про системи штучного інтелекту 
 
Поняття інтелектуальної системи. Властивості інтелектуальних систем. 

Основні напрями досліджень у галузі штучного інтелекту. Історія розвитку 
штучного інтелекту. Агентний підхід до інтелектуальних систем. Архітектура 
інтелектуальної системи. Технології інтелектуального аналізу даних. 

 
Лекцій – 6 год. 
Самостійна робота  –  12 год. 
Література [2, 3, 6, 8–16, 22, 23, 33, 35]. 

 
 

2.2.2 Теорія розпізнавання образів 
 
Задача розпізнавання образів. Основні поняття теорії розпізнавання образів. 

Задача відбору і критерії оцінювання інформативності ознак на основі евристичного, 
інформаційного, статистичного та імовірнісного підходів. Комбінована оцінка 
інформативності ознак. Розбиття вихідної вибірки на навчаючу та тестову. Навчання 
без учителя. Кластер–аналіз. Навчання з учителем. Методи метричної класифікації. 
Класифікація з оцінкою значимості ознак. 

 
Лекцій – 11 год. 
Лабораторних робіт – 11 год. 
Самостійна робота  – 14 год. 
Література [1–4, 7–9, 14, 15, 22, 26]. 
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2.2.3 Нейромережеві та нечіткологічні системи 
 
Принципи організації і класифікація нейронних мереж. Формальний нейрон. 

Одношаровий персептрон. Багатошаровий персептрон. Навчання нейромоделей. 
Нейро–нечіткі мережі в задачах розпізнавання і прийняття рішень. 

 
Лекцій – 10 год. 
Лабораторних робіт – 6 год. 
Самостійна робота – 16  год. 
Література [7–9, 14, 15, 18–20, 24–31, 36–38]. 
 
 
2.2.4 Системи, засновані на знаннях 
 
Принципи побудови систем, заснованих на знаннях. Основні моделі подання 

знань у системах штучного інтелекту: мережні і логічні моделі. Логічне виведення. 
Пошук у просторі станів. 

 
Лекцій – 5 год. 
Самостійна робота – 8  год. 
Література [2, 3, 5, 10, 12–17, 21, 29, 32–35]. 
 
 
2.2.5 Прикладні аспекти інтелектуальних систем 
 
Задачі підтримки прийняття керуючих рішень. Інтелектуальний аналіз даних. 

Технічна і біомедична діагностика. Експертні системи. Інтелектуальний пошук та 
аналіз інформації в комп'ютерних банках даних. Програмні засоби з елементами 
штучного інтелекту. 

 
Лекцій – 2 год. 
Самостійна робота – 9 год. 
Література [6–8, 10]. 
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3 ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 
 
3.1 Лабораторна робота № 1. Розпізнавання образів на основі метричної 

класифікації (5 годин). 

 

Мета роботи: вивчити та засвоїти на практиці метричні методи розпізнавання 

образів у просторі ознак, навчитися створювати програмні засоби, що реалізують 

методи метричної класифікації. 

 

3.2 Лабораторна робота № 2. Методи відбору ознак для побудови 

розпізнаючих моделей (6 годин). 

 

Мета роботи: вивчити та засвоїти на практиці методи оцінювання 

інформативності та відбору ознак, для побудови розпізнаючих моделей. 

 

3.3 Лабораторна робота № 3. Розпізнавання на основі нейронних 

мереж (6 годин). 

 

Мета роботи: Вивчити архітектури формального нейрона та багатошарової 

нейромережі, а також методи їхнього навчання; ознайомитися з програмними 

продуктами, що моделюють персептрони. 
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4 РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 
 

Мета виконання розрахунково-графічного завдання (РГЗ) – ознайомлення 

студентів із сучасними методами штучного інтелекту та програмними засобами, що 

їх реалізують. 

Студенти мають за узгодженням з викладачем обрати одну з 

нижченаведених тем РГЗ та відповідно до обраної теми самостійно підібрати 

матеріали, використовуючи рекомендовану літературу з курсу, періодичні 

видання. а також ресурси мережі Інтернет. На основі підібраних матеріалів 

студенти мають стисло викласти суть методів, що вивчаються, виконати їх 

аналіз шляхом порівняння із відомими методами, вивчити програмне 

забезпечення, що реалізує ці методи та ознайомитися з практичними 

застосуваннями методів. Після ознайомлення з методами та програмними 

засобами студенти мають оформити та захистити звіт з РГЗ. 

Перелік прикладів тем РГЗ (студентам за узгодженням з викладачем 

дозволяється пропонувати власні теми для виконання РГЗ). 

1. Методи розпізнавання образів: статистичні, імовірнісні, структурні. 

2. Методи кластерного аналізу. 

3. Методи видобування знань з даних. 

4. Нечіткий кластер-аналіз. 

5. Нечітке логічне виведення. 

6. Прийняття рішень із застосуванням нечіткої логіки. 

7. Нейро-нечіткі мережі. 

8. Інтеграція систем, що засновані на знаннях, та систем, що розпізнають. 

9. Перспективні напрями штучного інтелекту та їх методи. 

10. Пакет MATLAB: модулі для вирішення задач штучного інтелекту. 

11. Програми-роботи. 

12. Самоорганізація та навчання без учителя. 
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5 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
 
5.1 Архітектура інтелектуальної системи (2 год.).  

5.2 Історія розвитку штучного інтелекту (4 год.). 

5.3 Технології інтелектуального аналізу даних (4 год.). 

5.4 Методи кластер-аналізу (4 год.). 

5.5 Самоорганізація та навчання без учителя (2 год.). 

5.6 Методи оптимізації в задачах навчання нейромереж (4 год.). 

5.7 Моделі нейро-нечітких мереж (4 год.). 

5.8 Застосування нейро-нечітких мереж для видобування знань з даних (2 год.). 

5.9 Моделі подання знань (2 год.). 

5.10 Пошук у просторі станів (4 год.). 

5.11 Інтелектуальний пошук та аналіз інформації в комп'ютерних банках 

даних (2 год.). 

5.12 Програмні засоби з елементами штучного інтелекту (2 год.). 

 

Контроль самостійної роботи передбачає вибіркове опитування та написання 

рефератів або контрольних робіт. 
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6 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

6.1 Основна література 
 

1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная 
статистика. Классификация и снижение размерности. – М.: Финансы и статистика 
1989. –  607 с. 
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6.3 Довідники та методичні вказівки,  технічні засоби навчання 
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дисципліни "Системи штучного інтелекту" для студентів спеціальностей 8.080403 
"Програмне забезпечення автоматизованих систем" та 7.080402 "Інформаційні 
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7 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 
 

7. 1 Перший модульний контроль 
 

1. Поняття інтелектуальної системи.  
2. Властивості інтелектуальних систем.  
3. Основні напрями досліджень у галузі штучного інтелекту. 
4. Історія розвитку штучного інтелекту.  
5. Агентний підхід до інтелектуальних систем.  
6. Архітектура інтелектуальної системи.  
7. Технології інтелектуального аналізу даних. 
8. Задача розпізнавання образів.  
9. Основні поняття теорії розпізнавання образів.  
10. Задача відбору і критерії оцінювання інформативності ознак на основі 

евристичного, інформаційного, статистичного та імовірнісного підходів.  
11. Комбінована оцінка інформативності ознак.  
12. Розбиття вихідної вибірки на навчаючу та тестову.  
13. Навчання без учителя.  
14. Кластер-аналіз.  
15. Навчання з учителем.  
16. Методи метричної класифікації.  
17. Класифікація з оцінюванням значимості ознак. 
 
7.2. Другий модульний контроль 
 
1. Принципи організації і класифікація нейронних мереж.  
2. Формальний нейрон.  
3. Одношаровий персептрон.  
4. Багатошаровий персептрон.  
5. Навчання нейромоделей.  
6. Нейро-нечіткі мережі в задачах розпізнавання і прийняття рішень. 
7. Принципи побудови систем, заснованих на знаннях.  
8. Основні моделі подання знань у системах штучного інтелекту: мережні і 

логічні моделі.  
9. Логічне виведення.  
10. Пошук у просторі станів. 
11. Прикладні аспекти інтелектуальних систем 
12. Задачі підтримки прийняття керуючих рішень.  
13. Інтелектуальний аналіз даних.  
14. Технічна і біомедична діагностика.  
15. Експертні системи.  
16. Інтелектуальний пошук та аналіз інформації в комп'ютерних банках даних. 
17. Програмні засоби з елементами штучного інтелекту. 


