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1. Мета дисципліни опанування теоретичних засад нейрокомп’ютингу, вивчення сучасних 
нейромережних парадигм, особливостей їх застосування для розв’язання практичних задач, 
дослідження ефективності функціонування та основ їх проектування, освоєння технології 
моделювання штучних нейронних мереж на персональному комп’ютері. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: теоретичні засади, моделі та методи математичного аналізу, основи теорії та 
методи оптимізації, графові моделі, найпростіші нейромережні парадигми.  
2. Вміти: здійснювати проектування найпростіших нейромереж, виконувати 
моделювання їх роботи з використанням відомих прикладних пакетів, проводити підготовчі 
операції для формування навчальних вибірок. 

3. Анотація навчальної дисципіни:  
Дисципліна «Нейронні мережі та методи їх проектування» належить до вибіркових дисциплін. 
Вона забезпечує професійний розвиток, спрямована на формування концептуальних та 
методологічних засад у галузі нейромережних технологій, вмінь формулювати, 
експериментально підтверджувати, обґрунтовувати і застосовувати на практиці нові 
конкурентоздатні ідеї, методи, технології. В рамках дисципліни вивчаються технології 
проектування нейронних мереж у залежності від класів розв’язуваних задач та типів вихідних 
даних, розглядається методологія дослідження ефективності роботи нейромереж, викладені 
засади застосуванням відомих технологій обчислювального інтелекту задля оптимізації 
параметрів нейромереж. 

Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 
новітніх досягнень в питаннях застосування нейромережних технологій в рамках 
дисертаційного дослідження, відповідно до науково-освітньої кваліфікації «Доктор філософії». 
Зокрема, розвивати: здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології 
проектування нейронних мереж, проектувати архітектуру штучної нейронної мережі для 
вирішення конкретної прикладної задачі, виконувати підготовку даних для навчання, 
реалізувати процес навчання штучної нейронної мережі, здійснювати тестування нейронних 
мереж та проводити аналіз отриманих результатів. 

4. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток 
у 

підсумков
ій оцінці з 
дисциплі

ни 
Код Результат навчання 

1 2 3 4 5 

РН 1.1 

Знати особливості будови і функціонування 
нейронних мереж, сучасний рівень досягнень 
та перспективи розвитку у галузі 
обчислювальної нейронауки. 

Лекція,  
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, 
активна робота 

на лекції, усні 
відпові, 

виконання 
завдань 

винесених на 
самостійну 

роботу 

10 

РН 1.2 
Знати основні архітектури нейронних мереж, їх 
особливості та застосовність до вирішення 
певних класів задач 

15 

РН 1.3 
Знати основні методи навчання нейронних 
мереж 
 

10 

РН 1.4 Знати методологічні підходи підготовки даних 
для навчання нейронних мереж 5 



 

 

1 2 3 4 5 

РН 2.1 

Вміти здійснювати вибір архітектури та 
методів навчання нейронної мережі задля 
вирішення задач досліджуваної предметної 
області 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, 
виконання 

завдань, винесених 
на самостійну 

роботу 

10 

РН 2.2 Вміти виконувати проектування нейронних 
мереж різної структури і складності 15 

РН 2.3 Вміти проводити попередню обробку даних для 
навчання нейронної мережі 10 

РН 2.4 

Вміти провести тестування нейронної мережі у 
середовищі сучасних програмних засобів 
моделювання нейронних мереж та зробити 
математичний аналіз отриманих результатів 

10 

РН 3.1 

Обґрунтовувати власний погляд на задачі 
нейромережного комп’ютингу, спілкуватися з 
колегами з питань проектування та розробки 
нейромережних систем, складати письмові 
звіти Лекція, 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

5 

РН 4.1 

Демонстрація авторитетності, інноваційність, 
високий ступінь самостійності, академічна та 
професійна доброчесність, послідовна 
відданість розвитку нових ідей або процесів у 
передових контекстах професійної та наукової 
діяльності. 

5 

РН 4.2 
Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 
нести відповідальність за їх якість 
 

5 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

                             Результати     навчання 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

Р
Н 
1
.
1 

Р
Н 
1
.
2 

Р
Н 
1
.
3 

Р
Н 
1
.
4 

Р
Н 
2
.
1 

Р
Н 
2
.
2 

Р
Н 
2
.
3 

Р
Н 
2
.
4 

Р
Н 
3
.
1 

Р
Н 
4
.
1 

Р
Н 
4
.
2 

ПРН-1. Знати та аналізувати наукові праці провідних 
зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні 
праці з комп’ютерних наук, формулювати мету 
власного наукового дослідження як складову 
загальноцивілізаційного процесу. 

+ + + +        

ПРН-4. Визначати методологічні принципи та 
методи наукового дослідження в комп’ютерних 
науках в залежності від об’єкту і предмету, 
використовуючи міждисциплінарні підходи. 

+ + + + + + + +    

ПРН-14. Формулювати, експериментально 
підтверджувати, обґрунтовувати і застосовувати на 
практиці нові конкурентоздатні ідеї, методи, 
технології розв’язання професійних, науково-
технічних задач, в тому числі нестандартних. 

        + + + 

ПРН-16. Працювати зі студентською аудиторію в 
галузі комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій, вміти організовувати їх навчальний 
процес. 

         + + 

7. Схема формування оцінки. 



 

 

7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
1. Активна робота на лекції, усні відпові: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4 – 5 балів/3 бали;  
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу:  
          PH2.1 – 10 балів /6 балів,  
          PH2.2 – 10 балів /6 балів,  
          РН2.3 – 10 балів /6 балів,  
          РН2.4 – 5 балів /3 бали. 
3. Контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1, РН2.2 – 10 балів/6 балів;  
4. Контрольна робота 2: PH1.3, PH1.4, РН2.3, PH2.4 – 10 балів/6 балів. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за роботу протягом семестру 
становить 60 балів за 100-бальною шкалою. 
 
- підсумкове оцінювання: іспит. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані на іспиті, - 40 балів;  
- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4. 
- форма проведення і види завдань: тест 
- Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. 
 
- умови допуску до підсумкового оцінювання: 
Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів, критично розрахунковий 
мінімум – 20 балів.  
При цьому обов’язковим є виконання всіх передбачуваних робочою програмою видів робіт не 
менше ніж на 60%, а також отримання позитивної оцінки з  контрольних робіт. 
Для здобувачів, які не набрали рекомендований мінімум (60% від максимально можливої 
кількості балів) обов’язковим є написання комплексної семестрової контрольної роботи, яка 
включає увесь пройдений матеріал за семестр і максимальна оцінка за яку не може 
перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100-бальною шкалою). 
 
7.2. Організація оцінювання: 
Оцінювання здобувачів здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, включаючи 
вивчення теоретичного матеріалу курсу та виконання самостійних робіт. 
Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 
контрольних робіт за графіком робочої програми 
Після вивчення тем змістовного модуля 1 проводиться письмова контрольна робота1, яка 
включає тестові питання за темами 1-4. 
Після вивчення тем змістовного модуля 2 проводиться письмова контрольна робота2, яка 
включає тестові питання за темами 5-9. 
Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Контрольна робота: до 8 тижня навчального періоду. 
2. Контрольна робота: до 15 тижня навчального періоду. 
Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 
60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за результати навчання, 
передбачені пунктами 2, 3, 4 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за роботу протягом семестру 
становить 60 балів за 100-бальною шкалою. 
Переписування чи перескладання тем не практикується. Дозволяється здача окремих завдань 
модульних тем у проміжках між написанням модульних контрольних робіт (наприклад, перша 
тема здається до здачі наступної модульної контрольної роботи у будь-який зручний для 
викладача та здобувача час).     
 



 

 

7.3.  Шкала відповідності оцінок  
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 



 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва лекції 
Кількість годин 

Лекції Практичн
і 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1.  Базові концепції штучних нейронних мереж 
1 Тема 1. Основні поняття та концепції штучних нейронних 

мереж; огляд можливостей інтелектуальних 
інформаційних технологій заснованих на штучних 
нейронних мережах.  
Самостійна робота: 
В рамках дисертаційного дослідження виділити та 
формалізувати задачі, що вимагають для розв’язання  з 
використанням нейронних мереж. 

2  10 

2 Тема 2. Різновиди архітектур штучних нейронних мереж.  
Класифікаційні ознаки. Класифікація за типом вхідної 
інформації, за кількістю шарів, за характером навчання, за 
характером налаштування синапсів, за часом передачі 
сигналу, за характером зв'язків. 
Самостійна робота: 
Побудувати MindMap класифікації штучних нейронних 
мереж за допомогою спеціалізованого on-line сервісу.  

2   10 

3 Тема 3. Парадигми навчання нейронних мереж. Навчання 
з учителем та без учителя. Стохастичне навчання 
нейромереж. Нейронні мережі із самонавчанням. 
Самостійна робота: 
Вивчити алгоритми та особливості парадигм навчання 
штучних нейронних мереж. 

2 2 10 

4 Тема 4. Підготовка даних для навчання штучних 
нейронних мереж та аналіз результатів їх роботи. 
Максимізація ентропії як ціль передобробки даних. 
Кодування ординальних та категоріальних параметрів, 
нормування даних. Формування оптимального простору 
ознак. Перенавчання мережі. Поліпшення здатності 
мережі до узагальнення. Методи регуляризації. Метод 
раннього зупину. 
Самостійна робота: 
Для задач дисертаційного дослідження сформувати 
простір ознак, виконати передобробку даних, здійснивши 
їх кодування, нормалізацію, стандартизацію, «вибілення».  

1  15 

Контрольна робота 1 1   

Змістовий модуль 2. Основні архітектури нейронних мереж 
5 Тема 5. Штучні нейронні мережі прямого поширення. 

Перцептрони. Адаптивні лінійні аналізатори. Радіально-
базисні штучні нейронні мережі. 
Самостійна робота: 
Моделювання роботи мереж прямого поширення в 
середовищі MatLab. Вивчити можливість застосування 
різновидів мереж прямого поширення до задач 
дисертаційної роботи. 

2  10 

 
 



 

 

6 Тема 6. Рекурентні штучні мережі. Узагальнена 
архітектура рекурентної нейронної мережі і особливості 
функціонування. Мережа Елмана. Поняття про стійкість 
динамічних штучних нейронних мереж. Архітектура 
мережі Хопфілда. Нейродинаміка в мережі Хопфілда. 
Гетероасоціативна пам’ять. Автоасоціативна пам’ять. 
Двоспрямована асоціативна пам’ять. 
Самостійна робота: 
Моделювання роботи мереж Елмана і Хопфілда в 
середовищі MatLab. Вивчити можливість застосування 
різновидів рекурентних мереж до задач дисертаційної 
роботи. 

2  10 

7 Тема 7. Мережі із самонавчанням. Карти самоорганізації. 
Архітектура та принцип роботи одношарової 
конкурентної мережі (шару Кохонена). Навчання шару 
Кохонена. Поняття про «мертві нейрони». Типи топології 
мап Кохонена. Способи обчислення відстані між 
нейронами. Навчання мапи Кохонена.  
Самостійна робота: 
Моделювання роботи мережі Кохонена та мапи Кохонена 
в середовищі MatLab. Вивчити можливість застосування 
різновидів мереж із самонавчанням до задач 
дисертаційної роботи. 

1 2 15 

8 Тема 8. Різновиди сучасних нейромережних технологій. 
Нечіткі нейромережні парадигми. Глибинні нейронні 
мережі. Еволюційно-параметрична оптимізація 
нейромереж.  
Самостійна робота: 
Моделювання роботи нечіткої нейронної мережі в 
середовищі MatLab. Вивчити можливість застосування 
нечітких нейронних мереж до задач дисертаційної роботи. 
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9 Тема 9. Сучасний стан та перспективи розвитку 
нейроінформатики. Програмні та апаратні реалізації 
штучних нейронних мереж. Промислове застосування 
нейронних мереж. Актуальні напрямки досліджень 
сучасної нейронауки. 
Самостійна робота: 
Для даних дисертаційного дослідження виконати рішення 
обраної задачі з використанням різних нейромереж та 
виконати порівняльний аналіз точності результату. 
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Контрольна робота 2 1   
ВСЬОГО 18 4 96 
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