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1. М ета дисципліни вивчення технологій штучного інтелекту, а також технологій прийняття 
рішень при вирішенні складних, важко формалізованих та слабко структурованих проблем, 
набуття практичних навичок розробки семантичних порталів знань, прикладних експертних 
систем, розробки моделей, методів та інструментальних засобів вирішення проблем, що 
супроводжуються неповнотою, неоднозначністю, відсутністю даних.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

Аспірант повинен знати: основи статистики та теорії ймовірності, основи програмування, 
основи дискретної математики, методи дослідження операцій.
Аспірант повинен вміти: формалізувати слабко структуровані задачі, здійснювати вибір 
методів їх розв’язання, реалізовувати стратегії пошуку та оптимізації в умовах невизначеності, 
застосовуючи технології штучного інтелекту.

3. Анотація навчальної дисципіни:
Присутність елементів штучного інтелекту у сучасному житті, в промисловості, на об’єктах 
інфраструктури має тенденцію до постійного росту. Кожен кваліфікований дослідник, який 
займається розробкою чи дослідженням практичних застосувань, неминуче зіштовхується із 
необхідністю використання елементів штучного інтелекту. У пропонованому курсі будуть 
розглянуті моделі та методи формування системних базових уявлень, первинних знань, вмінь 
і навичок з основ інженерії знань та нейроінформатики як двох фундаментальних напрямків 
побудови інтелектуальних систем. Студенти набудуть уявлень про прикладні системи 
штучного інтелекту, про роль штучного інтелекту та нейроінформатики у розвитку теорії та 
практики розробки сучасних програмних застосувань.

4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 
новітніх досягнень у комп’ютерних науках, відповідно науково-освітньої кваліфікації «доктор 
філософії». Зокрема, розвивати здатності: застосовувати теоретичні та практичні основи 
методології та технології інтелектуального аналізу інформації в залежності від особливостей 
предметної області; розроблювати моделі інтелектуальних методів та алгоритмів, створювати 
експертні системи; застосовувати моделі відображення знань, стратегій логічного виведення, 
технологій інженерії знань, технологій та інструментальних засобів побудови інтелектуальних 
систем, проектування елементів математичного та лінгвістичного забезпечення 
обчислювальних систем.

5. 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 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліниКод Результат навчання

РН 1.1
Знати особливості предметних областей, до 
дослідження яких можуть бути застосованими 
технології штучного інтелекту

Лекція,
практичне
заняття

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, активна 
робота на лекції, 

усні відпові

20%

РН 1.2 Знати основні моделі та методи штучного інтелекту

РН 1.3 Знати моделі подання знань, семантичні мережі та 
фрейми 20%

РН 1.4 Знати логічні та продукційні моделі, особливості 
створення онтологій предметних областей

РН 2.1 Вміти застосовувати методи штучного інтелекту 
залежно від особливостей предметної області Лекція,

практичне
заняття,

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 
відповідей),

20%

РН 2.2 Вміти вирішувати складні, неформалізовані та 
слабо структуровані проблеми прийняття рішень, 20%



використовуючи моделі, методи та інструментальні 
засоби штучного інтелекту

самостійна
робота

екзамен, захист 
проекту, виконання 
завдань, винесених 

на самостійну 
роботу

РН 2.3 Вміти розробляти семантичні портали знань та 
прикладні експертні системи 5%

РН 2.4

Вміти розробляти моделі інтелектуальних методів 
та алгоритмів, здійснювати проектування елементів 
математичного та лінгвістичного забезпечення 
обчислювальних систем

Практичне
заняття,

самостійна
робота

Захист проекту

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд на задачі з 
обмеженнями, спілкуватися з колегами із питань 
проектування та розробки систем штучного 
інтелекту, складати письмові звіти

5%

РН4.1 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%

РН4.2 Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 
нести відповідальність за їх якість 5%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

Результати навчання Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
дисципліни Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4
Програмні результати 
навчання 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2
ПРН-1. Знати праці провідних зарубіжних вчених,
наукові школи та фундаментальні праці у галузі
дослідження, формулювати мету власного наукового + + + +
дослідження як складову загальноцивілізаціиного
процесу.
ПРН-6. Визначати методологічні принципи та
методи наукового дослідження в галузі
інформаційних технологій залежно від об’єкту і + + + + + + + +
предмету, використовуючи міждисциплінарні
підходи.
ПРН-17. Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано
шукати і вибирати необхідні для розв’язання
професійних наукових задач інформаційно-довідкові + + +
та науково-технічні ресурси і джерела знань з
урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.
ПРН-21. Працювати зі студентською аудиторію в
галузі інженерії програмного забезпечення, вміти + +
організовувати їх навчальний процес.

7.1. Ф орми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня:
- оцінювання впродовж навчального періоду:

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4 -  5 балів/3 бали;
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу:

РН2.1 -  10 балів /6 балів,
РН2.2 -  10 балів /6 балів,
РН2.3 -  10 балів /6 балів,
РН2.4 -  5 балів /3 бали.

3. Контрольна робота 1: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2 -  10 балів/6 балів;



4. Контрольна робота 2: РН1.3, РН1.4, РН2.3, РН2.4 -  10 балів/6 балів.
Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за роботу впродовж 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: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4;
- форма проведення і види завдань: тестові завдання або теоретичні запитання;
- 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 дисципліни та виконання самостійних робіт.
Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 

контрольних робіт за графіком робочої програми
Після вивчення тем змістового модуля 1 проводиться письмова контрольна робота 1, 

яка включає тестові завдання або теоретичні запитання за темами 1-4.
Після вивчення тем змістового модуля 2 проводиться письмова контрольна робота 2, 

яка включає тестові завдання або теоретичні запитання за темами 5-9.
Терміни проведення форм оцінювання:
1. Контрольна робота 1: до 8 тижня навчального періоду.
2. Контрольна робота 2: 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 впродовж 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. Ш кала відповідності оцінок_____________________________
Відмінно / Excellent 90-100
Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail 0-59



8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 
ТЕМ АТИЧНИЙ ПЛАН Л ЕКЦ ІЙ  І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п Н азва теми

К ількість годин

Лекції Практичні Самостійна
робота

Змістовий модуль 1. Базові поняття та технології штучного інтелекту
1 Тема 1. Передумови виникнення штучного інтелекту 

та основні визначення.
Особливості предметних областей, до дослідження яких 
можуть бути застосовані технології штучного інтелекту. 
Поняття штучного інтелекту, загальні визначення 
штучного інтелекту. Витоки штучного інтелекту, історія 
штучного інтелекту. Прикладні області штучного 
інтелекту. Сучасний стан розробок штучного інтелекту. 
Філософські аспекти штучного інтелекту.

2 10

2 Тема 2. Інтелектуальні агенти.
Визначення інтелектуальної системи та інтелектуальної 
задачі. Визначальні характеристики інтелектуальних 
систем, схема функціонування інтелектуальної системи. 
Інтелектуальні агенти, структура агентів. Проблемні 
середовища, добре структуровані задачі, спрощені та 
реальні задачі, пошук рішень.

1 10

3 Тема 3. Стратегії неінформованого та інформованого 
пошуку. Задачі з обмеженнями.
Основні моделі та методи штучного інтелекту, а саме 
методи пошуку оптимальних рішень у слабко 
структурованих предметних областях. Моделі подання 
знань та конекціоністські технології обробки даних. 
Стратегії неінформованого пошуку, пошук в ширину, 
пошук в глибину, пошук за критерієм вартості, пошук з 
обмеженням глибини, двонаправлений пошук.
Стратегії інформованого (евристичного) пошуку, 
евристичні функції, жадібний пошук, А*-пошук, альфа- 
бета відтинання.
Задачі з обмеженнями, застосування пошуку з 
поверненням, застосування локального пошуку для 
розв’язання задач з обмеженнями. Пошук в умовах 
протидії. Прийняття оптимальних рішень в іграх, 
неідеальні розв’язки, ігри з елементами випадковості.

2 12

4 Тема 4. Еволюційне моделювання. Генетичні 
алгоритми. Еволюційні стратегії.
Поняття генетичного алгоритму, складові, 
характеристики, алгоритмізація, переваги та недоліки, 
мутація, кросовер, фітнес-функція, критерій зупинки 
алгоритму, збіжність алгоритму.
Поняття еволюційної стратегії, складові, характеристики, 
алгоритмізація, переваги та недоліки, стратегії (ламбда, 
мю) та (ламбда+мю), правило 20%, фітнес-функція, 
критерій зупинки алгоритму, збіжність алгоритму.

2 2 13

Контрольна робота 1 1

Змістовий модуль 2. Знання та онтології



5 Тема 5. Моделі подання знань та методи виведення. 
Семантичні мережі та фрейми.
Знання та підходи до їх подання. Вербально-дедуктивне 
визначення знань, зв’язки між інформаційними 
одиницями. Властивості знань, тріада «об’єкт-атрибут- 
значення».
Визначення та класифікація семантичних мереж. 
Асиміляція нових знань на основі семантичних мереж. 
Фрейми та слоти: базові поняття, поповнення первинних 
описів на основі фреймових моделей, сценарії, фрейми та 
ООП.

2 10

6 Тема 6. Логічні моделі. Метод резолюцій. Продукційні 
правила.
Логічні побудови та логічні моделі. Основи числення 
предикатів, фразова форма запису логічних формул, 
метод резолюції. Фрази Хорна, пренексна нормальна 
форма, константи та функції Сколема.
Характеристика продукційних моделей, продукції та 
мережі виведення. Типові дисципліни виконання 
продукцій. Стратегії вирішення конфліктів у 
продукційних системах.

2 13

7 Тема 7. Онтології.
Особливості та технологіі створення онтологій 
предметних областей. Специфіка предметних областей. 
Визначення та формування онтологій предметних 
областей.

1 2 12

8 Тема 8. Експертні системи.
Технології створення експертних систем. Принципи 
побудови експертних систем. Методи проведення 
експертиз. Алгоритми визначення компетентності 
експертів, вибір та голосування. СІ IIІР.

2 8

9 Тема 9. Прикладні технології штучного інтелекту.
Застосування технологій штучного інтелекту при 
розв’язанні прикладних задач сьогодення. Прикладні 
системи.

2 8

Контрольна робота 2 1
ВСЬОГО 18 4 96

Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 
Лекцій -  18 годин,
Практичні -  4 години.
Консультації - 2 години.
Самостійна робота -  96 годин.
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