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1. Мета дисципліни:  вивчення сучасних технологій інтелектуальних обчислень, що 
базуються на евристичних конструкціях та принципах і структурах, релевантних 
функціонуванню живої природи, та їх застосування до розв’язання складних слабко 
структурованих прикладних задач. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Знати:  основи диференціального та інтегрального числення, моделі представлення знань, 
графові моделі, основи інформатики.  
Вміти:  здійснювати попередній аналіз даних, їх кластеризацію, визначати інформативні 
фактори, виконувати специфікацію моделей, використовувати моделювання як метод 
наукового дослідження. 
 
3. Анотація навчальної дисципіни:  
Дисципліна «Сучасні технології обчислювального інтелекту» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору.  З використанням технологій обчислювального інтелекту можна розв’язувати 
чи не всі задачі, які розв’язуються іншими методами. Але їх перевагою є ефективне 
застосування у тих випадках, коли існуючі або шукані залежності є поліекстремальними або 
недиференційованими; дані, які доступні для обробки, містять пропуски або «викиди»; є 
нерівномірно розподіленими по області дослідження.  
У процесі вивчення дисципліни аспіранти навчаться формалізувати складні задачі, 
здійснювати перетворення даних якісного характеру до кількісної форми, збільшувати їх 
інформативність, будувати цільові функції гібридного виду. Для обробки суб’єктивних 
висновків будуть вивчатись основи нечіткого логічного виведення, у т.ч. й із застосуванням 
нейро-нечітких конструкцій; для ідентифікації складних залежностей – генетичне 
програмування; для їх оптимізації – генетичні алгоритми, еволюційні стратегії та штучні 
імунні системи; для розв’язання задач кластеризації – технології машинного навчання та 
потенціальних функцій.  
 
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: здатність застосовувати теоретичні та практичні основи 
методології та технології аналізу даних, реалізовувати алгоритми інтелектуальних обчислень 
для ідентифікації та оптимізації залежностей в умовах невизначеності, проводити 
експерименти, аналізуючи якість розв’язків та здійснюючи вибір кращих алгоритмів. 
 
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 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні проблеми та задачі обчислювального 
інтелекту (прогнозування, класифікації, 
кластеризації, інтелектуального аналізу, логічного  
виводу, прийняття рішень) Лекція, 

практичне 
заняття 

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, активна 
робота на лекції, 

усні відпові 

20% 

РН 1.2 Знати основні алгоритми обчислювального 
інтелекту (генетичні, роєві та мурашині) 

РН 1.3 

Знати моделі (еволюційне моделювання) та методи 
обчислювального інтелекту (навчання, 
самонавчання, самоорганізації) 
 

20% 



 

 

РН 1.4 
Знати основи сучасних технологій 
обчислювального інтелекту (нейронні мережі, 
системи нечіткої логіки, нечіткі нейромережі) 

РН 2.1 
Вміти здійснювати вибір та розробку у разі потреби 
алгоритмів (навчання, самонавчання, 
самоорганізації, генетичні, роєві та мурашині) Лекція, 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, захист 
проекту, 

виконання 
завдань, винесених 

на самостійну 
роботу 

20% 

РН 2.2 

Вміти оцінювати ефективність існуючих та 
розроблених алгоритмів обчислювального інтелекту 
за різними критеріями.  

20% 

РН 2.3 

Вміти застосовувати технологій обчислювального 
інтелекту (нейронні мережі, системи нечіткої 
логіки, еволюційного моделювання) до розв’язання 
практичних задач (прогнозування, класифікації, 
кластеризації, інтелектуального аналізу,  прийняття 
рішень). 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Захист проекту 

5% 

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд на вибір та 
розробку алгоритмів обробки даних, спілкуватися з 
колегами з питань проектування та розробки 
інформаційно-аналітичних систем, 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 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  
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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, PH2.2 – 5 балів/3 бали; 
3. Контрольна робота 1: PH1.1, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH2.3 – 10 балів/6 балів;  
4. Контрольна робота 2: PH1.1, РН1.4, PH2.1, PH2.2 – 10 балів/6 балів; 
5. Контрольна робота 3: PH1.2, РН1.3, PH2.1, PH2.3 – 10 балів/6 балів; 
6. Захист проекту: PH2.1, PH2.2, PH2.3, PH3.1, PH4.1, PH4.2,  – 20 балів/12 балів; 
- підсумкове оцінювання: екзамен. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів;  
      - рубіжний рівень оцінки на екзамені є 24 бали; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4;  
- форма проведення і види завдань: письмова робота 
 
Для здобувачів освітньо-наукового ступеня, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж 
критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для допуску до повторного складання іспиту 
необхідно здати контрольні роботи та захистити проект. 
Рекомендований мінімум – 36 балів. 
 
7.2. Організація оцінювання: 
Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 
контрольних робіт за графіком робочої програми. 
 
У частину 1 входять теми 1 - 3, у частину 2 – теми 4 – 6 у частину 3 – теми 7 – 9. Обов’язковим 
для екзамену є виконання усіх контрольних робіт та захист проекту до вказаної викладачем 
дати, перед початком екзаменаційної сесії, згідно навчального плану. 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 студента 
час).     
Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Контрольна робота: до 5 тижня навчального періоду. 
2. Контрольна робота: до 9 тижня навчального періоду. 
3.  Контрольна робота: до 13 тижня навчального періоду. 
4.  Захист проекту: до 10 тижня навчального періоду.  

 
У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольні роботи 
здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу”. 
 
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.  Штучні нейронні мережі 
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. 

1  10 

2 Тема 2. Класична нейронна мережа з зворотним 
поширенням; основні алгоритми навчання 
(градієнтний, сполучених градієнтів і генетичний). 
Нейронні мереж з радіально-базисними функціями  їх 
властивості і алгоритми навчання.  
Самостійна робота: 
Провести порівняльний аналіз властивостей і 
можливостей даних мереж в різних сферах 
застосування.  
 

2   10 

3 Тема 3. Нейронні мережі із зворотними зв'язками і з 
самоорганізацією Хопфилда і Хемминга. Алгоритми 
самоорганізації (базовий алгоритм Кохонена, 
модифіковані алгоритми з пам'яттю і функцією 
сусідства). 
 Самостійна робота: 
Вивчити алгоритми самоорганізації Кохонена та , 
модифіковані алгоритми з пам'яттю і функцією 
сусідства. 
 

2  10 

4 Тема 4. Парадигми навчання нейронних мереж: 
навчання з вчителем та без вчителя, стохастичне 
навчання нейромереж, нейронні мережі із 
самонавчанням.  
Самостійна робота: 
Вивчити схеми навчання нейромереж.  

1  15 

Контрольна робота 1  1  

Змістовий модуль 2. Системи з нечіткою логікою та нечіткі нейронні мережі 
5 Тема 5. Основні поняття і положення нечіткої логіки. 

Етапи нечіткого виведення та основні алгоритми: 
Мамдані, Цукамото, Сугено і Ларсена.  
Самостійна робота: 
Вивчити алгоритми Мамдані, Цукамото, Сугено і 
Ларсена.  

2 1 10 

 
 



 

 

6 Тема 6. Нечіткі нейронні мережі та алгоритми 
навчання нечітких нейронних мереж. Каскадні 
неофаззі - нейронні мережі, їх архітектура, 
властивості і алгоритми навчання.  
Самостійна робота: 
Вивчити алгоритми навчання нечітких нейронних 
мереж та каскадних  нейромереж. 

2  10 

7 Тема 7. Нечіткий метод групового обліку аргументів, 
його властивості та алгоритм роботи в умовах 
неповної і нечіткої інформації.  
Самостійна робота: 
На прикладі задачі прогнозування побудувати алгоритм її 
рішення нечітким методом групового обліку 
аргументів. 

2  15 

 Контрольна робота 2  1  
Змістовий модуль 3.  Еволюціонное моделювання та генетичні алгоритми 

8 Тема 8. Основні поняття генетичних алгоритмів. 
Загальна схема,  основні механізми та властивості. 
Застосування генетичних алгоритмів в практичних 
задачах оптимізації.  
Самостійна робота: 
На прикладі задачі лінійного програмування побудувати 
алгоритм її вирішення генетичним алгоритмом. 

2  8 

9 Тема 9. Адаптації параметрів генетичних алгоритмів. 
Способи поліпшення механізмів кросинговеру, 
мутацій і селекції.  
Самостійна робота: 
Вивчити способи поліпшення механізмів 
кросинговеру, мутацій і селекції генетичних 
алгоритмів. 

2  8 

10 Тема 10. Основна концепція і напрямки розвитку 
еволюційного моделювання. Еволюційні стратегії в 
рішенні задач обчислювального і інтелекту. 
Проблема прискорення збіжності генетичних і 
еволюційних алгоритмів та шляхи вирішення. 
Самостійна робота: 
Вивчити напрямки розвитку еволюційного 
моделювання та еволюційні стратегії в рішенні задач 
обчислювального і інтелекту. 

2   

Контрольна робота 3  1  
ВСЬОГО 18 4 96 

 
Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 
Лекцій – 18 годин,  
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