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1. Мета дисципліни формування сучасного наукового світогляду та системи спеціальних 
знань щодо технологій штучного інтелекту застосовних в сучасних навчальних середовищах 
та набуття навичок їх аналізу, проектування та супроводу.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати: типову структуру та принципи функціонування систем штучного інтелекту, 
моделі подання знань, засади проектування та інструментальні засоби розробки.
2. Вміти: системно аналізувати поставлені завдання, творчо застосовувати сучасні 
наукові досягнення, мати базові навички практичної роботи в інструментальних середовищах 
розробки систем штучного інтелекту.

3. Анотація навчальної дисципіни:
Дисципліна «Штучний інтелект для технологій навчання» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та 
спрямована на формування знань та вмінь з розробки і впровадження методів штучного 
інтелекту в сучасні технології навчання. Особливістю викладання буде порівняльне подання 
моделей та методів штучного інтелекту для задач класичної форми навчання (off-line) та доволі 
стрімко ввійшовшої в наше життя дистанційної форми навчання (on-line), що базується на 
засадах інтелектуальної адаптації навчального середовища до рівня індивідуальних знань, 
навичок і здібностей того, кого навчають.
4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 
новітніх досягнень у застосуванні штучного інтелекту у технологіях навчання, відповідно 
науково-освітньої кваліфікації «доктор філософії». Зокрема, розвивати: здатність 
застосовувати у технологіях навчання теоретичні та практичні основи штучного інтелекту, 
розробляти моделі інтелектуальних систем дистанційного навчання, проводити моделювання 
процесів навчання з обробкою й аналізом результатів, розробляти адаптивні моделі організації 
навчального середовища та контролю знань.

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 
иКод Результат навчання

РН 1.1 Знати основні поняття, моделі та методи 
інтелектуальних систем навчання

Лекція,
практичне
заняття

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, активна 
робота на лекції, 

усні відпові

20%
РН 1.2

Знати основні напрямки застосування теорії 
штучного інтелекту в задачах побудови середовищ 
навчання

РН 1.3 Знати основні методи контролю знань у 
інтелектуальних системах навчання 20%

РН 1.4 Знати основні моделі та методи, що дозволяють 
забезпечити адаптивність процесу навчання

РН 2.1 Вміти будувати онтологію предметної області для 
інтелектуальної системи навчання

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 розробляти адаптивну систему контролю 
знань для інтелектуальної системи навчання

20%



РН 2.3 Вміти будувати логічну схему учбового курсу для 
інтелектуальної системи навчання

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд на задачу, 
спілкуватися з колегами з питань проектування та 
розробки інтелектуальної системи навчання

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.

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

Практичне
заняття,

самостійна
робота

Захист проекту

5%

5%

5%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

Результати навчання 
дисципліни

Програмні результати 
навчання
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(з опису освітньої програми)
ПРН-17. Вивчати, узагальнювати та
впроваджувати в навчальний процес інновації. + + + + + + + + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня:
- оцінювання впродовж навчального періоду:
1. Активна робот а на лекції, усні відпові: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН 1.4- 5 балів/3 бали;
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: РН2.1, РН2.2 -  5 балів/3 бали;
3. Контрольна робот а 1: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2 -  15 балів/9 балів;
4. Контрольна робот а 2: РН1.3, РН1.4, РН2.1, РН2.2 -  15 балів/9 балів;
6. Захист проекту: РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН4.1, РН4.2 -  20 балів/12 балів;
- підсумкове оцінювання: екзамен.
- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;
- результати навчання які будуть оцінюватись: РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН1.4;
- форма проведення і види завдань: письмова робота.

- умови допуску до підсумкового оцінювання:
Рекомендований мінімум для допуску до іспит у -  3 6  балів, критично розрахунковий  
мінімум -  2 0  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 конт рольної 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:
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 13 тижня навчального періоду.
3. Захист проекту: до 10 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.

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. ТЕМ АТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ Назва лекції
Кількість годин

Лекції Практичн
і

Самостійна
робота

Частина 1. „Основні означення, поняття. Напрямки застосування теорії штучного 
інтелекту в задачах побудови середовищ навчання ”

1 Тема 1. Вступ, основні означення та поняття. Аналіз 
інформаційних технологій, які застосовуються для 
адаптивного навчання 
Самостійна робота:
Провести дослідження та порівняльний аналіз 
існуючих інтелектуальних систем навчання

2 8

2 Тема 2. Адаптивні гіпермедіа системи. Методи 
адаптивних гіпермедіа систем. Гіпермедіа системи 
навчання. Правила адаптації.
Самостійна робота:
Розробити правила адаптації системи гіпер-медіа 
навчання спираючись на тему дисертаційної роботи

1 2 8

3 Тема 3. Інтелектуальні системи навчання. Модель 
інтелектуальної системи навчання. Методи 
проектування та розробки інтелектуальних систем 
навчання.
Самостійна робота:
Провести моделювання області знання спираючись 
на тему дисертаційної роботи

2 12

Контрольна робот а 1 1

Частина 2. „ М оделі інтелектуальних систем дистанційного навчання ”
4 Тема 4. Онтології учбових курсів та структуризація 

учбових матеріалів в інтелектуальних системах 
навчання
Самостійна робота:
Побудувати онтологію предметної області 
спираючись на тему дисертаційної роботи

2 2 12

5 Тема 5. Моделі студента в інтелектуальній системі 
навчання. Класифікація моделей студента та методи 
їх представлення.
Самостійна робота:
Побудувати модель студента для розробленої 
онтології.

2 12

6 Тема 6. Модуль навчання і інтелектуальній системі 
навчання. Структуризація учбового матеріалу. 
Моделі представлення структуру учбового курсу 
Самостійна робота:
Обрати модель та розробити структуру учбового 
курсу.

2 12

Частина 3. „ Адаптивні моделі організації навчального середовища та контролю знань
”



7 Тема 7. Класифікація питань для контроля знань. 
Моделі та методи визначення компетентності 
експертів.
Самостійна робота:
Провести опитування експертів та визначити їх 
компетентність в певній предметній області.

2 8

8 Тема 8. Об‘єктивізація та оптимізація контролю 
знань. Ефективність та адаптивність. Побудова 
логічної схеми контролю знань.
Самостійна робота:
Побудувати логічну схему контролю знань у 
інтелектуальній системі навчання.

2 12

9 Тема 9. Адаптивна технологія оцінювання. 
Технологія визначення адекватності логічної схеми 
тестування. Адаптація складності питань. Моделі 
для визначення коректності оцінювання. 
Самостійна робота:
Провести інтегральну оцінку коректності логічної 
схеми контролю знань.

1 12

Контрольна робот а  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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