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1. Коротка анотація до курсу 
Штучний інтелект - одна з новітніх наук, що з'явилися в другій половині 20-го століття 

на базі обчислювальної техніки, математичної логіки, програмування, психології, 

лінгвістики, нейрофізіології та інших галузей знання. Завдання вчених полягало у тому, щоб 

побудувати комп'ютер, діючий таким чином, що за результатами його роботи неможливо 

було б відрізнити його діяльність від діяльності людського розуму. Зараз штучний інтелект 

розглядають як прикладну область досліджень, пов'язаних з імітацією окремих функцій 

інтелекту людини. Розпізнавання образів, машинний переклад, інтелектуальні агенти, 

робототехніка - це лише деякі з напрямків, за якими розвиваються системи штучного 

інтелекту. З'ясувалося, що для створення машин, що імітують роботу людського мозку, 

потрібно розібратися в тому, як діють мільярди його взаємопов'язаних нейронів. У поняття 

«штучний інтелект» вкладають різний зміст - від визнання інтелекту в комп’ютерній техніці, 

що вирішують логічні або навіть будь-які обчислювальні завдання, до віднесення до 

інтелектуальних лише тих систем, які вирішують весь комплекс завдань, здійснюваних 

людиною, або ще більш широку їх сукупність. Слід зазначити, що курс «Системи штучного 

інтелекту» є базовим при формуванні в студентів навичок проектування та розробки 

програмних систем з елементами штучного інтелекту. 

 

2. Пререквізити. 

До початку вивчення курсу студенти повинні оволодіти знаннями, отриманими при 

вивченні курсів: дискретна математика, математична логіка, програмування, функціональне 

програмування, логічне програмування, теорія ймовірностей і математична статистика, 

обчислювальна математика, теорія обчислювальних процесів і структур, бази даних, 

технологія розробки програмного забезпечення. 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 

курсу: стажування, підготовка магістерської роботи. 
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3. Мета та цілі курсу 

Метою курсу "Системи штучного інтелекту" є вивчення формальних методів штучного 

інтелекту, класичних моделей представлення знань, інструментальних засобів 

програмування інтелектуальних систем (мова логічного програмування Пролог) і 

прикладних систем штучного інтелекту. 

 

Результати навчання: 

У результаті навчання студенти повинні знати класичні моделі представлення знань та 

формальні методи штучного інтелекту, вміти використовувати логічне програмування та 

інструментальні засоби штучного інтелекту для розв’язування прикладних задач управління 

та проектування складних систем. 

 

4. Загальна інформація про дисципліну 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Спеціальність 124 – “Системний аналіз” 

Курс (рік навчання) 4 

Семестр 7 

Рік викладання 2021 

Формат курсу Очний (offline) 

Нормативна \ вибіркова нормативна 

Загальна кількість год/ кредитів 120/4 

Лекції, год. 39 

Семінарські заняття / практичні 

/ лабораторні, год 
39 

Самостійна робота, год. 37 

 

5. Перелік тем 

1. Вступ до штучного інтелекту 

2. Формальні методи в штучному інтелекті (ШІ) 

3. Моделі представлення знань у ШІ 

4. Основи програмування на Турбо-Пролозі 

5. Нечітка логіка 

6. Нейронні мережі для аналізу даних 

7. Типи нейронних мереж 

8. Генетичні алгоритми 

9. Штучні імунні системи 

10. Штучний інтелект в WEB 

11. Розподілений аналіз даних 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Джоши П. Искусственный интеллект с примерами на Python. Создание приложений 

искусственного интеллекта. Вильямс, 2016. 448c. 
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2. Сидоркина И. Системы искусственного интеллекта. Учебное пособие. Кнорус, 2016. 

246с. 

3. Агравал А., Ганс Д.,Голдфарб А. Искусственный интеллект на службе бизнеса. 

:Манн, Иванов и Фебер, 2016. 417с. 

4. Глибовець М.М., Олецький О.В. Системи штучного інтелекту. — К.: КМ Академія, 

2002. — 366 с. 

5. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный поход. — М.: 

Вильямс, 2006. — 1408 с. 

6. Люгер Дж. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных 

проблем. — М.: Вильямс, 2005. — 864 с. 

7. Смолин Д.В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций. — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 208 с. 

8. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке Пролог. — М.: Вильямс, 

2004. — 640 с. 

9. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. — М.: Изд-во МГТУ им. 

Баумана, 2001. — 352 с. 

10. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та 

підтримки прийняття рішень. Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — 341 с. 

11. Руденко О. Г., Бодянський Є. В. Штучні нейронні мережі: Навчальний посібник. — 

Харків: ТОВ "Компанія СМІТ", 2006. — 404 с. 

 

7. Система оцінювання та вимоги 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Системи штучного 

інтелекту” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 - 20% 

Заліковий модуль 2 (підсумкова контрольна робота) – 20% 

Заліковий модуль 3 (оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)  - 20% 

Заліковий модуль 4 ( екзамен) – 40%  

 

Будь-яке завдання, за яке студент отримав оцінку, яка його не задовільняє може бути 

повторно перездано протягом наступних двох тижнів.  

Шкала оцінювання: 

За шкалою ТНЕУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Навчальні ресурси 

№ Найменування 

1. Обладнання:  

проектор, комп’ютери з доступом до мережі Інтернет. 

2. Програмне забезпечення:  

SWІ Prolog, Matlab, Jason. 

 

9. Політики курсу 
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Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Політика запізнення. За несвоєчасно виконані завдання буде накладено штраф 10 

відсотків від загальної кількості балів за це завдання. Примітка. Виключення можуть бути 

зроблені до невчасно зданих завдань з поважних причин.  


	Заліковий модуль 1 - 20%

