
 

 

 

 



 



СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"Системи штучного інтелекту" 

 

1. Опис дисципліни "Системи штучного інтелекту" 

 
Дисципліна – Системи штучного 

інтелекту 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS - 4.0 Галузь знань – 

12 Інформаційні 

технології 

Статус дисципліни: 

нормативна дисципліна 

мова викладання: українська 

Кількість залікових модулів - 4 Спеціальність – 124 
«Системний аналіз» 

Рік підготовки: 

4 

 Семестр: 7 

Кількість змістових модулів - 3 Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Лекції: 39 год. 

Практичні заняття: 39 год. 

Загальна кількість годин - 120  Самостійна робота: 37 год. 

(з них 4 год тренінг) 

Індивідуальна робота (КПІЗ) 
- 5 год. 

Тижневих годин: 12 год., з них 

аудиторних - 4 год. 
 Вид підсумкового контролю - 

іспит 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни 

"Системи штучного інтелекту" 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

В сучасному світі прогрес щодо продуктивності праці фахівця практично 

досягається тільки в тих випадках, коли частина інтелектуального навантаження 

беруть на себе комп'ютери. Одним із способів досягти максимального прогресу в цій 

області є "штучний інтелект", коли комп'ютер бере на себе не тільки однотипні, 

багаторазово повторювані операції, але і сам здатен учитися. Крім того, створення 

повноцінного "штучного інтелекту" відкриває перед людством нові горизонти 

розвитку. 

Метою викладання дисципліни є надання студентам базових теоретичних 

знань щодо методів проектування систем штучного інтелекту та набуття початкових 

практичних навиків проектування інтелектуальних інформаційних управляючих 

систем та технічних автоматизованих систем. 



2.2. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни «Системи штучного інтелекту»: 

 Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та 

дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів 

для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, 

аналізу та інтерпретування.  

 Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, 

застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, 

нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та 

генетичного програмування тощо. 

 Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу 

для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та 

розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та 

ризики.  

 Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології 

моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і 

систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом 

результатів.  

 Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального 

інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої 

оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування 

прикладних задач. 

 

2.3. Результати вивчення дисципліни 

Математично описувати динамічні режими об’єктів керування в 

неперервному та дискретному часі; аналізувати стійкість, керованість і 

спостережуваність динамічних систем, проектувати системи автоматичного 

керування динамічними об’єктами 

 
2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

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. 

 

3. Програма дисципліни "Системи штучного інтелекту" 

Тема 1. Вступ. Поняття інтелектуальної системи 

Місце дисципліни в системі підготовки фахівця з інформаційних управляючих 

систем та технологій. Мета та завдання дисципліни. Інтегровані вимоги до знань та 

умінь з дисципліни. Поняття штучного інтелекту. Поняття інтелектуальної системи 

(ІС) та інтелектуальної задачі (ІЗ). Види інтелектуальних систем та їх особливості. 

Класифікація задач, що розв‘язуються за допомогою інтелектуальних систем. 

Література [2] 

 

Тема 2. Представлення знань у системах штучного інтелекту 



Способи представлення інтелектуальної задачі (ІЗ), їхні переваги та недоліки. 

Інтелектуальна задача: визначення та постановка. Формальне представлення та 

визначення інтелектуальної задачі для конкретної кібернетичної системи.  

Знання та моделі представлення знань у системах штучного інтелекту (СШІ). 

Основні поняття. Відмінність даних та знань. Види моделей представлення знань. 

Фрейми, семантичні мережі, онтології. Продукційні моделі представлення знань. 

Основні поняття. Структура продукційної моделі. Переважні сфери застосування. 

Приклади.  

Онтологічний підхід до представлення та інтеграції знань у розподілених 

інформаційних середовищах типу Інтернет. Онтології як спосіб представлення знань. 

Класифікація онтологій.  

Семантичні мережі (СС): основні поняття, типи, способи опису. Логічне виведення 

на СС. 

Література [1,2,5] 

 

Тема 3. Пошук рішень у інтелектуальних задачах 

Пошук рішень ІЗ у просторі станів. Теорія графів. Стратегії пошуку у просторі 

станів. Пошук в глибину та в ширину. Методи «сліпого» та евристичного пошуків. 

Алгоритм евристичного пошуку. Допустимість, монотонність, інформативність 

евристичного пошуку. 

Література [1,2] 

 

Тема 4. Проектування систем штучного інтелекту  

Експертні системи (ЕС). Призначення та принцип будови. Узагальнена архітектура. 

Класи задач, які вирішуються за допомогою ЕС. Розробка ЕС. Етапи розробки. 

Придбання знань. Пошук та пояснення рішень. 

Література [3] 

 

Тема 5. Логічні числення 

Продукційні моделі в експертних системах. Правила логічного виводу у 

продукційних системах. Пошук рішень у продукційних системах. 

Література [2] 

 

Тема 6. Сучасні інструментальні засоби створення СШІ 

SWI Prolog, Allegro CLOS, CLIPS, JESS. Мови функціонального та логічного 

програмування. 

Література [1,3] 

 

Тема 7. Нейронні мережі 
Експертні системи на основі штучних нейронних мереж. 

Література [3,4] 

 

Тема 8. Евристичне і еволюційне програмування 
Розробка систем штучного інтелекту на основі евристичного програмування. 

Основні принципи побудови. Системи, що грають в «хрестики-нулики», шашки. 

Еволюційне програмування. 



Література [2,5] 

 

Тема 9. Сприйняття зображень та розпізнавання образів 
Основні проблеми реалізації комп’ютерного зору. Состав та принципи 

функціонування систем комп’ютерного зору. Послідовність обробки візуальних даних. 

Перетворення Хафа. Особливості технічних систем комп’ютерного зору. Класифікація 

задач розпізнавання образів. Математичний опис об’єктів, які підлягають 

розпізнаванню. Процедури паралельної класифікації. Процедура послідовної 

класифікації. Алгоритм «навчання зі вчителем» системи паралельної класифікації. 

Алгоритм «k середніх». Методи реалізації систем розпізнавання образів. 

Література [2,5] 

 

3. Структура залікового кредиту дисципліни 

"Системи штучного інтелекту" 

 Кількість годин  

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивід 

уальна 

робота 

Контро 

льні 

заходи 

Змістовий модуль 1 – Системи засновані на знаннях  

Тема 1. Вступ. Поняття інтелектуальної 
системи 

4 4 14  

П
о
то

ч
н

е 

о
п

и
ту

в
ан

н
я 

Тема 2. Представлення знань у 
системах штучного інтелекту 

4 4 14  

Тема 3 Пошук рішень у 

інтелектуальних задачах 

4 4 14   

Тема 4. Проектування систем штучного 
інтелекту 

4 4 14  

Змістовий модуль 2 – Прикладні аспекти систем штучного інтелекту  

Тема 5. Логічні числення 4 4 14  

 
П

о
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ч
н

е 
о
п

и
ту

в
ан

н
я
 

Тема 6. Сучасні 
інструментальні засоби 
створення СШІ 

5 5 14 1 

Тема 7. Нейронні мережі 5 4 14 1 

Тема 8. Евристичне і еволюційне 

програмування 

4 5 14 1 

Тема 9. Сприйняття зображень та 
розпізнавання образів 

5 5 13  

РКР     2 

КПІЗ     2 

Разом 39 39 125 3  

 

4. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1. 

Методи представлення знань. Фрейми. Семантичні мережі, Онтології. Логічні 

числення – 4 год. 

1. Формальне визначення динамічної системи. 
2. Опис динамічних характеристик складних систем за 

допомогою різницевих, диференціальних та інтегро-диференціальних 



рівнянь. 

3. Постановка задач економічної динаміки. 

 

Практичне заняття 2. 

Проектування експертної системи на основі формули Байеса – 4 год. 

1. Стійкість і стабільність точок рівноваги динамічних систем. 

2. Дослідження на стійкість розвязку диференціальних рівнянь та систем 

диференціальних рівнянь. 

3. Стійкість лінійних динамічних систем. 

4. Критерій Гурвіца. 

5. Фазова площина та фазовий портрет. 
6. Алгоритм розв’язування задач за допомогою теореми Ляпунова про стійкість 

та критерію Гурвіца. 

 

Практичне заняття 3. 

Методи вирішення задач – 4 год. 

1. Якісні методи аналізу поведінки динамічних систем. 

2. Дослідження особливих точок системи диференціальних рівнянь. 
3. Визначення траєкторії на фазовій площині. 

 

Практичне заняття 4. 

Проектування продукційної експертної системи – 4 год. 

1. Приклади біфуркації в нелінійних динамічних системах. 

2. Побудова біфуркаційної множини динамічної системи. 

3. Опис і характеристика елементарних катастроф. 

 

Практичне заняття 5. 

Інструментальні засоби створення СШІ: Visual Prolog, Allegro CLOS, CLIPS, JESS 

 –  2 год. 

1. Побудова та дослідження дискретних динамічних моделей. 

2. Павукоподібна модель ринкової рівноваги. 
3. Модель зовнішньої торгівлі. 

4. Модель оподаткування. 

5. Необхідна і достатня умови стабільності дискретних динамічних моделей. 
6. Побудова траєкторій розвитку основних макроекономічних показників в моделі 

Харрода-Домара. 

7. Приклад динамічної моделі Леонтьєва. 

 

Практичне заняття 6. 

Побудова експертної системи на основі нейронної мережі – 2 год. 

1. Моделювання змін капіталовкладень. 

2. Дослідження показників в різних варіантах моделі Гудвіна. 

3. Алгоритм побудови нелінійних динамічних моделей. 

 

Практичне заняття 7. 

Побудова систем штучного інтелекту на основі евристичного програмування  

 – 2 год. 



1. Стохастична модель валютної паніки. 

2. Модель Самуельсона-Хікса з періодичними коефіцієнтами. 
3. Алгоритм побудови стохастичних моделей економічної динаміки. 

 

Практичне заняття 8. 

Побудова систем штучного інтелекту на основі еволюційного програмування 

 – 2 год. 

1. Граничні цикли і фазові переходи соціально-економічних систем. 

2. Побудова сценарію розвитку перехідної економіки України. 
3. Алгоритм побудови моделей економічних змін та їх аналіз. 

 

Практичне заняття 9. 

Методи відбору ознак для побудови розпізнавальних моделей – 2 год. 

1. Аналіз синергетичного підходу вивчення складних економічних систем. 

2. Основні поняття самоорганізації. 
3. Приклади синергетичного підходу у побудові моделей економічних 

динамічних систем. 

6. Тематика самостійної роботи студентів – 125 год. 

 Архітектура інтелектуальної системи 

 Історія розвитку штучного інтелекту 

 Задача відбору і критерії оцінювання інформативності ознак на основі 

евристичного, інформаційного, статистичного та імовірнісного підходів. 

 Навчання без учителя 

 Технології інтелектуального аналізу даних 

 Нейро-нечіткі системи 

 Основні моделі подання знань у системах штучного інтелекту: мережні і логічні 

моделі 

 Пошук у просторі станів 

 Задачі підтримки прийняття керуючих рішень 

 Інтелектуальний пошук та аналіз інформації в комп'ютерних банках даних 

 Програмні засоби з елементами штучного інтелекту 
 

7. Комплексне практичне індивідуальне завдання – 3 год. 

Індивідуальні завдання з дисципліни «Системи штучного інтелекту» виконується 

самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми цієї дисципліни. 

Метою виконання КПІЗ є оволодіння навичками застосування елементів систем 

штучного інтелекту при розв’язуванні задач. КПІЗ оформлюється о відповідності з 

встановленими вимогами. Кожен з пунктів КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою, 

а також визначається підсумкова оцінка (як середня арифметична з проміжних 

оцінок). Виконання КПІЗ з одним із обов'язкових складових модулів залікового 

кредиту з моделювання системної динаміки. 

8. Організація і проведення тренингу (4 год.)  

Тематика: Комплексний підхід до прогнозування результатів спортивних змагань 

за допомогою нейрон-нечіткої мережі. 

Порядок проведення: 



- Побудова та дослідження дискретних динамічних моделей. 

- Дослідження необхідних і достатніх умов стабільності дискретних динамічних 

моделей. 

- Побудова траєкторій розвитку основних макроекономічних показників моделі. 
- Представлення результатів моделювання у вигляді короткого звіту. 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання. 

У процесі вивчення дисципліни «Системи штучного інтелекту» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- залікове модульне тестування та опитування; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 
- ректорська контрольна робота; 

- іспит. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Системи штучного 

інтелекту» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої 

ваги кожної складової залікового кредиту: 

 
Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий 
модуль 3 (підсумкова 

оцінка за КПІЗ, 

враховуючи поточне 

опитування) 

Заліковий 
модуль 4 (письмовий 

екзамен) 

20 % 20 % 20 % 40 % 

тиждень 
(  ) 

тиждень (  ) тиждень (  ) тиждень (  ) 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

Університет 
За національною 

шкалою 

 

За шкалою ЕСТS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 
Добре 

В (дуже добре) 
75-84 С (добре) 

65-74 
Задовільно 

D(задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 
Незадовільно 

FХ (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-9 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 
(електронний варіант) 

1-9 
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