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Самостійні думки випливають лише 
із самостійно набутих знань. 

                                         К.Д.Ушинський 
ВСТУП 

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-
модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної 
дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до 
відома викладачів та студентів.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 
видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 
та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 
модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 
багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Навчальна дисципліна "Методи штучного інтелекту"  є теоретичною і 

практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця 
в області прикладної математики. 

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами теоретичних 

основ методів штучного інтелекту, надбання навичок роботи з основними 
методами виведення, експертними системами, нейронними мережами та 
створення на їх основі програмних засобів розв’язання прикладних задач. 
 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  
– засвоїти основні поняття та методи штучного інтелекту, які широко 

застосовуються при розв’язанні прикладних задач; 
– оволодіти навичками застосування методів до розв’язання задач. 

 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 Знати: 
-  основні поняття, алгоритми  та методи штучного інтелекту. 
Вміти: 

- самостійно розв’язувати теоретичні і практичні задачі, використовуючи 
основні поняття, методи та алгоритми; 

- застосовувати вивчені методи до програмної реалізації розв’язання 
прикладних задач. 

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.  
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 1.5.1 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 «Представлення знань і моделі виведення. Експертні системи» студент 
повинен: 

Знати: 
- основні способи представлення задач та знань; 
- основні моделі виведення; 
- поняття експертної системи. 

Вміти: 
- представляти знання за допомогою логічних та продукційних моделей, 

семантичних мереж та фреймів; 
- застосовувати дедуктивне та індуктивне доведення, а також робити 

висновки в умовах неповних знань; 
- реалізовувати експертну систему в певній предметній області. 

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 „ Нейронні та нейро-нечіткі мережі ” студент повинен: 

Знати: 
- поняття та структурні елементи нейронних та нейрон-нечітких мереж ; 
- методи навчання нейронних мереж ; 
- основні моделі нейрон-нечітких мереж. 

Вміти: 
- будувати нейронні та нейро-нечіткі мережі; 
- навчати нейронні мережі. 

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 „ Курсова робота ” студент повинен: 

Знати: 
- основні способи представлення знань; 
- функції експертних систем.    
Вміти: 
- програмно реалізувати експертну систему в певній предметній області. 
Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної 

дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні наступних 
дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.  

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нечіткі множини 
та операції 

Математична 
статистика 

Математична 
теорія ризиків  

Теорія систем та 
системний аналіз 

Методи штучного інтелекту 
 

Математичне та комп’ютерне  
моделювання складних об’єктів 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Модуль №1. "Представлення знань і моделі виведення. Експертні 

системи" 
Тема 2.1.1. Місце дисципліни в системі підготовки фахівця з прикладної 

математики. Основні поняття та визначення. 
Поняття штучного інтелекту та етапи його розвитку. Основні напрями 

досліджень та структура систем зі штучним інтелектом.  Інтелектуальні агенти. 
Тема 2.1.2. Способи представлення задач та пошук рішень. 
Загальна характеристика способів представлення задач. Пошук рішень в 

просторі станів: методи «сліпого» пошуку, евристичний пошук та метод 
зведення до підзадач. Генетичні алгоритми. 

Тема 2.1.3. Представлення знань та методи логічного виведення. 
Логічні та продукційні моделі. Семантичні моделі та фрейми. Дедуктивне 

доведення в численні предикатів. Висновки в умовах неповних знань. 
Індуктивне доведення. 

Тема 2.1.4.  Експертні системи. 
Основні функції, компоненти та розробка експертних систем. Набуття 

знань, пошук та пояснення рішень. Реалізація експертних систем. 

2.2. Модуль №2. " Нейронні та нейро-нечіткі мережі " 
Тема 2.2.1. Нейронні мережі. 
Основи штучних нейронних мереж. Персептрони. Навчання персептрона. 

Процедура оберненого поширення. Мережі зустрічного поширення. Методи 
навчання нейронних мереж. Нейронні мережі Хопфілда та Хеммінга. 
Еволюційні алгоритми в нейронних мережах.  

 Тема 2.2.2. Нейро-нечіткі мережі. 
Основи нейро-нечітких мереж. Паралельні, конкурентні та інтегровані 

нейро-нечіткі системи.  
Синтез ефективних нейро-нечітких моделей.  Синтез три- та 

чотиришарових розпізнаючих нейро-нечітких моделей. Синтез ієрархічних 
логічно прозорих нейро-нечітких мереж. 

2.3. Модуль №3. «Курсова робота» 
Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у восьмому семестрі, 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 
рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, 
набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в 
області побудови експертної системи .  

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної 
роботи майбутнього фахівця з прикладної математики. 

Конкретна мета КР міститься у розробці експертної системи в певній 
предметній області, що потребує вміння моделювати механізми людського 
мислення по відношенню до рішення задач у цій області, програмно 
реалізовувати побудовану модель та володіти методами представлення знань. 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 

пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
НП 14.01.07- 01-2015 

 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Методи штучного інтелекту" Стор. 9 із 9 

 

 

(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     

(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ листа (сторінки) 
№ 

зміни 
Зміненого Заміненого Нового Анульо- 

ваного 

Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     

 


	Кафедра прикладної математики
	Кафедра прикладної математики
	Кафедра прикладної математики
	Кафедра прикладної математики



	Система менеджменту якості
	НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
	НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
	Галузь знань:   0403 "Системні науки та кібернетика"
	Напрям підготовки: 6.040301 "Прикладна математика"
	Напрям підготовки: 6.040301 "Прикладна математика"
	Завідувач кафедри __________________________________ П. Приставка



	Голова НМРР ________________________________________П.Павленко
	Голова НМРР ________________________________________П.Павленко
	Голова НМРР ________________________________________П.Павленко
	Голова НМРР ________________________________________П.Павленко
	Голова НМРР ________________________________________П.Павленко
	УЗГОДЖЕНО






	Директор ІІДС
	_______________ С.Філоненко
	_______________ С.Філоненко
	Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.



