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Найменування  

показників   

Галузь знань, на-

прям підготовки, 

освітньо кваліфіка-

ційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань: 

12 «Інформаційні 

технології» 

Нормативна 

 

Загальна кількість 

годин – 90 годин 
Спеціальність: 

122 „Комп'ютерні 

науки” 

Курс Семестр 

Змістових модулів 

–2 
М1 1-й  

Тижневе наванта-

ження:  

аудиторних занять 

–  4 год. 

самостійна робота 

студента – 5 год. 

 

Ступінь вищої  

освіти: 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість  

годин  

Лекції  18 год.  

Лабораторні 

заняття  
34 год.  

Практичні за-

няття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
38 год. 

Форма контролю: екзамен 
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2.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу:   
- сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо базових методів і те-

хнологій розробки та проектування обчислювального інтелекту; загальних 

принципів побудови та функціонування інтелектуальних систем; матема-

тичних методів моделювання актів інтелектуальної діяльності; 

-  надбання практичних навичок розробки, відлагодження та використання 

програмних засобів з елементами штучного інтелекту 

Завдання курсу : 

-  отримати уяву про стан і перспективу розвитку методів обчислювального 

інтелекту;  

- ознайомитися з основними математичними методами моделювання актів 

інтелектуальної діяльності;  

- підготувати студента до ефективного використання сучасних методів об-

числювального інтелекту, які необхідні фахівцям з інформаційних техно-

логій проектування. 
 

          Вимоги до знань, умінь та навичок студентів 

 

 Студент, що вивчив курс, повинен знати:  

 

- технології розробки та проектування інтелектуальних систем; 

- засоби видобутку знань та інтелектуального аналізу даних; 

- базові методи і технології обчислювального інтелекту; 

- базові та адаптивні алгоритми кластерізації; 

- інтелектуальні методи класифікації та регресії; 

- алгоритми машинного навчання; 

- принципи побудови та навчання нейроних мереж; 

- принципи створення гібридних інтелектуальних систем на основі 

розпізнавання образів, нейромереж, нечіткої та формальної логік. 

- методології розпізнавання образів. 

 

Студент по закінченні вивчення курсу повинен вміти: 

 

- добувати, аналізувати, упорядковувати теоретично та експериментально 

досліджувати алгоритми,  методи, програми апаратно-програмних ком-

плексів і систем; 

- обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного типу моделі та методу об-

числювального інтелекту при розв'язані вiдповiдних практичних задач; 

- використовувати сучасні програмні засоби для дослідження інтелектуаль-

них систем; 

- обирати методи та планувати експериментальні та теоретичні наукові дос-

лідження; 
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- застосовувати в різних предметних областях інформаційних технологій 

сучасні методи формалізації та обробки нечіткості та невизначеності екс-

пертних знань;  

- розробляти та перетворювати математичні та програмні моделі обчислю-

вальних та інформаційних процесів, пов’язаних із функціонуванням 

об’єктів професійної діяльності.  За допомогою розроблених моделей ви-

значати оптимальні режими роботи об’єктів та процесів; 

- проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем,  засто-

совуючи різні ефективні принципи, підходи, методики та архітектурні ша-

блони при реалізації та інтеграції програмних компонентів і комплексів; 

- використовувати базові методи і технології обчислювального інтелекту; 

- використовувати інтелектуальні методи класифікації та регресії; 

- використовувати алгоритми машинного навчання; 

- застосовувати при вирішенні задач принципи побудови та навчання ней-

роних мереж; 

- застосовувати при вирішенні задач принципи створення гібридних 

інтелектуальних систем на основі розпізнавання образів, нейромереж. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 
 

Тема 1  Системи підтримки прийняття розв'язків 
Задачі систем підтримки розв'язків. Бази даних – основа систем підтримки 

розв'язків. Неефективність використання OLTP – систем для аналізу даних. 

Тема 2  Сховища даних  
Концепція сховища даних. Організація сховища даних. Очистка даних. Схо-

вища даних і аналіз.  

Тема 3  OLAP – системи 
Багатовимірна модель даних. Визначення OLAP – системи. Концептуальне 

багатовимірне представлення. Архітектура OLAP – систем. 
 
Тема 4  Інтелектуальний аналіз даних 
Видобуток даних - Data Mining. Задачі Data Mining. Практичні застосування 

Data Mining. Моделі Data Mining. Методи Data Mining. Процес виявлення знань. 

 

Тема 5  Data Mining: класифікація і регресія. Машинне навчання  

Постановка задачі та представлення результатів. Методи побудови правил 

класифікації. Методи побудови дерев розв'язків. Штучний нейрон. Процес та 

алгоритми навчання нейронної мережі. Методи побудови математичних функцій. 

Карта Кохонена. 
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Тема 6  Аналітична платформа Deductor  

Призначення та розвиток Deductor. Категорії користувачів. Аналітичні тех-

нології, що реалізовані в Deductor. Консолідація даних та аналітична звітність. 

Ассоціативні правила в Deductor. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

  Тема 7  Кластерізація 
Постановка задачі кластерізації. Представлення результатів. Базові алгорит-

ми кластерізації. Кластерізація даних за допомогою нечітких відношень. Адапти-

вні методи кластерізації.  

 

Тема 8 Візуальний аналіз даних - Visual Mining 

Виконання візуального аналізу даних. Характеристики засобів візуалізації 

даних. Методи візуалізації.  

Тема 9  Аналіз текстової інформації – Text  Mining 

 Задача аналізу текстів. Видобування ключових понять із тексту. Класифіка-

ція текстових документів. Методи кластерізації текстових документів. Задача ано-

тування текстів. Засоби аналізу текстової інформації. 
 
 

Тема 10   Бібліотека  Xelopes 

 Архітектура бібліотеки. Діаграма Model.  Діаграма Settings. Діаграма 

Attribute. Діаграма Algorithm. Діаграма DataAccess. Діаграма Transformation. 
 
 

Тема 11   Розподілений аналіз даних 
Системи мобільних агентів. Використання мобільних агентів для аналізу 

даних. Система аналізу розподілених даних. 
 
 

Тема 12  Засоби аналізу процесів – Process   Mining  
Автоматизація виконання бізнес процесів. Аналіз процесів. Методи Process  

Mining. Бібліотека алгоритмів Process Mining – ProM. 
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4. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на са-

мостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1 

1 

Лекція 1 
Парадигма обчислю-

вального інтелекту 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Статистичні методи 

обробки опитних да-

них 

- 2 - - 2 

Самостійна  

робота 1 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу та 

підготовка по лабора-

торної роботи 

- - - 3 1,5 

 

2 

 

       

Лабораторна 

робота 2 

Застосування методів 

первинного дослід-

ницького аналізу да-

них у розв'язанні за-

вдань інтелектуаль-

ного аналізу даних 

засобами інтегрованої 

системи Statistica 

- 2 - - 2 

Самостійна  

робота 2 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу та 

підготовка по лабора-

торної роботи 

- - - 3 1,5 

3 

Лекція 2  
Архітектура нейрон-

них мереж 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Лінійний дискримі-

нантний аналіз 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 3 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу та 

підготовка по лабора-

торної роботи 

- - - 3 1,5 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на са-

мостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

 

4 

 

       

Лабораторна 

робота 4 

Аналіз даних у па-

кеті Statistica 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 4 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 3 1,5 

5 

Лекція 3 

Навчання нейрон-

них мереж без вчи-

теля 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Аналітична платфо-

рма Deductor 
- 3 - - 2 

Самостійна 

робота 5 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 2 1,5 

6 

       

Лабораторна 

робота 6 

Прогнозування у 

платформі Deductor 
- 3 - - 2 

Самостійна 

робота 6 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 3 1,5 

7 

Лекція 4 

Навчання нейрон-

них мереж з вчите-

лем 

3     

Лабораторна 

робота 7 

Методи еволюцій-

ного пошуку 
- 3 - - 3 

Самостійна 

робота 6 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 2 1 

 ПМК-1 

Підсумковий конт-

роль за змістовий 

модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  35 балів. 9 17 - 19 35 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на са-

мостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 2 

8 

       

Лабораторна 

робота 8 

Навчання  нейрон-

ної мережі з прямим 

зв’язком на прикла-

ді реалізації класте-

різації 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 7 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 3 1 

9 

Лекція 5 
Персептрони. Асо-

ціативна пам’ять 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 9 
Мережі Кохонена - 2 - - 2 

Самостійна 

робота 8 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 3 1 

10 

       

Лабораторна 

робота 10 

Мурашиний алго-

ритм 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 9 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 2 1 

11 

Лекція 6 
Когнітрон та неоко-

гнітрон.  
3 - - - - 

Лабораторна 

робота 11 

Створення однонап-

равленої мережі за 

допомогою модулю 

Neural Network 

Toolbox вбудового 

у пакет MATLAB 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 10 

Пророблення тео-

ретичного матеріа-

лу та підготовка по 

лабораторної робо-

ти 

- - - 3 1 
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12 

       

Лабораторна 

робота 12 

Багатошаровий пе-

рцептрон 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 11 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 2 1 

13 

Лекція 7 
Використання ней-

ронних мереж (ч.1) 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 13 

Навчання перцетро-

ну 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 12 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 2 1 

14 

       

Лабораторна 

робота 14 

Моделювання буле-

вої функції за допо-

моги нейронної ме-

режі 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 12 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 2 2 

15 

Лекція 8 
Використання ней-

ронних мереж (ч.2) 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 15 

Алгоритм зворотно-

го розповсюдження 

помилки 

- 3 - - 1 

Самостійна 

робота 13 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу 

та підготовка по ла-

бораторної роботи 

- - - 2 2 

16 ПМК-2 

Підсумковий конт-

роль за змістовий 

модуль 2 

- - - - 10 

17 

Підведення пі-

дсумків,  

перездача  

Підведення підсум-

ків, перездача 
- - - - - 

Всього за змістовий модуль 2 – 35  балів. 9 17 - 19 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

 МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПМК №1 

 

1.Типи багатошарових нейроних мереж. Схеми. Приклади. 

2. Дайте визначення терміну: „Нейронна мережа Хопфілда”. Принцип роботи 

мережі. Схема. Приклади. 

3. Проблеми, які можна вирішити штучними нейронними мережами. Прик-

лади. 

4. Дайте визначення терміну: „Нейронна мережа Джордана”. Принцип робо-

ти мережі. Схема. Приклади. 

5. Структура напрямків і методів, технологія і алгоритми обчисленого інте-

лекту. 

6. Дайте визначення терміну: „Нейронна мережа Ворда”. Принцип роботи 

мережі. Схема. Приклади. 

7. Дайте визначення терміну: „Слабозв'язанні нейронні мережі”. Принцип 

роботи мережі. Схема. Приклади. 

8. Дайте визначення терміну: „Нейронна мережа Елмана”. Принцип роботи 

мережі. Схема. Приклади. 

 

ПМК №2 

 

1. Дайте визначення поняттю „Обчислювальний інтелект”. Які області охоп-

лює вивчення теми обчислювального інтелекту? 

2. Дайте визначення поняттю „Еволюційне моделювання”. Які суміжні облас-

ті охоплює область еволюційного моделювання? 

3. Дайте визначення поняттю „роєвий інтелект”? Області застосування? 

4. Дайте визначення такому поняттю як „Мурашиний алгоритм”? Його прин-

цип роботи. 

5. Дайте визначення такому поняттю як „Фрактал”? Приклади фракталів. 

6. Дайте визначення такому поняттю як „Теорія хаосу”? Атрактори. Прикла-

ди. 

7. Дайте визначення такому поняттю як „Штучна імунна система”?  

8. Дайте визначення такому поняттю як „Вейвлет”? Приклади вейвлетів. 

9.  Дайте визначення такому поняттю як „М'які обчислення”?  

10. Дайте визначення такому поняттю як „Кібернетика”? Напрями кібернети-

ки. 

11. Дайте визначення такому поняттю як „Нейрокомп’ютер”? Області вико-

ристання. 

12. Дайте визначення такому поняттю як „Штучний інтелект”? Напрями роз-

витку штучного інтелекту. 

 



 12 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
  

БАЗОВА 

 

1. Ситник В.Ф., Краснюк М.Т. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг): На-

вч. посібник. - К.: КНЕУ, 2007. – 376 с.  

2. Барсегян А.А. и др. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, 

Text Mining, OLAP. – 2-е изд., перераб. и доп.  – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 

384 с. 

3. Дюк В., Самойленко A. Data Mining: учебньш курс. - СПб: Питер, 2001. -368 с. 

4. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интелектуа-

льная обработка информации. – М.: «Нолидж», 2000. – 352 с., ил 

5. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные 

системы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 424 с. 

6. Дубровин В.И., Субботин С.А., Богуслаев А.В., Яценко В.К. Интеллектуаль-

ные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей: 

Монография. – Запорожье: ОАО "Мотор-Сич", 2003. – 279 с.  

7. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети: теория и практи-

ка.-М.: Горячая линия-Телеком, 2001. – 382 с. 

8. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические 

алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И.Д. Рудинского. – М.: Горячая 

линия-Телеком, 2004. – 452 с. 

 

ДОПОМІЖНА 

 

9. Бондарев В.Н., Аде Ф.Г. Искусственный интеллект. – Севастополь: СевНТУ, 

2002. – 615 с. 

10. Вороновский Г.К., Махотило К.В., Петрашев С.Н., Сергеев С.А. Генетические 

алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальнос-

ти.-Харьков: Основа, 1997. – 112 с. 

11. Дубровін В.І., Субботін С.О. Методи оптимізації та їх застосування в задачах 

навчання нейронних мереж: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 

136 с. 

12. Дьяконов В. MATLAB 6: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с. 

13. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем. Навчальний по-

сібник. – К.: Слово, 2004. – 352 с. 

14. Кричевский М.Л. Интеллектуальные методы в менеджменте. – СПб.: Питер, 

2005. – 304 с. 

15. Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения слож-

ных проблем / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 864 с. 

16. Митюшкин Ю.И., Мокин Б.И., Ротштейн А.П. Soft Computing: идентификация 

закономерностей нечеткими базами знаний. – Винница: УНИВЕРСУМ-

Винница, 2002. – 145 с. 

17. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 344 с. 



 13 

18. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.: 

Пер с англ.. – М.: Вильямс. – 2006. – 1408 c. 

19. Рідкокаша А.А., Голдер К.К. Основи систем штучного інтелекту. Навчальний 

посібник. – Черкаси: "ВІДЛУННЯ-ПЛЮС", 2002. – 240 с. 

20. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие мно-

жества, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНІВЕРСУМ-

Вінниця, 1999. – 320 с. 

21. Усков А.А., Кузьмин А.В. Интеллектуальные технологии управления. Искусс-

твенные нейронные сети и нечеткая логика. – М.: Горячая линия-Телеком, 

2004. – 143 с. 

22. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 320 с. 
 
 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

 
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Методичний кабінет кафедри КН. 

4. Сайт кафедри КН. 

5. Джерела Інтернет. 

 


