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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Дисципліна „Методи та системи штучного інтелекту” ви

кладається для здобувачів ступеня вищої освіти “ Бакалавр” зі спеціальності 122 
"Комп’ютерні науки” на 3 курсі у 5 семестрі.

В курсі вивчаються основи знань з основних методів рішення задач, їх кла
сифікації та планування, представлення знань в інтелектуальних системах, з пи
тань експертних систем, систем розуміння природної мови та систем машинного 
зору, формування у студентів знань та вмінь необхідних для рішення інтелектуа
льних задач. Для її досягнення у ході лекційного курсу розглядаються загальні 
методи рішення задач та їх класифікація. На лабораторних заняттях і в ході само
стійної роботи здійснюється практичне закріплення отриманих теоретичних 
знань, а також даються основи програмування за допомогою логічної мови висо
кого рівня Пролог.

Мета дисципліни „Методи та системи штучного інтелекту” -  надання знань 
з основ систем штучного інтелекту, засвоєння студентами базових принципів та 
отримання основних навичок подання і обробки інформації.

Завдання дисципліни „Методи та системи штучного інтелекту” - надання 
знань з основ систем штучного інтелекту, а також вивчення принципів роботи в ек
спертних системах та принципів програмування за допомогою логічної мови ви
сокого рівня Пролог.

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=775
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/lubko-dmytro-viktorovych/
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Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціаль
ність

Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні 
(фахові) компетен

тності (ФК)

Результати
навчання

(РН)
122

’’Комп’ютерні
науки”

ЗК1.Здатність до абстракт
ного мислення, аналізу та 
синтезу.
ЗК2.3датність застосовувати 
знання у практичних ситуа
ціях.
ЗКЗ.Знання та розуміння 
предметної області та розу
міння професійної діяльнос
ті.
ЗК6.Здатність вчитися й 
оволодівати сучасними 
знаннями.
ЗК7.3датність до пошуку, 
оброблення та аналізу інфо
рмації з різних джерел.
ЗК8. Здатність генерувати 
нові ідеї (креативність).
ЗК11 .Здатність приймати 
обґрунтовані рішення.
ЗК 12.Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість вико
нуваних робіт.

ФК2. Здатність до ви
явлення статистичних 
закономірностей неде- 
термінованих явищ, 
застосування методів 
обчислювального ін
телекту, зокрема ста
тистичної, нейроме- 
режевої та нечіткої 
обробки даних, мето
дів машинного на
вчання та генетичного 
програмування тощо. 
ФК8. Здатність проек
тувати та розробляти 
програмне забезпе
чення із застосуван
ням різних парадигм 
програмування: уза
гальненого, об’єктно- 
орієнтованого, функ
ціонального, логічно
го, з відповідними мо
делями, методами й 
алгоритмами обчис
лень, структурами да
них і механізмами 
управління.
ФК11. Здатність до 
інтелектуального ана
лізу даних на основі 
методів обчислюваль
ного інтелекту включ
но з великими та пога
но структурованими 
даними, їхньої опера
тивної обробки та ві- 
зуалізації результатів 
аналізу в процесі 
розв’язування прикла
дних задач.

РН4. Використову
вати методи обчис
лювального інтеле
кту, машинного на
вчання, нейроме- 
режевої та нечіткої 
обробки даних, ге
нетичного та ево
люційного програ
мування для 
розв’язання задач 
розпізнавання, про
гнозування, класи
фікації, ідентифі
кації об’єктів керу
вання тощо.
РН8. Використову
вати методологію 
системного аналізу 
об’єктів, процесів і 
систем для задач 
аналізу, прогнозу
вання, управління 
та проектування 
динамічних проце
сів в макроеконо- 
мічних, технічних, 
технологічних і фі
нансових об’єктах. 
РН18. Створювати 
концептуальні імі
таційні моделі 
складних природ
них і економічних 
систем на основі їх 
дослідження та ре
алізовувати їх за 
допомогою мов 
програмування і 
моделювання.
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Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Основні поняття штучного інтелекту
2. Продукційні моделі представлення знань
3. Методологія проектування експерних систем
4. Нейронні мережі
5. Сучасні програмні та інструментальні засоби створення систем штучного 

інтелекту

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1. Mini Expert System
2. Принципи роботи Пролога
3. Метод рекурсії. Метод відкату
4. Робота зі списками
5. Робота з базами даних

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за
нять без поважної причини здобувай вищої освіти буде неатестований з даної ди
сципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конферен
ції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в 
on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з'використанням системи Moodle або 
за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
^  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку 
та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комуніка
ційних засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
S  3добувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати 
графік освітнього процесу.

Рекомендована література
1. Методи та системи штучного інтелекту: Навчальний посібник для студентів 

напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Уклад.: А.С. Савченко,
О. О. Синельніков. К. : НАУ, 2017. 190 с.

2. Навчальний посібник «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Уклад.: 
В.О. Трусов, І.М. Удовик, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, А.Т. Харь. Д.: 
Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. 112 с.
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Троцько В.В. Методи штучного інтелекту: навчально-методичний і практич
ний посібник. К.: Університет «КРОК», 2020. 86 с.
Krishnamoorthy С. S., Rajeev S. Artificial Intelligence and Expert Systems for Arti
ficial Intelligence Engineers. CRC press, 2018. 320 p.

Гарант освітньої програми Строкань О.В.


