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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Технології розробки та проектування 

інтелектуальних систем» є формування фундаментальних теоретичних знань 

щодо базових методів і технологій розробки та проектування 

обчислювального інтелекту; загальних принципів побудови та 

функціонування інтелектуальних систем; математичних методів моделювання 

актів інтелектуальної діяльності; надбання практичних навичок розробки, 

відлагодження та використання програмних засобів з елементами штучного 

інтелекту. 

Завданнями дисципліни «Технології розробки та проектування 

інтелектуальних систем» отримати уяву про стан і перспективу розвитку 

методів інтелектуальних систем; ознайомитися з основними математичними 

методами моделювання інтелектуальних систем та штучного інтелекту; 

підготувати студента до ефективного використання сучасних методів та 

програмного забезпечення з інтелектуальних систем та штучного інтелекту, 

які необхідні фахівцям з інформаційних технологій проектування. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 

процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 

у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 

занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 



самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 

академічної доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Введення в інтелектуальні системи. 

2. Проектування, схема та приклади ІС. Засоби та інструменти для 

проектування ІС. 

3. Основи розробки, принципи та властивості інтелектуальних систем. 

4.  Проектування інтелектуальних систем управління 

5. Проектування динамічних експертних систем та ІСУ. Робота зі 

знаннями та базами знань. 

6. Технології розробки та проектування інтелектуальних систем. 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

1. Інтелектуальна система (ІС) та інтелектуальна інформаційна система 

(ІІС). Типова схема функціонування ІС. Ознаки ІІС. 

2. Склад ІІС. Класифікація ІІС. Клас задач, які вирішують ІІС. 

3. Методологія проектування інтелектуальних систем та базові поняття.  

4. Функціональна схема інтелектуальних систем. Приклади 

інтелектуальних інформаційних систем. 

5. Технологія проектування інтелектуальної системи на базі 

мурашиного алгоритму. 

6. Основи розробки інтелектуальних механізмів. Основні принципи 

проектування інтелектуальних систем. 

7. Технологія проектування генетичних алгоритмів  

8. Концепція побудови та розробки системи інтелектуального 

управління. Основні цілі інтелектуальних системи управління (ІСУ). 

Аналіз та робота системи інтелектуального управління. 

9. Представлення знань в ІСУ. Робоча пам'ять ІСУ. Основні принципи 

проектування ІСУ. Архітектура ІСУ. 

10. Побудова динамічних та статичних інтелектуальних систем 

управління. Динамічні експертні системи. 

11. Технології проектування ІС, які навчаються. Задачі інформаційного 

аналізу і синтезу ІС. Області застосування ІС. 
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