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Силабус навчальної дисципліни 

«СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» 

 

Спеціальність: 123   «Комп’ютерна інженерія» 

Галузь знань: 12  «Інформаційні технології» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальнадисциплінавибіркового компонента ізфаховогопереліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредитів/ 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення дисципліни є основні напрямки досліджень 

сучасної теорії штучного інтелекту, вивчення класичних методів та 

сучасних методів будови систем штучного інтелекту. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

 Сьогодні тема штучного інтелектуохоплюєрізнінаукові 

напрямки, починаючи з задач загального характеру таких, як 

навчання і сприйняття, закінчуючиспеціальними задачами такими, 

як  створенняпоетичнихтворів,  доказматематичних теорем, гра в 

шахи, діагностикарізнихзахворювань. 

Вштучномуінтелектісистематизуються і 

автоматизуютьсяінтелектуальнізадачі і тому ця область стосується 

будь-якоїсферидіяльностілюдини. А 

продуктивністьсистемногопрограмістадуже сильно 

залежитьвідінтелектуальногонавантаження, частинуякогоберуть на 

себе комп'ютери. Вонисьогодні не тількивиконуютьоднотипні, 

багаторазовоповторюваніоперації, але і самімаютьнавчатися. 

 Метою викладаннядисципліни є формуваннязнань, вмінь та 

навичок, необхідних для роботи з 

технологіямиавтоматизованогоінтелектуальногоаналізуданих, 

знайомствостудентів з сучаснимитенденціямирозробки та 

застосуванняінформаційнихінтелектуальних систем. 



 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Урезультатівивченнядисципліни студент повинен: 

Знати:  
– основніархітектуринейронних мереж; 

– технологіюпобудовиекспертних систем; 

– принципипобудовиновихавтоматизованих систем на 

базінейронних мереж та генетичнихалгоритмів; 

– сучасніпрограмні та інструментальнізасоби для проектування 

СШІ; 

– принципипобудовироботизованих систем. 

Вміти: 

- на практицівикористовуватизагальніметодипобудовинейронних 

мереж та генетичнихалгоритмів; 

- експлуатуватисистемикерування та обробкиданих; 

- самостійнопроектувати, розробляти, відлагоджувати та 

використовуватипрограмнідодатки з 

елементамиштучногоінтелекту. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

– Знання та розуміння предметної області, розумінняпрофесійної 

діяльності 

– Навички використання інформаційних технологій 

Навчальна логістика Змістдисципліни:Базовіпоняттяштучногоінтелекту.Моделіподанняз

авдань у системах штучногоінтелекту.Методивирішеннязавдань 

систем штучногоінтелекту.Дані й знання. Основнівизначення, 

особливостізнань.Нейроннімережі.Персептрони.Генетичніалгоритми

.Представленнязнань в інтелектуальних системах. Експертнісистеми. 

Загальніпоняття.Методипошукурішень.Принципирозробкироботизо

ваних систем.Тенденціїрозвитку систем штучногоінтелекту. 

Види занять:лекції, лабораторні 

Методинавчання:словесні: лекція, бесіда; наочні: ілюстрація; 

практичні: лабораторніроботи 

Форминавчання:очна, заочна 

Пререквізити Навчальнадисциплінабазується на знанняхтакихдисциплін, як: 

«Вища математика», «Дискретна математика», «Системнийаналіз та 

імітаційнемоделювання», «Програмування» «Функціональне та 

логічнепрограмування»  

Пореквізити Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної 

дисципліни є базою для вивчення таких дисциплін, як: 

«Технологія проектування комп’ютерних систем»,  «Організація 

баз даних», «Системи підтримки та прийняття рішень», а також 

можуть бути використані під час дипломного проектування. 
 



 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічнабібліотекаНАУ: 

1. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта: Учеб. 

Пособие для вузов. – М.: Изд–во МГУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 

352 с., ил. 

2. Рассел, Стюарт, Норвиг, Питер. Искусственный интелект: 

современный поход, 2-е узд.: Пер. С англ.. – М.-: Издательский 

дом «Вильямс», 2006. – 1408 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторіятеоретичногонавчання, комп’ютернийклас, проектор, 

ноутбук. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, на підставірезультатів поточного контролю та виконання 

студентами певнихвидівроботипід час лабораторних занять, без 

додатковогоопитуваннястудентів.  

Кафедра Комп’ютеризованих систем управління 

Факультет Кібербезпеки, комп’ютерної та програмноїінженерії 

Викладач(і) РОСІНСЬКА ГАЛИНА ПАВЛІВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user 

=hP_mIZkAAAAJh 

Тел.: 406-73-62 

E-mail: halyna.rosinska@npp.nau.edu.ua 

   Робоче місце: 5.214 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 

         

Завідувач кафедри        Литвиненко О.Є. 

 

Розробник          Росінська Г.П. 
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