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1. Мета дисципліни – навчити студентів вирішувати задачі вибору алгоритмів пошуку 

розв'язків та моделей подання знань при проектуванні системи штучного інтелекту; 

розвивати у студентів навички формалізації знань та використання формальних методів 

пошуку розв'язання задач на базі формалізованих знань. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

Для успішного вивчення дисципліни «Системи штучного інтелекту» студенти повинні 

відповідати наступним вимогам: 

1. Успішне опанування курсів: «Нейронні мережі». 

2. Знати:  принципи розробки програмного забезпечення з використанням сучасних 

мов програмування; базові знання теорії ймовірності та дискретної математики 

3. Вміти: працювати з базами даних. 

4. Володіти навичками: програмування мови C, C++ або Python. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Системи штучного інтелекту» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

галузі знань 12 – «Інформаційні технології», спеціальності 121 – «Інженерія програмного 

забезпечення».  

Дана належить до переліку дисциплін вільного вибору студента. Викладається у 8 

семестрі 4 курсу бакалаврату в обсязі – 90 год. (3 кредити ECTS), зокрема: лекції – 18 год., 

лабораторні – 10 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено 

1 частина та 1 контрольна робота. Завершується дисципліна – заліком. 

Для допуску до дисципліни «Системи штучного інтелекту» студент повинен опанувати 

компетентності та результати навчання, які надають дисципліни «Нейронні мережі» та 

«Інформаційні системи». 

Структура курсу. В рамках вивчення дисципліни розглядається: основні поняття та 

означення; способи подання інтелектуальної задачі та методи пошуку рішень; вирішуючі 

проблеми, засновані на знаннях; сучасні тенденції та підходи до створення систем штучного 

інтелекту (СШІ); прикладні системи штучного інтелекту. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Формування знань основних моделей та методів розв'язання задач, які традиційно 

вважаються інтелектуальними, сучасних інструментальних засобів для побудови систем 

штучного інтелекту; сфер застосування штучного інтелекту, умінь застосовування методи та 

засоби штучного інтелекту для формулювання та розв'язання інтелектуальних задач та 

навичок володіння технологіями побудови систем штучного інтелекту. Загалом дисципліна 

спрямована на досягнення випускниками наступних компетентностей: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1). 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2). 

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-3). 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-5). 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення. (ЗК-14). 

 Здатність аналізувати предметні області, ідентифікувати, класифікувати та 

формулювати вимоги (СК-1). 



 Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи 

проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів 

функціонування (СК-2). 

 Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем (СК-3). 

 Володіння знаннями про інформаційні моделі даних та системи, здатність 

створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання 

даних (СК-7). 

 Здатність до алгоритмічного та логічного мислення (СК-14). 

 Здатність реалізувати сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів в 

конкретних застосуваннях (СК-15.1). 

 Здатність застосовувати дискретні структури і сучасні методи дискретної математики 

під час аналізу, синтезу та проектуванні інформаційних систем різної природи (СК-

16.1). 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

РН1.1 Знати основні моделі та методи 

розв'язання задач, які традиційно 

вважаються інтелектуальними 

Лекція Контрольна 

робота 

(тест), 60% 

правильних 

відповідей 

12% 

 

РН1.2 Знати сучасні інструментальні 

засоби для побудови систем 

штучного інтелекту 

Лекція, 

лабораторне 

заняття 

Контрольна 

робота 

(тест), 60% 

правильних 

відповідей 

14% 

 

РН1.3 Знати  сфери застосування 

штучного інтелекту 

Лекція, 

лабораторне 

заняття 

Контрольна 

робота 

(тест), 60% 

правильних 

відповідей 

14% 

РН2.1 Вміти застосовувати методи 

та засоби штучного інтелекту 

для формулювання та 

розв'язання інтелектуальних 

задач 

Лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Захист 

лабораторної 

роботи 1 

 

18% 

 

РН2.2 Вміти користуватись 

технологіями побудови систем 

штучного інтелекту 

Лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Захист 

лабораторних 

робіт 2, 3 

14% 

 

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд 

на задачу, спілкуватися з 

колегами з питань використання, 

Лабораторне 

заняття 

Захист 

лабораторних 

робіт 1-3 

8% 

 



проектування та розробки 

систем штучного інтелекту, 

складати письмові звіти 

 

 

 

РН4.1 Організовувати свою самостійну 

роботу для досягнення 

результату 

Самостійна 

робота 

6% 

 

РН4.2 Відповідально ставитися до 

виконуваних робіт, нести 

відповідальність за їх якість 

Лабораторна 

робота 

8% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання. 

 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
РН 

1.1 

РН 

1.2 

РН 

1.3 

РН 

2.1 

РН 

2.2 

РН 

3.1 

РН 

4.1 

РН 

4.2 

(з опису освітньої програми)         

ПРН-1. Знати, аналізувати, цілеспрямовано 

шукати і вибирати необхідні для вирішення 

професійних завдань інформаційно-довідникові 

ресурси і знання з урахуванням сучасних 

досягнень науки і техніки 

+ +     + + 

ПРН-5. Знати і застосовувати відповідні 

математичні поняття, методи доменного, 

системного і об’єктно-орієнтованого аналізів та 

математичного моделювання для розробки 

програмного забезпечення 

 + + +     

ПРН-13. Знати і застосовувати методи 

розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і 

знань 

 +   + +   

ПРН-15. Мотивовано обирати мови 

програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження 

програмного забезпечення 

+ +   +    

ПРН-17. Вміти застосовувати методи 

компонентної розробки програмного 

забезпечення  

+        

ПРН-28.1. Знати та мати навички реалізації 

основних алгоритмів та структур даних 

програмування  

+     +   

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів. 

Семестрове оцінювання. Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом 

протягом семестру становить 100/60 балів за яких:  

1. Контрольна робота (тест): РН 1.1., РН 1.2, РН 1.3 – 40 балів/24 балів. 

2. Лабораторна робота 1: РН 2.1, РН3.1, РН4.1, РН4.2 – 20 балів/12 балів.  

3. Лабораторна робота 2: РН 2.2, РН3.1, РН4.1, РН4.2 – 20 балів/12 балів. 



4. Лабораторна робота 3: РН2.1, РН 2.2, РН3.1, РН4.1, РН4.2 – 20 балів/12 балів. 

 

Підсумкове оцінювання (у формі заліку): 

 залікові бали визначаються як сума оцінок/балів за всіма успішно оціненими результатами 

навчання передбачених даною програмою; 

 оцінки нижче від мінімального порогового рівня не додаються; 

 мінімальний пороговий рівень для сумарної оцінки за всіма компонентами становить 60% 

від максимально можливої кількості балів. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота (тест): до 11 тижня семестру. 

2. Лабораторна робота 1 (проект): до 4 тижня семестру.  

3. Лабораторна робота 2 (проект): до 8 тижня семестру. 

4. Лабораторна робота 3 (проект): до 11 тижня семестру. 

 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання визначається викладачем.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольних 

робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

У разі неякісного виконання лабораторної роботи, викладач має право не зарахувати 

лабораторну роботу, або знизити за неї бали.  

Студент має право здавати лабораторні роботи після закінчення визначеного для них 

терміну, але з втратою одного балу за кожен тиждень, який пройшов з моменту закінчення 

терміну її здачі. 

Здобувач освіти може бути недопущений до підсумкового оцінювання, якщо під час 

семестру він:  

1) не досяг мінімального порогового рівня оцінки тих результатів навчання, які не 

можуть бути оцінені під час підсумкового контролю; 

2) набрав кількість балів, що є недостатньою для отримання позитивної оцінки навіть 

у випадку досягнення ним на підсумковому контролі максимально можливого результату. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок. 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і лабораторних занять. 

 

 

№ 

лекції 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лаборат. 

занять 

Сам.  

р-та 

Частина 1. Інтелектуальні системи, засновані на знаннях 

1 Тема 1. Основні поняття та означення 2 
 

8 

2 Тема 2. Способи подання інтелектуальної задачі та 
методи пошуку рішень 

4 2 12 
3 

4 
Тема 3. Представлення знань у СШІ 4 

 
12 

5 

6 
Тема 4. Вирішуючі проблеми, засновані на знаннях 4 4 14 

7 

8 
Тема 5. Сучасні підходи і тенденції 4 4 12 

9 

Контрольна робота   2 

Всього по частині 1 18 10 60 

Консультація 2   

ВСЬОГО 20 10 60 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Лабораторні заняття - 10 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 60 год. 

 

Лабораторні роботи 

Лабораторна робота 1: Уніфікація та пошук з поверненням. 

Лабораторна робота 2: Цикл та рекурсія. 

Лабораторна робота 3: Списки та рекурсія. 
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3. Искусственньїй интеллект. Справочник. Кн. 1-3. М., 1990. – 304 с. 
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логическому программированию. М.: Мир, 1990. – 430 с. 

5. Нечеткие множества и теория возможностей. М.: Радио и связь, 1986. – 409 с. 

6. Нильсон Н. Искусственньїй интеллект. М.: Мир, 2012. – 274 с. 
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