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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Мета викладання дисципліни – вивчення основних понять та принципів функціонування штучних нейронних мереж, знайомство з 

основними концепціями, типами архітектури та методами навчання нейронних мереж, освоєння принципів моделювання нейронних 

мереж на персональному комп’ютері. 

Мета та цілі 

Набуття необхідних компетентностей для використання моделей та методів штучних нейронних мереж в техніці та економіці, зокрема: 
- здатність розробляти та впроваджувати інформаційне та лінгвістичне забезпечення інтерфейсу інтелектуальних комп'ютерних 

систем. 
- здатність розробляти та впроваджувати нові інформаційні технології і програмне забезпечення для управління, проектування, 

прийняття рішень, пошуку, аналізу і обробки даних на основі штучних нейронних мереж. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати навчання 
Знати та розуміти теоретичні основні та архітектуру основних різновидів учасних нейромереж. Завданням дисципліни є практичне 
введення у сучасні методи і системи обробки інформації, які об’єднані в науковій літературі терміном “обчислювальна нейронаука”, а 
також введення у перспективні підходи побудови обчислювальних та інформаційних систем нових поколінь 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 30 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 100 год. 



Пререквізити  «Математичний аналіз»,  «Теорія ймовірностей», «Дискретна математика», «Програмування» 

Вимоги 
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача.  

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Введення до штучних нейронних мреж .Стисла 

історія виникнення та розвитку ШНМ.  Про побудову 
мозку людини.  

  

  

Лекція 2 Модель штучного нейрону. Типи активаційних функцій 

нейронів. Поняття про нейронну мережу. Загальна 

класифікація ШНМ. Принцип навчання нейронних 

мереж. 
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Лекція 3 Класифікація образів за допомогою персептрону. 

Архітектура персептронів. Принцип класифікації вхідних 

образів.Процедура навчання персептрону (-правило). 

Теорема Розенблатта про навчання персептрону 

Практичне 
заняття 1 

 

Класифікація образів за 

допомогою персептрону. 

Лінійна розделимість Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 4 Алгоритм зворотного поширення похибки. 

Архітектура нейронних мереж, які навчаються за 

допомогою АЗПП.  
 

Лекція 5 Особливості АЗПП, підвищення швидкості 

збіжності. .Алгоритм сполученого градієнту.  

Лекція 6 Принцип роботи штучного нейрону з радіально-

базисною активаційною функцією. Архітектура 

РБШНМ.Навчання РБШНМ. Апроксимація функції 

та класифікація образів за допомогою радіально-

базисної ШНМ. 

 

Лекція 7 Архітектура та принцип роботи одношарової 

конкурентної мережі (шару Кохонена).Поняття про 

«мертві нейрони». 

Практичне 
заняття 2 

Апроксимація функції та 
класифікація образів за 
допомогою радіально-

базисної ШНМ. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 8 Типи топології мап Кохо-нена.Засоби обчислення    



відстані між нейронами. Переваги та недоліки ШНМ 

Кохонена, ШНМ векторног квантования. 

Лекція 9 Рекурентні нейронні мережі. Архітектура ШНМ 

Елмана.Навчання ШНМ Елмана. Поняття про 

стійкість ШНМ. Моделювання часових рядів за 

допомогою рекурентної мережі Елмана 

Практичне 
заняття 3 

 

. Моделювання часових 
рядів за допомогою 
рекурентної мережі 
Елмана. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 10 Архітектура ШНМ Хопфілда. Нейродинаміка в 

мережі Хопфілда. Навчання мережі Хопфілда.   

Лекція 11 Переваги та недоліки ШНМ Хопфілда Моделювання 

асоціативної пам’яті за допомогою нейронної 

мережі Хопфілда 

Практичне 
заняття 4 
 

Моделювання асоціативної 
пам’яті за допомогою 
нейронної мережі Хопфілда Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 12 Переваги та недоліки ШНМ Хопфілда Моделювання 

асоціативної пам’яті за допомогою нейронної 

мережі Хопфілда 

  

 

Лекція 13 Адаптивна резонансна теорія. Основна ідея 

адаптивної резонансної теорії (АРТ). Архітектура 

мережі АРТ1 Алгоритм роботи мережі АРТ1. 

Навчання мережі АРТ1. 

Практичне 
заняття 5 

 

Навчання мережі АРТ1. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Лекція 14 Сверткові штучні нейромережі. Архітектура, 
різновиди. Особливості побудови і застосування. 

 

Лекція 15  Сучасний стан та перспективи обчислювальної 
нейронауки. Програмні та апаратні реалізації 
нейронних мереж. Нейрокомп’ютери. 
Промислове застосування нейронних 
мереж.Актуальні напрямки досліджень сучасної 
нейронауки  

 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  ДО ІСПИТУ   

Модель штучного нейрону. Типи активаційних функцій нейронів. Поняття про нейронну мережу. Загальна класифікація ШНМ. Принцип навчання нейронних мереж 

Класифікація образів за допомогою персептрону. Архітектура персептронів. Принцип класифікації вхідних образів.Процедура навчання персептрону (-правило). 

Теорема Розенблатта про навчання персептрону  Алгоритм зворотного поширення похибки. Архітектура нейронних мереж, які навчаються за допомогою 
АЗПП. Принцип роботи штучного нейрону з радіально-базисною активаційною функцією. Архітектура РБШНМ.Навчання РБШНМ. Апроксимація функції 
та класифікація образів за допомогою радіально-базисної ШНМ. Архітектура та принцип роботи одношарової конкурентної мережі (шару 

Кохонена).Поняття про «мертві нейрони». Переваги та недоліки ШНМ Хопфілда Моделювання асоціативної пам’яті за допомогою нейронної мережі 
Хопфілда Адаптивна резонансна теорія. Основна ідея адаптивної резонансної теорії (АРТ). Архітектура мережі АРТ1 Алгоритм роботи мережі АРТ1. 

Навчання мережі АРТ1. Сверткові штучні нейромережі. Архітектура, різновиди. Особливості побудови і застосування. 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ   

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, комп’ютерний клас з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням, пакетом прикладних 
програм MATLAB  

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

https://research-journal.org/technical/primenenie-iskusstvennyx-
https://research-journal.org/technical/primenenie-iskusstvennyx-


60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


