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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Предметом дисципліни є питання, пов’язані з вирішенням інтелектуальних задач із залученням автоматичних алгоритмічних методів,  
які імітують мислення людини  

Мета та цілі 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів професійних компетенцій в області концептуального проектування та 
застосування інтелектуальних систем, формування цілісного уявлення про сучасний стан теорії та практики побудови інтелектуальних 
систем різного призначення 

Формат Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Студенти повинні знати моделі подання знань та їх взаємозв'язок, принципи організації та функціонування інтелектуальних 
інформаційних систем, основні напрямки досліджень теорії штучного інтелекту та тенденції розвитку природно-мовного інтерфейсу в 
сфері інтелектуальних інформаційних технологій. Володіти навичками аналізу моделей подання знань для вирішення прикладних 
інтелектуальних задач, а також виділяти змістовні особливості таких задач, що дозволяють скоротити простір пошуку рішень. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни - 120 год.: лекції 30 год., лабораторні заняття 10 год., практичні заняття 10 год., самостійна робота 70 год. 

Пререквізити «Моделювання складних систем», «Дискретна математика», «Математична логіка», «Програмування та алгоритмічні мови» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Пропущені лабораторні 
та практичні заняття відпрацьовуються самостійно при наявності допуску викладача. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Подання знань у системах штучного інтелекту 
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Семантичні мережі Куілліана 

Лекція 1 
Поняття про штучний інтелект (ШІ). Філософські 
аспекти проблеми створення ШІ. Стисла історія 
розвитку ШІ. Два підходи до побудови 
інтелектуальних систем. Основні напрямки 
досліджень в галузі ШІ. 

Лабора-
торна 

робота 1 

Розробка інтелектуальної 
системи, що реалізує принципи 
самонавчання 

Лекція 2 
Організація зберігання інформації в пам’яті людини. 
Модель «стимул – реакція». Знання та дані. 
Класифікація знань. Властивості знань. 

Прак-
тичне 

заняття 1 

Зображення знань за 
допомогою семантичних мереж 

Лекція 3 
Моделі подання знань в системах ШІ. Семантичні 
мережі. Способи реалізації механізму виведення в 
семантичних мережах. 

Лекція 4 
Фреймові моделі подання знань. Способи реалізації 
механізму виведення у фреймових моделях. 
Переваги та недоліки фреймових моделей. 

Лабора-
торна 

робота 2 

Розробка та програмна 
реалізація виграшної стратегії 
для гри НІМ 

Принципи застосування правила 
резолюції в логічних моделях 
подання знань 

Лекція 5 
Логічні моделі подання знань. Поняття про 
формальну систему. Числення висловлювань та 
предикатів. Правила виведення в логічних моделях 
подання знань. Переваги та недоліки логічних 
моделей. 

Прак-
тичне 

заняття 2 

Зображення знань за 
допомогою фреймових 
моделей. 
Інтерпретація правильно 
побудованих формул у логічних 
моделях зображення знань 

Лекція 6 
Продукційні моделі зображення знань. Переваги та 
недоліки продукційних моделей. Перетворення знань 
з однієї моделі зображення до інших. 

Лекція 7 
Способи подання інтелектуальних задач. Подання 
задач у просторі станів. Редукція задачі до сукупності 
підзадач. Подання задач у вигляді теорем. 

Лабора-
торна 

робота 3 

Розробка та програмна 
реалізація безпрограшної 
стратегії для гри «хрестики-
нулики» 

Метод розв’язання інтелектуальних 
задач, які представлено у вигляді 
теорем Лекція 8 

Методи пошуку рішень у просторі станів та на графах 
типу ТА/АБО. Класифікація методів розв’язання 
інтелектуальних задач. 

Прак-
тичне 

заняття 3 

Перетворення знань з однієї 
моделі подання до інших 

Системи розпізнавання образів 

Принципи роботи системи 
автоматичного розпізнавання 
текстів Fine Reader 

Лекція 9 
Склад та принципи функціонування систем 
комп’ютер-ного зору. Послідовність обробки 
візуальних даних. Особливості технічних систем 
комп’ютерного зору. 

Лабора-
торна 

робота 4 

Синтез та навчання системи 
розпізнавання образів за 
допомогою процедури 
паралельної класифікації 

Лекція 
10 

Класифікація задач розпізнавання образів (РО). 
Математичний опис об’єктів розпізнавання. 
Процедура паралельної класифікації. Процедура 
послідовної класифікації. 

Прак-
тичне 

заняття 4 

Подання інтелектуальних задач 
у просторі станів Системи автоматизованого 

перекладу 



Лекція 
11 

Принципи підготовки даних для навчання 
інтелектуаль-них систем. Алгоритм «навчання зі 
вчителем». Алгоритм кластеризації даних  
«k-середніх». 

Лекція 
12 

Стисла історія та основні проблеми мовного 
інтерфейсу. Кодова модель розпізнавання природної 
мови. Етапи розв’язання задачі автоматичного 
розпізнавання природної мови. 

Лабора-
торна 

робота 5 

Синтез та навчання системи 
автоматичного розпізнавання 
образів за допомогою 
послідовної кластер-процедури 

Склад, принципи роботи та області 
застосування систем синтезу речі за 
текстом 

Лекція 
13 

Структура та принципи роботи системи розпізнавання 
мови HEARSAY. Психологічний підхід до проблеми 
розпізнавання природної мови. Класифікація 
сучасних систем розпізнавання мови. 

Прак-
тичне 

заняття 5 

Застосування методів пошуку 
рішень у просторі станів та на 
графах типу ТА/АБО Поняття про промислового робота. 

Класифікація та принципи побудови 
робототехнічних систем 

Лекція 
14 

Поняття про інтелектуального агента. Мультиагентні 
інтелектуальні системи. Сучасний стан та тенденції 
розвитку інтелектуальних систем. 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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1. Литвин В.В. Інтелектуальні системи : підручник / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, 
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інтелекту» для студентів напрямків ″Прикладна математика″, ″Системний 
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1. Искусственный интеллект. – В 3-х кн. Справочник / Под 
редакцией Д.А. Поспелова  - М.: Радио и связь, 1990 – 304 с. 

2. Представление и использование знаний / Х. Уэно, М. 
Исудзука; под ред. М. Исудзука. ‒ М. : Мир, 1989. - 220 с. 

3. Циганов О.В. Основи проектування систем штучного інтелекту: 
Конспект лекцій. – Одеса : Наука і техніка, 2006. – 195 с. 

4. Лобанов Б.М. Речевой интерфейс интеллектуальных систем: 
учебное пособие / Б.М. Лобанов, О.Е. Елисеева. - Минск: 
БГУИР, 2006. – 152 c. 

5. Автоматические манипуляторы и робототехнические системы 
/ Под ред. Е.П. Попова. – М. : Машиностроение, 1984. – 288 с. 

6. Американская ассоциация искусственного интеллекта : [сайт]. 
URL: http:// http://www.aaai.org/home.html 

7. Українська асоціація штучного інтелекту і робототехніки : 
[сайт]. URL: https://www.facebook.com/UAAIR/ 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Основні напрямки досліджень в галузі штучного інтелекту (ШІ). Знання та дані. Властивості знань, які відрізняють їх від даних. Моделі подання знань в 
системах ШІ: семантичні мережі, фреймові моделі, логічні моделі, продукційні моделі, онтології. Способи подання інтелектуальних задач: подання задачі у 
просторі станів, редукція задачі до сукупності підзадач, подання задачі у вигляді теореми. Методи пошуку рішень у просторі станів та на графах типу 
ТА/АБО. Класифікація методів розв’язання інтелектуальних задач. Склад та принципи функціонування систем комп’ютерного зору. Класифікація задач 
розпізнавання образів. Процедура паралельної та послідовної класифікації. Етапи розв’язання задачі автоматичного розпізнавання природної мови. 
Мультиагентні інтелектуальні системи. 



ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Мультимедійний комп’ютерний клас; Windows 10 Education (Academic Open License); відкрите програмне забезпечення Visual Studio 2017 

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: 
• лабораторні роботи: 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 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент 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 деканату. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


