
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Методи та системи штучного інтелекту" 

 

Спеціальність:126  Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента  

Курс II (другий) 

Семестр IV (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Системи штучного інтелекту (експертні системи, нейронні мережі) 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення засобів розробки систем штучного інтелекту і методів їх 

використання. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити інтелектуальний аналіз електронних масивів даних для 

вирішення конкретних практичних проблем 

Вміти застосовувати закордонні та вітчизняні універсальні 

програмні засоби та аналітичні платформи для пошуку 

закономірностей, зв’язків, правил, знань в електронних масивах 

даних 

Проектувати та оптимізувати інформаційні системи підтримки ІТ-

інфраструктури з використанням сучасних інструментальних засобів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність аналізувати дані та оцінювати необхідні знання для 

розв’язання нестандартних задач з використанням математичних 

методів та методів комп’ютерного моделювання  

Здатність розвивати фундаментальні моделі інформаційних 

технологій, проектувати та створювати прототипи інформаційних 

систем та цифрових сервісів автоматизованих систем управління 

військами та озброєнням 



 

 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Поняття штучного інтелекту. Представлення 

знань  в системах штучного інтелекту (СШІ). 

Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції та підходи до створення СШІ 

Змістовий модуль 3. Експертні системи 

Змістовий модуль 4. Нейронні мережі 

Види занять: лекції, групові,  практичні, лабораторні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладення, частково-пошуковий, дослідницький 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Дискретна математика для військових фахівців з інформаційних 

технологій 

Дослідження операцій у військовій справі  

Технології програмування інформаційних систем військового 

призначення 

Пореквізити Проектування інформаційних систем 

Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані під 

час написання атестаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Макарчук О. М., Сілко О. В., Субач І. Ю. Методи та системи 

штучного інтелекту: Навчальний посібник.–К: ВІТІ НТУУ «КПІ», 

2013.–172 с. 

2. В. М. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин. Інтелектуальні 

системи. /Підручник. – Львів, «Новий світ – 2000». 2007.-406 с. 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні/Схвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 

1556-р. 

2. Искусственный интеллект и робототехника. Дистанционные 

курсы. – Режим доступу:http://www.intuit.ru/studies/courses. 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Комп’ютерний клас кафедри 22 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Диференційований залік 

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

 

Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) ФЕСЬОХА Віталій Вікторович 

Посада: старший викладач кафедри 22 

Науковий ступінь: доктор філософії у галузі 

інформаційних технологій 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (097)6452032 

E-mail: vitaliifesokha@gmail.com 

Робоче місце: кімната 225 



 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/ 

 

Начальник кафедри 22       Е.  БОВДА  

 

Розробник         В.  ФЕСЬОХА 


