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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-

професійної програми “Комп’ютеризовані системи управління і автоматика” 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи розробки та 

програмування систем штучного інтелекту та їх використання в системах 

управління технологічними процесами. 

Міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючими дисциплінами є «Комп’ютерні 

технології та програмування», «Методи оптимізації керуючих алгоритмів» і 

забезпечує засвоєння курсів: «Використання інтелектуальних технологій в КСУ» та 

«Розробка людино-машинних інтерфейсів». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Основні поняття інтелектуальних інформаційних систем. 

Системи нечіткого виводу. 

Змістовий модуль 2. Нейронні мережі. Генетичні алгоритми. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування систем 

штучного інтелекту» є підготовка фахівців в області автоматизації завдань, що 

складно формалізуються, які до цих пір вважаються прерогативою людини. 

Завданням вивчення дисципліни є придбання знань про способи мислення людини, 

а так само про методи їх реалізації на комп’ютері. 

1.2. Основними завданням вивчення дисципліни «Програмування систем 

штучного інтелекту» є придбання знань про способи мислення людини, а так само 

про методи їх реалізації на комп’ютері. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– шляхи розвитку систем штучного інтелекту; 

– основні види систем в залежності від області їх використання, та типу 

задач; 

– принципи алгоритмів прямого та зворотного виводу; 
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– алгоритм та етапи нечіткого логічного виводу; 

– принципи розробки окремих систем штучного інтелекту; 

вміти : 

– створювати програмні додатки реалізації систем штучного інтелекту; 

– програмувати нейронні  мережі в залежності від поставленої задачі; 

– створювати та настроювати експертні системи; 

– вирішувати задачі систем управління за допомогою систем штучного 

інтелекту. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/4,5 кредити ECTS 

для денної та заочної форм навчання. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Введення в системи штучного інтелекту. 

Тема 2. Класифікація інтелектуальних інформаційних систем. 

Тема 3. Системи нечіткого виводу. 

Тема 4. Характеристика основних етапів нечіткого виводу. 

Тема 5. Основні алгоритми нечіткого виводу. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Нейронні мережі. 

Тема 7. Моделі нейронних мереж. 

Тема 8. Навчання нейронних мереж. 

Тема 9. Генетичні алгоритми. 

Тема 10. Експертні системи. 

 

3. Рекомендована література 

1. Интеллектуальные информационные системы. А.В. Андрейчиков, 

О.Н. Андрейчикова. М.: “Финансы и статистика”, 2004. 

2. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Тим 

Джонс; Пер. с англ. Осипов А.И. – М.: ДМК Пресс, 2006 – 312 с.: ил. 
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3. Люгер Джордж Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы 

решения сложных проблем, 4-е изд. – М.: “Вильямс”, 2003. – 864 с. 

4. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – М.: «Академия», 

2008. – 176 с. 

5. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта 

/ Под ред. Д.А. Поспелова. – М.: Наука, 1986. – 312 с. 

6. Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети. – М.: Бином, 2006 

– 316 с. 

7. Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. Нейронные сети, 

генетические алгоритмы т нечеткие системы. – М.: Телеком, 2006. – 452 с. 

8. В. Дьяконов, В. Круглов. Математические пакеты расширения 

MATLAB. Специальный справочник. - СПб.: Питер, 2001. - 480 с. 

9. Введение в экспертные системы. Третье издание. Питер Джексон. 2001.  

10. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы 

виртуальной реальности / Г.К. Вороновский,  К.В. Махотило, С.Н. Петрашев, С.А. 

Сергеев. – Х.: ОСНОВА, 1997. – 112 с. 

11. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP2+  Simulink 5/6. Инструменты искусственного 

интеллекта и биоинформатики. Москва СОЛОН-ПРЕСС, 2006.  

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Модульний контроль, іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання   

Облік відвідування, конспект, опитування, реферати, тестові завдання, 

самостійна робота, модульний контроль, іспит. 




