
 

 Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни Методи та системи штучного інтелекту 

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 12 "Інформаційні технології" 

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки" 

Освітньо-професійна програма: "Комп’ютерні науки" 

Сторінка курсу в Веб-центрі ЛТЕУ: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id= 2386 

Рік навчання:  4; Семестр: 8 

Дні занять: за розкладом 

Консультації: за розкладом 

Назва кафедри: компʼютерних наук 

Мова викладання: українська 

 

Керівник курсу 

Викладач 

 

доц. кафедри компʼютених наук Костирко Василь Степанович 
 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача (ів): 

http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-programnikh-zasobiv-informatiki/kostirko-vasil-
stepanovich/?L=796 

Контактна інформація vkostyrko@lute.lviv.ua        +380678967117 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: "Методи та системи штучного інтелекту" є обов’язковою компонентою ОПП 

"Комп’ютерні науки", яка призначена для формування у студентів ґрунтовних знань про методи штучного 

інтелекту і практичних навиків у створенні елементів інтелектуальних систем. Серед них — експертні системи, 

методи логічного програмування, штучні нейронні мережі. 

Пререквізити: Теорія прийняття рішень, Інтелектуальний аналіз даних 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, лабораторних занять, самостійна робота 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

4 120 5 5 екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекційні заняття 20 

Практичні заняття 10 

Лабораторні заняття 24 

Самостійна робота 66 



 

Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом елементів таких компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

застосування методів наукового пізнання. 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями, генерувати нові ідеї. 

ЗК4. Знання та розуміння предметних областей. 
ЗК6. Здатність до проведення досліджень, пошуку, 

оброблення та аналізу інформації. 

ФК1. Здатність до математичного, логічного та 

алгоритмічного мислення. 

ФК3. Здатність до проектування, розроблення та 

аналізу алгоритмів, оцінювання їх 

ефективності та складності, використання 

формальних мов для кодування алгоритмів. 

ФК6. Здатність розробляти програмне 

забезпечення використовуючи обʼєктно-

орієнтоване моделювання предметних 

областей. 
ФК9. Здатність до інтелектуального аналізу даних та 

реалізації їхньої програмної обробки. 

ФК15. Здатність ефективно вибирати належні 

напрями і відповідні методи для 

розв'язування задач в області прийняття 

рішень та штучного інтелекту. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

ПРН1. Використовувати математичні моделі явищ, процесів і систем для ефективної розробки 

програмного забезпечення. 

ПРН2. Аналізувати, теоретично та експериментально досліджувати методи, алгоритми, програми 

апаратно-програмних комплексів і систем. 

ПРН5. Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань 

створення і супроводження програмного забезпечення. 

ПРН7. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань 

інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. 

ПРН21. Здійснювати інтелектуальний аналіз даних. 

ПРН23. Використовувати теорію прийняття рішень та методики штучного інтелекту при розробці 

інформаційних систем. 

ПРН26. Установлювати, налаштовувати та обслуговувати системне, інструментальне і прикладне 

програмне забезпечення та інформаційні системи. 

 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Поняття штучного інтелекту. 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК2. ФК15 

Результати навчання: ПРН5, ПРН21, ПРН23 

Рекомендовані джерела: 1, 10, 11 

1-ий 
за тимчасовим 

розкладом 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, навчальна 

дискусія. 
1 

Завдання для СРС:  
Історія зміни концепції штучного інтелекту. 

Ознайомлення з сучасними системами штучного 

інтелекту. 

1-ий  4 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування. 

1 

Тема 2. Логічне програмування. 

Формування компетентностей:ЗК1, ЗК2, ФК1 

Результати навчання: ПРН2, ПРН7 

Рекомендовані джерела: 12, 2,  Д3, Д4 

1-ий 
за тимчасовим 

розкладом 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

2-ий за розкладом 2 лабораторна 
Розв’язок задач, обговорення 

та інтерпретація результатів. 
2 

Завдання для СРС:  
Логічні операції, логічні та предметні змінні. 

Логічні вирази, аксіоми та теореми. 

Правила виводу та еквівалентні перетворення. 

1-ий  6 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

розв’язок задач. 

4 



 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 3. Мова Prolog та середовище Visual Prolog. 

Формування компетентностей:ФК6, ФК15 

Результати навчання: ПРН2, ПРН5 

Рекомендовані джерела: 2, 3, Д3, Д4 

2-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

2-ий за розкладом 2 лабораторна 
Реалізація прикладів, 

обговорення результатів. 
2 

2-ий за розкладом 2 лабораторна 

Розв’язок задач, обговорення 

результатів, навчальна 

дискусія. 

2 

2-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

2-ий за розкладом 2 лабораторна 
Реалізація прикладів, 

обговорення результатів. 
2 

2-ий 

3-ій 
за розкладом 2 лабораторна 

Розв’язок задач, обговорення 

результатів, навчальна 

дискусія. 

2 

Завдання для СРС:  

Установка cередовища Visual Prolog. 

Вирази та оператори мови Prolog. 

Предикати. Вхідні та вихідні параметри. 

Шаблони потоків предиката. 

Структура програми. Режими детермінізму. 

Пошук з поверненням назад. 

Реалізація функцій. 

1-ий 

2-ий 

3-ій 

 20 самостійна 

Інсталяція інструментів. 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування. 

Розв’язок задач, реалізація 

прикладів. 

4 

Тема 4. Поняття про експертні системи. 

Формування компетентностей:ЗК6, ФК3 

Результати навчання: ПРН1, ПРН5 

Рекомендовані джерела: 1, 4, Д2 

3-ій за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, навчальна 

дискусія. 
1 

Завдання для СРС:  
Факти і правила експертних систем. 

Невизначеність, достовірність иа імовірність. 

Етичні проблеми застосування експертеих систем. 

Огляд успішниз реалізацій експертних систем. 

3-ій  4 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування. 

9 



 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 5. Середовище програмування CLIPS. 

Формування компетентностей:ЗК1, ЗК4, ФК3 

Результати навчання: ПРН2, ПРН5 

Рекомендовані джерела: 4, 5, Д1 

4-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

4-ий за розкладом 2 лабораторна 
Реалізація прикладів, 

обговорення результатів. 
2 

Завдання для СРС: 

Установка середовища CLIPS. 

Примітивні типи даних. Стандартні функції. 

Символи. Вирази. 

Впорядковані та невпорядковані факти. 

Опис фактами відношень в прикладних областях 

4-ий  6 самостійна 

Інсталяція інструментів. 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування. 

Розв’язок задач, реалізація 

прикладів. 

2 

Тема 6. Факти та шаблони CLIPS. 

Формування компетентностей:ЗК4, ЗК6, ФК6 

Результати навчання: ПРН1, ПРН5 

Рекомендовані джерела: 4, 5, Д1 

4-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, навчальна 

дискусія. 
1 

4-ий за розкладом 2 лабораторна 

Розв’язок задач, обговорення 

результатів, навчальна 

дискусія. 

2 

5-ий за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

5-ий за розкладом 2 лабораторна 

Розв’язок задач, обговорення 

результатів, навчальна 

дискусія. 

2 

Завдання для СРС:  
Шаблони та невпорядковані факти. 

Команди над фактами. 

Файли фактів. 

Робоча пам'ять. 

Збереження та завантаження робочої пам'яті. 

Перегляд  робочої пам'яті. 

4-ий 

5-ий 
 14 самостійна  12 

Тема 7. Побудова та функціонування правил CLIPS. 

Формування компетентностей:ЗК4, ЗК6, ФК6 

Результати навчання: ПРН1, ПРН5 

Рекомендовані джерела: 4, 5, Д1 

Завдання для СРС:  
Побудова та застосування правил. 

6-ий за розкладом 2 лекція  1 

6-ий за розкладом 2 лабораторна  2 

6-ий за розкладом 2 лабораторна  2 

6-ий за розкладом 2 лабораторна  2 

6-ий 

7-ий 
за розкладом 2 лабораторна  2 



 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Активування правил. 

Співставлення виразу зі зразком. 

Змінні співставлення. 

План розв'язку задачі. 

6-ий 

7-ий 
 12 самостійна  9 

Тема 8. Реалізація експертної системи AutoExpert. 

Формування компетентностей:ЗК4, ЗК6, ФК6 

Результати навчання: ПРН1, ПРН5 

Рекомендовані джерела: 4, 5, Д1 

7-ий 

8-ий 
за розкладом 2 лекція  1 

8-ий за розкладом 2 лабораторна  2 

8-ий за розкладом 2 лабораторна  2 

8-ий за розкладом 2 лекція  1 

8-ий за розкладом 2 лабораторна  2 

8-ий 

9-ий 
за розкладом 2 лабораторна  2 

Завдання для СРС: 

Побудова та використання функцій. 

Експерименти з експертною системою Autoexpert. 

Українізація експертною системою Autoexpert. 

Експерименти з програмою розв’язку Sudoku. 

Українізація програми розв’язку Sudoku. 

7-ий 

9-ий 
 20 самостійна  2 

Тема 9. Поняття про нейронні мережі та 

інтелектуальний аналіз даних. 

Формування компетентностей: ЗК6, ФК9, ФК15 

Результати навчання: ПРН21, ПРН23 

Рекомендовані джерела: 6-11, Д5-Д11, І1-І4 

9-ий за розкладом 2 лекція  1 

10-ий за розкладом 2 лабораторна  2 

10-ий за розкладом 2 лекція  1 

10-ий за розкладом 2 лабораторна  2 

10-ий за розкладом 2 лекція  1 

10-ий за розкладом 2 лабораторна  2 

11-ий за розкладом 2 лекція  1 

11-ий 

12-ий 
за розкладом 2 лабораторна  2 

Завдвання для СРС:  
Установка платформи Анаконда. 

Установка бібліотеки Keras та її залежностей. 

Установка середовища Jupyter. 

Освоєння бвбліотеки Numpy. 

Освоєння мови програмування iPython. 

Побудова прогнозної нейронної мережі. 

9-ий 

10-ий 

11-ий 

12-ий 

 24 самостійна  12 

Екзамен      100 



 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, аудіо–система. Клас персональних комп’ютерів 

з належним програмним забезпеченням з підключенням до Інтернету для: завантаження застосувань та 

їх компонентів, комунікації та опитувань; виконання лабораторних робіт, прикладів на лекціях, 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

підсумковий контроль) 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: web–переглядач Google Chrome, компоненти MS Word, MS 

Excel пакету MS Office, текстовий редактор Notepad++, середовища програмування CLIPS, Visual Prolog, 

платформа Anaconda, бібліотека Keras, середовище Jupiter для програмування на мові iPython. 

Домашній комп’ютер, особистий ноутбук та їх мобільні пристрої (телефон, планшет) можуть 

використовуватися студентами для доступу до ресурсів дистанційного курсу, для комунікації з 

викладачем, виконання завдань лабораторних робіт та самостійної роботи, для доступу до 

рекомендованої літератури. 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Джексон П. Введение в экспертные системы.— М.: Вильямс, 2001.— 624 с. 

2. Марков В.Н. Современное логическое программирование на языке Visual Prolog 7.5: учебник.— 

СПб.: БХВ-Петербург, 2016.— 544 с. 

3. Цуканова Н.И., Дмитриева Т.А. Логическое программирование на языке Visual Prolog. Учебное 

пособие для вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2008. - 144 с. 

4. Частиков А.П., Гаврилова Т.А., Белов Д.Л. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS.— СПб.: 

«БХВ-Петербург», 2003. — 396 с. 

5. Короткин А.А. Экспертные системы в среде CLIPS.— Ярославль: ЯрГУ, 2013.— 52 с. 

6. Тимощук П. В. Штучні нейронні мережі / Навчальний посібник.— Львів: Львівська політехніка, 

2011.— 444 с. 

7. С. Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных 

сетей.— СПб: Питер, 2018.— 480 с. 

8. Джулли А., Пал С. Библиотека Keras - инструмент глубокого обучения. Реализация нейронных 

сетей с помощью библиотек Theano и TensorFlow.— ДМК Пресс, 2017.— 294 с. 

9. Рашка С. Python и машинное обучение.— ДМК Пресс, 2017.— 418 с.  

10. Ткаченко Р.О. Нейромережеві засоби штучного інтелекту: навч. посібник / Ткаченко Р.О., 

Ткаченко Р.П., Ізонін І.В.— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.— 208 с. 

(бібліотека 3 екз.) 

11. Шаховська Н.Б. Системи штучного інтелекту: навч. посібник / Шаховська Н.Б., Камінський Р.М., 

Вовк О.Б..— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.— 392 с. (бібліотека 3 екз.) 

Допоміжна література 

1. Семеріков С.О., Теплицький І.О. CLIPS: локалізована оболонка експертної систем для 

вітчизняної системи освіти [Електронний ресурс].— Режим доступу: 

https://core.ac.uk/download/pdf/77241079.pdf . 

2. Баклан І.В. Експертні системи. Курс лекцій /Навчальний посібник. - К.: НАУ, 2012. - 132 с. 

[Електронний ресурс].— Режим доступу: 

http://baklaniv.at.ua/MSAI/ekspertni_sistemi-kurs_lekcij.2012.pdf . 

3. Логічне програмування [Електронний ресурс].— Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%BD%D1%8F . 

4. Шумейко О. О. Visual Prolog. Опануй на прикладах : навч. посіб. / О. О. Шумейко, В.М. 

Кнуренко. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – 404 с. [Електронний ресурс].— Режим 

доступу: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/3/19/3-19-np111.pdf . 

5. Data mining: Инструментарий — Theano [Електронний ресурс].— Режим доступу:  

https://habr.com/post/173819/ . 

6. Глубинное обучение: критическая оценка [Електронний ресурс].— Режим доступу:  

https://habr.com/post/371179/ . 

7. Deep Learning on Windows: A Getting Started Guide [Електронний ресурс].— Режим доступу:  

http://www.mikelanzetta.com/deep-learning-on-windows.html . 

8. Штучні нейронні мережі — шлях до глибинного навчання [Електронний ресурс].— Режим 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%9C%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%9C%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
http://www.mikelanzetta.com/deep-learning-on-windows.html


 

доступу:  https://codeguida.com/post/739 . 

9. Штучні нейронні мережі: що це таке? [Електронний ресурс].— Режим доступу: 

https://futurum.today/shtuchni-neironni-merezhi-shcho-tse-take . 

10. Нейромережа: машинний інтелект у смартфоні [Електронний ресурс].— Режим доступу: 

https://ua.korrespondent.net/tech/science/3806682-neiromerezha-mashynnyi-intelekt-u-smartfoni . 

11. Клини С.К. Введение в метаматематику.— М.: Иностранная литература, 1957.— 526 с.  

[Електронний ресурс].— Режим доступу: http://mat.net.ua/mat/Klini-Matematicheskaya-logika.htm. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

12. Как построить модель глубокого обучения для прогнозирования [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.codeflow.site/ru/article/how-to-build-a-deep-learning-model-to-predict-

employee-retention-using-keras-and-tensorflow 

13. How To Install Anaconda, Jupyter Notebook & Tensorflow To Start With Deep Learning in 10 mins 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mc.ai/how-to-install-anaconda-jupyter-notebook-

tensorflow-to-start-with-deep-learning-in-10-mins/ 

14. Создание и настройка портативной сборки Jupyter Notebook и Lab на Windows [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://habr.com/ru/post/438934 

15. Python. Урок 6. Работа с IPython и Jupyter Notebook https://devpractice.ru/python-lesson-6-work-in-

jupyter-notebook/ 

Політика курсу 

 Курс пов’язаний з інсталяцією складних інструментів та передбачає розв’язування багатьох 

складеих задач. 

 Як на лекціях, так і на лабораторних роботах передбачена колективна робота при лідерстві 

викладача. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, карантин) навчання може 

відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із керівником. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення літератури та виконання практичних 

завдань, які не розглядалися на лекціях та лабораторних роботах, або ж були розглянуті коротко 

і потребують детальнішої розробки. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, але має право бути присутнім на занятті. 

 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності, наприклад,  

через використання Інтернет–ресурсів та інших недозволених джерел інформації.  

 Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

 У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, передбачені у силабусі. 

 При захисті лабораторних робіт студент повинен продемонструвати самостійність виконання 

завдань, в тому числі вміння адаптувати рішення до невеликих змін в постановці задач. 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, аналіз розв’язку ситуативних задач, тестовий контроль. 

Форми контролю результатів поточної навчальної діяльності студентів 

№з/п Форми контролю 

I Робота в аудиторії 

II Захист лабораторних робіт 

III Контроль самостійної роботи студентів 

Форми контролю поточної навчальної діяльності студентів за темами та їх оцінювання 




