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Адреса викладання 

дисципліни 

 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет 

Кафедра інформаційних систем у менеджменті 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки 

Спеціалізація Консолідована інформація 

Викладачі 

дисципліни 

Прийма С.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних 

систем у менеджменті 

Контактна 

інформація 

викладачів 

svitlana.pryima@lnu.edu.ua 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/pryjma-s-s 

Консультації з 

питань навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Можливі он-лайн консультації через Teams. Для погодження 

часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача. 

Сторінка курсу Moodle 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання для того, щоб опанувати основи функціонування інте-

лектуальних систем, набути навиків використання 

інтелектуальних систем для вирішення прикладних задач, 

оволодіти засобами проектування та розробки інтелектуальних 

систем. Тому у курсі представлено огляд фундаментальних 

проблем інтелектуальних систем, моделі та методи 

функціонування інтелектуальних систем, інтелектуальні 

технології, які потрібні для розв’язування завдань фахового 

спрямування. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Інтелектуальні системи аналізу консолідованої 

інформації» є нормативною дисципліною зі спеціальності 122 

Комп'ютерні науки для освітньої програми Консолідована 

інформація, яка викладається в 2 семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Інтелектуальні 

системи аналізу консолідованої інформації» є ознайомлення 

студентів із загальними принципами побудови та 

функціонування інтелектуальних систем, методами, 

програмними продуктами і інструментальними засобами, які 

використовуються для аналізу даних; підготувати студента до 

ефективного використання сучасних методів обчислювального 

інтелекту, які необхідні фахівцям з інформаційних технологій. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

1. Дранишников  Л.В. Інтелектуальні методи в управлінні 

: навчальний посібник / Л.В. Дранишников; Міністерство 

освіти і науки України, Дніпровський державний технічний 

університет (ДДТУ). Кам’янське : ДДТУ, 2018. - 415 с.  

2. Субботін С.О. Інтелектуальні системи : навчальний посібник 

/ С.О. Субботін, А.О. Олійник; під загальною редакцією С.О. 

Субботіна ; Міністерство освіти і науки України, Запорізький 

національний технічний університет. – 2014. 
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3. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В. Інтелектуальні 

системи: Підручник – Львів «Новий світ - 2000», 2008. – 406 

с. 

4. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних: 

Підручник – Київ, 2010 . – 837 с. 

5. Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник /А.О. 

Олійник, С.О. Субботін, О.О. Олійник.- Запоріжжя: ЗНТУ, 

2012. - 277 с. 

Додаткова література:  

6. Нечволода Л.В. Інтелектуальні системи прийняття рішень на 

промислових підприємствах : посібник для студентів 

технічних спеціальностей / Л.В. Нечволода, О.Ю. Івченкова, 

Міністерство освіти і науки України, Донбаська державна 

машинобудівна академія (ДДМА). Краматорськ 

: ДДМА, 2016. - 122 с.  

7. Нестеренко О.В. Інтелектуальні системи підтримки 

прийняття рішень : навчальний посібник / О.В. Нестеренко, 

О.І. Савенков, О.О. Фаловський; Національна академія 

управління. Київ : Національна академія управління, 2016. - 

186 с.  

8. http://www.erudit.de/ (European Network for Fuzzy Logic and 

Uncertainty Modeling in Information Technology - сайт 

Європейської інформаційної мережі по нечіткій логіці і 

моделюванню в умовах невизначеності)  

9. http://www.acse.shef.ac<uk/~jamei/research/fuzzy_Jbib.htm  

(бібліографія більше 2000 публікацій по нечіткій логіці) 

10. http://www.retek.com  (нейромережевий блок аналізу 

великих потоків даних) 

11. http://www.ee.duke/edu/~cec/JPL/paper.html (персональні 

автономні нейроагенти)  

 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 годин 

лабораторних занять та 56  годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати навчання 

Після завершення курсу студент буде:  

Знати  

- технології розробки та проектування інтелектуальних систем;  

- відмінності між звичайними та інтелектуальними системами;  

- класифікацію задач та видів систем штучного інтелекту;  

- типи моделей штучного інтелекту;  

- базові та адаптивні алгоритми кластеризації;  

- інтелектуальні методи класифікації та регресії;  

- алгоритми машинного навчання;  

- технологію експертних систем; 

- технологію нечітких систем; 

- технологію нейромережних систем; 

- технологію генетичних алгоритмів; 

- інтелектуальні задачі і методи їх рішення. 

Вміти  

- обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного типу моделі 

та методу обчислювального інтелекту при розв'язані 

вiдповiдних практичних задач; 

- використовувати сучасні програмні засоби для дослідження 

інтелектуальних систем;  
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- здійснювати вибір програмних засобів для вирішення задач 

штучного інтелекту;  

- застосовувати в різних предметних областях сучасні методи 

формалізації та обробки нечіткості і невизначеності експертних 

знань; 

- використовувати інтелектуальні методи класифікації та 

регресії;  

- використовувати алгоритми машинного навчання;  

- застосовувати при вирішенні задач принципи побудови та 

навчання нейронних мереж; 

- будувати моделі прийняття рішень на основі теорії 

нейромереж та нечіткої логіки; 

- вирішувати задачі автоматизації підтримки прийняття рішень, 

діагностики, класифікації та аналізу даних; 

- володіти методами та технологіями об'єктно-орієнтованого 

програмування для вирішення задач штучного інтелекту. 

 

Ключові слова Інтелектуальна система, штучний інтелект, модель, алгоритм, 

експертна система, кластеризація; класифікація, регресія, 

нечітка логіка, нейронна мережа, генетичний алгоритм, 

інтелектуальна задача. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультацій для 

кращого розуміння тем 

Теми Модуль 1. Концептуальні основи побудови 

інтелектуальних систем аналізу консолідованої інформації 

Тема 1. Штучний інтелект. Основні напрямки досліджень 

Тема 2. Інтелектуальні системи: загальні положення 

Тема 3. Експертні системи 

Тема 4. Моделювання нечіткостей в інтелектуальних системах  

Тема 5. Методи побудови функцій належності нечітких 

множин. Нечіткий логічний висновок 

Тема 6. Програмні пакети  для  нечіткої логіки 

Модуль 2. Машинне навчання та нейронні мережі 

Тема 7. Поняття машинного навчання 

Тема 8. Інтелектуальний аналіз даних. Побудова дерева 

рішень. 

Тема 9. Основні концепції нейронних мереж  

Тема 10. Інструментальні засоби розробки нейромережних 

додатків 

Тема 11. Основні концепції генетичного алгоритму 

Тема 12. Застосування генетичних алгоритмів. Програмне 

забезпечення для генетичних алгоритмів 

Модуль 3. Прикладне використання інтелектуальних 

систем 

Тема 13. Онтології й онтологічні системи 

Тема 14. Інтелектуальні агенти та мультиагентні системи  

Тема 15. Інтелектуальний пошук в мережі Інтернет  

Тема 16. Мови програмування інтелектуальних систем 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит  в кінці семестру  

тестовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін “Вища математика”, “Інформаційні системи і 



технології”, “Програмування”. Отриманні знання будуть 

використовуватися та доповнюватися при подальшому 

вивченні дисциплін «Технології менеджменту знань», 

«Математичні методи аналізу консолідованої інформації», а 

також у курсовому та дипломному проектуванні. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, групові проекти, дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Для вивчення курсу, крім загально вживаних програм і 

операційних систем, необхідне програмне забезпечення: 

система MatLab (Fuzzy Logic Toolbox, ANFIS, NNTool, Nnstart, 

Genetic Algorithm Tool), система Statistica, програмний пакет 

WEKA 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• лабораторні роботи, самостійні завдання: максимальна 

кількість балів 35; 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 15; 

• іспит: максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки 

знань   розміщено у системі Moodle.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 

 

 


