
Силабус курсу «Системи штучного інтелекту» 
1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Системи штучного інтелекту 

Назва англійською мовою Artificial intelligence systems 

Спеціальність Всі спеціальності 

Освітньо-наукова програма Освітньо-наукові програми з підготовки здобувачів освітнього 

ступеня «доктор філософії» 

Рівень освіти Третій рівень (доктори філософії) 

Рік навчання 2-й семестр – 1 курс; 

Форма навчання денна 

Кількість годин / кредитів 

ECTS 

90 / 3 

Розподіл годин за видами 

занять Вид 
занять 

Лекції 

Практич

ні 

заняття 

(семінари

) 

Лаборатор

ні заняття 

(комп'ютер

ні 

практикум

и) 

Індив

ідуал

ьні 

заня

т-тя 

СРС 

Години 14 - 16 - 60 

Контрольні заходи 

Екзамен Залік 

МКР 

(вказати 

кількість) 

РГР, РР, ГР 

(вказати 

кількість) 

КП, КР 

(вказати 

кількіст) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

- + - - - - 

Статус дисципліни / кредитного 

модуля 

Вибіркова 

Мова викладання Українська 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кафедра обліку і оподаткування 

Викладач (лекційні заняття) Блажко О.А. 

E-mail та інші 

контакти викладача 

blazhko@ieee.org 

096-1-777-495 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 

Блажко О.А. 

E-mail та інші 

контакти викладача 
blazhko@ieee.org 

096-1-777-495 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни надати теоретичні знання та необхідні практичні навички щодо 

удосконалення існуючих технологічних процесів в тваринництві на 

основі інтелектуального аналізу даних, машинного навчання та 

робототехнічних систем для досягнення ефективного виробництва 

продукції з урахуванням потенційних можливостей порід, умов 

годівлі і утримання тварин. 

Компетентності – здатність до комплексного підходу у володінні інформацією 

щодо сучасного стану і тенденцій розвитку інформаційних технологій, 

які базуються на інтелектуальному аналізі даних та машинному 

навчанні; 

– здатність проведення фахового аналізу існуючих 

технологічних процесів виробництва і переробки продуктів 

тваринництва для впровадження програмно-апаратних компонент 

робототехнічних систем; 



 

Здатності знаходити зв’язок та впроваджувати сучасні досягнення з 

інтелектуального аналізу даних, машинного навчання та 

робототехніки з технологіями виробництва і переробки продуктів 

тваринництва; удосконалювати наявні та розробляти нові 

технологічні рішення і операції одержання продукції від біологічних 

об’єктів тваринництва, досліджувати якості продукції тваринництва 

залежно від технології її одержання, первинної обробки, 

зберігання, транспортування і поглибленої переробки з 

використанням інтелектуального аналізу даних, машинного навчання 

та робототехніки; розробляти технологічні рішення з виробництва 

органічної продукції тваринництва, забезпечення охорони довкілля 

від забруднень відходами тваринницьких об’єктів на основі 

інтелектуального аналізу даних, машинного навчання та 

робототехніки. 

Результати 

Навчання 

Знання - про типові задачі використання штучного інтелекту через 
класифікацію даних, регресійний аналіз, кластерний аналіз та 
асоціативні правила; 

- про класичні моделі представлення знань (продукційна 
модель, семантичні, онтологічні мережі); 

- машинне навчання з учителем в задачах класифікації даних, 
регресійного аналізу даних та машинне навчання без учителя в 
задачі кластерного аналізу даних, а також про  машинне навчання на 
основі асоціативних правил; 

- нейронні мережі в біологічних системах, обчислювальні 
нейронні мережі та особливості машинного навчання нейронних 
мереж; 

- основи автоматизації технологічних процесів з використанням 
роботехнічних систем. 

Вміння - використання типових задач штучного інтелекту в 
технологічних процесах в тваринництві; 

- первинної обробки даних стану технологічних процесів та їх 
візуалізація з використанням сучасних інформаційних технологій; 

- створення експертних систем на основі продукційної бази 
знань та дерев прийняття рішень при керуванні технологічними 
процесами; 

- формалізації стану технологічних процесів з використанням 
семантичної, онтологічної мережі; 

- автоматичної класифікації, регресійного та кластерного 
аналізу даних стану технологічних процесів; 

- автоматичного розпізнавання стану технологічних процесів з 
використанням сучасних інформаційних технологій; 

- роботи з програмно-апаратними прототипами роботехнічних 
компонентів для автоматизації технологічних процесів. 

Вимоги до підготовки слухачів 

(міждисциплінарні зв'язки, що 

передують вивченню 

дисципліни) 

Основи інформатики, Основи використання обчислювальної техніки 

  



Зміст дисципліни 

(перелік тем) 
Тема 1 – Огляд базових складових штучного інтелекту: інтелектуальний аналіз 

даних (Data Mining), машинне навчання (Machine Learning) та робототехніка. 

Типові задачі використання штучного інтелекту: регресійний аналіз, класифікація, 

кластеризація, асоціативні правила, інтелектуальні робототехнічні системи, 

виведення нових фактів в базах даних та знань. Сценарії використання типових задач 

штучного інтелекту в технологічних процесах в тваринництві. 

 

Тема 2 - Розвідувальний аналіз даних (Exploratory Data analysis). 

Накопичення історичних даних. Перехід від Public Data до Open Data. Сучасний 

автоматичний збір даних та Big Data. Підготовка якісних даних як необхідна умова 

автоматизації інтелектуальної обробки. Методики візуалізації даних. Огляд програми 

візуалізації даних Orange Data Mining - https://orangedatamining.com/ 

 

Тема 3 – Класичні моделі представлення знань. 

Дерева прийняття рішень та експертні системи. Використання теорії інформації при 

створенні дерев класифікації. Продукційна модель знань: база даних фактів, база 

даних  продукційних правил. База знань та семантичні мережі. Логіка предикатів, 

формалізованих базових знань або аксіом. Семантичний механізм міркувань виводу 

логічних висновків 

 

Тема 4 – Основи візуального програмування баз знань.  

Основи програмування в візуальному інструментальному середовищі Scratch 

https://scratch.mit.edu/. Програмування продукційної моделі знань, дерев прийняття 

рішень. Розробка семантичних мережа в програмі Protégé - https://protege.stanford.edu/ 

 

Тема 5 - Інтелектуальний аналіз даних. 

Машинне навчання з учителем в задачі класифікації даних. Регресійний аналіз даних 

та машинне навчання з учителем для автоматизації задачі регресійного аналізу даних. 

Кластерний аналіз даних та машинне навчання без учителя в задачі кластеризації 

даних. Машинне навчання на основі асоціативних правил. 

 

Тема 6 – Нейронні мережі та розпізнавання образів. 

Нейронні мережі в біологічних системах. Обчислювальні нейронні мережі. 

Особливості машинного навчання нейронних мереж. Нейронні мережі та 

розпізнавання образів (зображення, аудіо/відео-сигнали). Особливості розпізнавання 

образів в технологічних процесах в тваринництві. 

 

Тема 7 - Основи проектування робототехнічних систем. 

Основи автоматизації технологічних процесів з використанням роботехнічних систем. 

Сучасні навчальна робототехніка на базі мікроконтролера Arduino з використанням 

датчиків та сервоприводів. Програмування продукційної моделі бази знань для 

обробки сигналів датчиків мікроконтролера Arduino в Scratch-програмі PictoBlox 

https://thestempedia.com/product/pictoblox 

 

Лаб. работа 1 – Первинна обробка даних стану технологічних процесів та їх 

візуалізація в програмі Orange Data Mining 

Лаб. работа 2 - Створення дерев прийняття рішень при керуванні технологічними 

процесами з урахуванням теорії інформації 

Лаб. робота 3 - Програмування продукційної моделі бази знань опису технологічних 

процесів в програмі Scratch 

Лаб. робота 4 - Розробка семантичної, онтологічної мережі опису технологічних 

процесів в програмі Protégé 

Лаб. работа 5 – Автоматична класифікація, регресійний та кластерний аналіз даних 

стану технологічних процесів в програмі Orange Data Mining 

Лаб. работа 6 - Проведення експериментів з розпізнавання образів в технологічних 

процесах з інструментом Google Teachable Machine. 

Лаб. робота 7 - Проведення експериментів з обробки сигналів датчиків 

мікроконтролера Arduino в Scratch-програмі PictoBlox. 

Лаб. робота 8 - Проведення експериментів з розпізнавання образів з web-камери в 

Scratch-програмі PictoBlox 

 



 

Дидактичні методи - вербальні/словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

навчальна дискусія); 

- наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження); 

- практичні (виконання лабораторних робіт, вправи, проведення 
експерименту, практики); 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами; 

- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 
роду завдань за зразком. 

На лекційних заняттях - пояснення, 

- розповідь, бесіда, 
- інструктаж, 

- навчальна дискусія, 

- ілюстрування, 

- демонстрування. 

На лабораторних заняттях - виконання лабораторних робіт, вправи, проведення експерименту, 

практики; 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 

передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння здобувачами; 

- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду 

завдань за зразком. 

Література основна 

Всього основної літератури 

1. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах 
штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень : Навчальний 
посібник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 341 с. [Електронний ресурс].– 
Режим доступу: 
http://www.unt.kiev.ua/library_books/Кафедра%20інформаційних%20т
ехнологій/Експертні%20системи/44_mopz_book.pdf 

2. Іванченко Г. Ф. Система штучного інтелекту: навч. посіб. / Г. 
Ф. Іванченко. – К. : КНЕУ, 2011. – 382 с. 

3. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний 
интеллектуальных систем – СПб.: Питер, 2000. – 384 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Biblioteka_trudy/BazyZnan
IntelSistemGavrilova2000.pdf 

4. Шумейко А. А. Интеллектуальный анализ данных (Введение 
в Data Mining) : учеб. пособ. / А. А. Шумейко, С. Л. Сотник. – 
Днепропетровск: Белая Е. А., 2012. – 212 с. 

5. Інтелектуальний аналіз даних: Комп’ютерний практикум : 

навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології», спеціалізацій «Інформаційні системи та 

технології проектування», «Системне проектування сервісів» / О. О. 

Сергеєв-Горчинський, Г. В. Іщенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 73 с. 

6. Марченко О.О., Россада Т.В. Актуальні проблеми Data 

Mining: Навчальний посібник для студентів факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики. — Київ. — 2017. — 150 с. 

Всього основної літератури – 6. 



 

Література додаткова 

Всього додаткової літератури 
1. Документація з використання програми Orange Data Mining 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://orangedatamining.com/docs/ 

2. Документація з використання програми Scratch [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=all 

3. Документація з використання Scratch-програми PictoBlox 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://thestempedia.com/tutorials/getting-started-pictoblox/ 

4. Навчальні матеріали «Системи штучного інтелекту для 

технологів виробництва і переробки продукції тваринництва» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dl.nc.od.ua/course/view.php?id=5 

5. Навчальні матеріали «Системи штучного інтелекту для 

економічних спеціальностей» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dl.nc.od.ua/course/view.php?id=6 

 

Всього основної літератури – 5. 

Технічне забезпечення 
1. Комп’ютерна техніка з базовим програмним забезпеченням та 

доступом до Internet 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Змістовий модуль 2 0 80 

Відвідування (відсоток пропусків 

від загальної кількості занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення:  0 10 

доповідь на науковій 

конференції 

 
0 10 

активна участь в роботі 

наукового гуртка кафедри 
 

0 5 

підготовка реферату і виступ з 

ним на семінарі, конференції і 

т.п. 

  
0 

 
5 

призове місце в олімпіаді  0 10 

підготовка наукової публікації  0 10 

виконання індивідуального 

завдання 

 
0 0 

https://orangedatamining.com/docs/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=all
https://thestempedia.com/tutorials/getting-started-pictoblox/
http://dl.nc.od.ua/course/view.php?id=5
http://dl.nc.od.ua/course/view.php?id=6


 

участь у вдосконаленні 

навчально-методичної бази 

кафедри 

  
0 

 
5 

Підсумковий рейтинг  0 100 

Сума стартових балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею 

100 - 90 відмінно 

89 - 82 дуже добре 

81 - 74 добре 

73 - 64 задовільно 

63 - 60 достатньо 

35 - 60 незадовільно 

менше 35 балів незадовільно з обов’язковим повторним 

4. Політика курсу 

Правила взаємодії 1. Дотримання академічної доброчесності під час вивчення курсу. 

2. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

3. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

згідно індивідуального плану студента. 

4. Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

Додаткова інформація 1. Навчальний план набору здобувачів ІІІ рівня вищої освіти ЗВО 

2020-2021 н.р. спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

 

 

 

Викладач (розробник) О.А. Блажко 

 


