




ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» складена 

відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, спеціальності 122 Комп’ютерні науки. 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

теоретичних знань та практичних навичок у формуванні схем прийняття рішень різних 

інтелектуальних систем. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

-  ознайомлення з принципами створення експертних систем та спеціалізованих мов  
    штучного інтелекту. 

        -  освоєння основних методів представлення знань в глобальних базах експертних       
            систем. 

- ознайомлення з різноманітними напрямками та методологією методів прийняття 
рішень  та логічного виводу. 

- навчання майбутніх фахівців теорії та практиці застосування методів логічного 
виводу та систем прийняття рішень. 

1.3. Кількість кредитів – 4 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна / за вибором 

денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

3-й  
Семестр 

6-й  
Лекції 

32 год. ____год. 
Практичні, семінарські заняття 

32 год. ____год. 
Лабораторні заняття 

____год. ____год. 
Самостійна робота 

____год.  ____ год.  
Індивідуальні завдання 

56 год ____ год. 

 

 



1.6. Заплановані результати навчання 

Перелік компетентностей:  

загальні компетентності: 

− ЗК1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

− ЗК2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

− ЗК3.  Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.  

− ЗК4.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

− ЗК5.  Здатність спілкуватися іноземною мовою (бажано). 

− ЗК6.  Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

− СК1.  Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних 
та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів 
для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, 
аналізу та інтерпретування. 

− СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, 
використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, 
розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, 
розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного 
моделювання предметних областей і створення програмних 
та інформаційних 
мати  уявлення:  

- про методи та принципи розробки систем логічного виводу,  
- про використання математичної та нечіткої логіки для створення систем прийняття 

рішень, 
-  про формування та корекцію планів роботів; 

знати: 
- теоретичні основи теорії предикатів; 
- основні методи прийняття рішень на графах та системах фреймів, що 

застосовуються при розв’язанні прикладних задач;  
- області та особливості застосування  нечіткої логікі, особливо в розробці нечітких 

нейронних мереж,  
- методи формування програми дій робота.  

вміти: 
- обирати варіанти схем логічного виводу для поставлених практичних задач; 
- застосовувати методи формалізації знань та умов; 
- аналізувати отримані результати. 

у термінах результатів навчання: 

− ПР1.  Застосовувати знання основних форм і законів абстрактне-логічного 
мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, 
аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук. 



 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Системи штучного інтелекту. 
Тема 1. Вступ до предмету. Терміни та визначення. 

Визначення інтелекту, природного та штучного. Тест Тюрінга. Експертні системи, 
нейронні мережі, багатоагентний інтелект.   
Тема 2. Історія розвитку штучного інтелекту. 

 Логічні завдання, математична логіка, формалізація логічних обчислень. Створення 
систем на базі формальної логіки, експертні системи. Нечітка логіка. 

Природний та штучний нейрон. Персептрон, перша «зима» нейронного напрямку. 
Активна фаза створення нейронних мереж. Поява нечіткої логікі, нечіткі нейрони, 
нейронні мережі на базі  нечіткої логіки.  
Тема 3. Сучасні підходи до побудови систем штучного інтелекту. 

Нейробіотичний напрям, проблеми навчання, задачі вводу даних. Методи логічного 
виводу. Створення інтерактивних систем.  
Тема 4.  Системи функціонування інтелекту. 

Елементи складних систем: Асоціативність. Зворотній зв'язок. Методи вводу даних 
та знань в глобальну базу даних, зміни бази даних.  Навчання нейронних мереж 
традиційних та створених на основі нечіткої логікі, проблеми архітектури нейронних 
мереж. Перколяція в природних нейронних мережах. Особливості перколяції в штучних 
системах.  Нові шанси для створення інтелекту, подібного людському.  
Розділ 2. Прості системи логічного висновку. 
Тема 1. Прості експертні системи.  

Вступ. Байесовска система логічного виводу. Простий логічний вивод. Реляційна 
база даних як система штучного інтелекту. Система STRIPS. Рішення простих задач 
роботом. 
Тема 2. Елементи формальної логики.  

Силогізм. Начала формальної логики. Логика висловлювання. 
Розділ 3.  Системи з чіткою логікою. 
Тема 1.Сутність представлень фактів, правил на  логіки предикатів. 

Основна термінологія. Процедури зміни ВПФ в  обчисленні предикатів. Резолюція. 
Пряма та оборотна дедукція. Доказ теорем та методи  отримання рішень.  
Тема 2. Графи.   

Представлення в мережах. Пошук на графі. Стратегія керування. Розвиток системи. 
Версія обчислення предикатів. 
Тема 3. Система фреймів.  

Структура фрейму.  Опис знань и за допомогою фреймів. Операції з системою 
функціональних фреймів.  
 Тема 4. Мова «ПРОЛОГ» 
          Факти правила, цілі мови ПРОЛОГ, структура  питань 
Тема 5. Математика Черча. 



           Перехід до функціональної мови ЛІСП.  
Розділ 4. Системи з нечіткою логікою.  
Тема 1. Нечітка логіка. 

Елементи нечітких множин.  Операції з нечіткими об’єктами. Формальні схеми та 
алгоритми нечіткого логічного виводу.  
Тема 2. Нейронні мережі на базі нечіткої логіки. 
            Нечіткі нейрони. Розробка мережі. 
Розділ 5. Системи прийняття рішень для робота та семантичні мережі. 
Тема 1. Логічний вивод для робота  

Процедури створення програми дій робота в системі STRIPS. Конструювання 
програми дій робота за допомогою О-правил.  Технологія рішення задач в системі 
RSTRIPS. Решення проблеми взаємодії цілей. Представлення програми в вигляді графа. 
Декомпозиції графу. Система DCOMP. 
Тема 2. Структуровані об’єкти. 

Загальні уявлення. Семантичні мережі. Уніфикація vs відповідність. Дедуктивні 
операції з структурованими об’єктами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Усього  у тому числі 
л п інд ср 

Розділ 1. Вступ до штучного інтелекту. 
Тема 1. Вступ до предмету. 3 1     2 
Тема 2. Історія розвитку штучного інтелекту. 3 1    2 
Тема 3. Сучасні підходи до побудови систем штучного 
інтелекту.  

6 2   4 

Тема 4. Системи функціонування інтелекту.      
Разом за розділом 1 12 4   8 

Розділ 2. Прості системи логічного висновку. 
Тема 1. Прості експертні системи 12 4 4   4 
Тема 2. Елементи формальної логики. 8 2 2   4 
Разом за розділом 2 20 6 6  8 

Розділ 3. Системи з чіткою логікою. 
Тема 1. Логіка предикатів. Процедури зміни ВПФ. 12 4 4   4 



Тема 2. Графи. 8 2 2   4 
Тема 3. Система фреймів. 8 2 2   4 
Тема 4 Мова Пролог 10 2 4  4 
Тема 5 Математика Черча. мова ЛІСП 8 2 2  4 
Разом за розділом  3 46 12 14  20 

Розділ 4. Системи з нечіткою логікою. 
Тема 1. Нечітка логіка. 12 2 4   6 
Тема 2 Мережі на основі нечіткої логики 10 2 2  6 
Разом за розділом  4 22 4 6  12 

Розділ 5. Системи прийняття рішень для робота та семантичні мережі. 
Тема 1. Логічний вивод для робота 12 4 4   4 
Тема 2. Структуровані об’екти. 8 2 2   4 
Разом за розділом  5 20 6 6  8 
Усього годин 120 32 32  56 

 

4. Теми практичних (лабораторних) занять 

 
 № 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Розділ 2. Прості системи логічного висновку 
1 Операції по формуванню бази знань.  2 
2 Формалізація знань.  2 
3 Рішення задач  за допомогою Баесовскої системи.   2 

Розділ 3. Системи з чіткою логікою 
1 Разробка схем логічного виводу в комутативної системі та в системі 

графів та фреймів.  
4 

2 Розробка схем логичного виводу на графах «І-АБО».   2 
3 Операції з фреймами 2 
4 Мова ПРОЛОГ 4 
5 Мова ЛІСП 2 

Розділ 4. Системи з нечіткою логікою. 
1 Формальні процедури нечіткої логіки.  2 
2 Алгорітми нечіткої логики.   2 
3 Нейронна мережа з нечітких нейронів.                                                                                                              2 

Розділ 5. Системи прийняття рішень для робота та семантичні мережі. 
1 Прости алгоритми для робота 2 
2 Задачі конфлікту цілей для прийняття рішень роботом. 2 
3 Методи введення евристикі в семантичні мережи. 2 
 Разом 32 

5. Завдання для самостійної роботи  

 № 
з/п Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 
1 Виконання реферату. 20 
2 Підготовка к контрольним роботам 20 
3 Виконання індивідуального завдання 

 
16 

 Разом 56 

6. Індивідуальні завдання 



2 контрольні роботи 

ТЕМИ РЕФЕРАТОВ 
1.Принцип роботи персептрона. 
Показати як нейронна мережа-персептрон формує поняття-області зосередження даних 
про однотипні предмети та явища. Основний зміст цього приладу - впізнавання і 
ідентифікація. Відзначити, що це перший етап інтелектуального аналізу. 

2. Області застосування прямого і зворотного процедур продукцій. 
Показати слабкі і сильні сторони цих підходів. З'ясувати які саме завдання можна 
вирішувати в разі застосування кожного з цих підходів. Продемонструвати принцип 
побудови програм і алгоритмів. Привести приклади. 
3. Історія виникнення і принцип роботи Байєсової системи логічного висновку. 
Пояснити яким чином Томас Байес прийшов до необхідності створити подібну систему. 
розповісти історію впровадження цієї системи в практику. Пояснити причину високої 
поширеності цієї системи. Вказати сильні і слабкі сторони цієї системи. 

4. Математична основа Байєсова системи логічного висновку. 
Показати зв'язок математичної моделі системи логічного висновку Байєса з теорією 
ймовірності і теорією множин. Пояснити якими математичними і логічними 
особливостями володіє система логічного висновку. Оцінити самому або знайти оцінки 
фахівців якості такого логічного висновку. Привести приклади використання цієї системи 
на практиці. 

Математична і логічна сторона оцінки ступеня довіри Депстера (Dempster) -Шафера 
(Shafer). 
Показати як влаштована система оцінки ступеня довіри Депстера (Dempster) -Шафера 
(Shafer). З'ясувати способи і області її застосування на практиці. Визначити, аналізуючи 
зовнішні джерела інформації, ефективність і поширеність цього підходу, слабкі і сильні 
сторони таких оцінок. 

6. Факторний аналіз. Принципи і технологія застосування. 
Пояснити необхідність операцій по зниженню розмірності (числа змінних) моделей опису 
об'єктів, як саме відбувається виділення головних показників, як проводити оптимізацію 
опису об'єкта, за рахунок об'єднання змінних, що сильно корелюють між собою. 

7. Внесок у розвиток математичної логіки Фрідріха Людвіга Готлоба Фреге 
(Friedrich Ludwig Gottlob Frege). 
Що саме було їм запропоновано. Чому ці підходи виявилися настільки важливими, що це 
дало для спрощення та формалізації висловлювань. Пояснити хід міркувань і принципи, 
якими він керувався на основі аналізу його робіт і зовнішніх джерел інформації. 

8. Реляційна база даних і штучний інтелект. Роль Едгара Франка Кодда (Edgar Frank 
Codd) у створенні реляційних баз даних. 
Показати зв'язок між принципами побудови реляційних баз даних і структурами логічного 
висновку. Як саме використовуються реляційні бази даних в системах штучного 
інтелекту? Покажіть місце і роль реляційних баз даних в структурі функціональних схем 
систем штучного інтелекту. 

9. Планувальник STRIPS і його творець Нільс Нільсон (Nils J. Nilsson) - історія та 
розвиток його ідей. 



Показати в чому полягає досягнення Нільса Нільсона, оцінити його внесок в розвиток 
планування роботами своїх дій. Визначити основні принципи та підходи створення планів 
роботів і показати їх сучасні напрямки розвитку. 

10. Перехід від формальної логіки до математичної логіки. Роль в цьому переході Ф. 
Л. Г. Фреге, Ж. Ербрана, Д. А. Робінсона. 
Показати проблеми переходу, труднощі формалізації логіки, основні досягнення та 
можливості, що відкрилися для опису логічних схем і формальних методів вирішення 
логічних завдань. 
11. Метод резолюції як спосіб формування нового знання. Історія виникнення. 
 Показати причину появи і необхідність подібного підходу в побудові логічних схем. Як 
розвивалася ідея формування методу резолюції? Чому була обрана сучасна форма методу 
резолюції? 

12.Обчіслення предикатів. Основні ідеї та принципи обчислення предикатів. 
Поясніть що закладено в ідеологію методу обчислення предикатів. Чому зупинилися на 
предикатах першого порядку? Що взяла практика програмування з теорії предикатів? Які 
принципи і методи програмування використовую теорію предикатів? Що саме 
використовують, а від чого відмовилися? 

13. Чому так активно використовується метод спростування на основі резолюції в 
теорії предикатів? 
Поясніть що таке спростування на основі резолюції. Покажіть область застосування цього 
методу. Поясніть які сильні і слабкі сторони цього підходу Ви знаєте. Назвіть причини, на 
Вашу думку, які зробили цей метод таким привабливим, наведіть приклади його 
використання. 

14. Теорія графів і роль Леонарда Ейлера (Leonhard Euler) і дінешся Кеніга (Kőnig 
Dénes) в її становленні та розвитку. 
Покажіть, аналізуючи зовнішні джерела інформації, передумови виникнення теорії графів 
і підходи Л. Ейлера до опису графів. Поясніть причини чому до Д. Кеніга ця область 
науки активно не розвивалася і чому йому вдалося активізувати цей процес. Опишіть 
сучасний стан та напрямки розвитку теорії графів. 

15. Графи типу І / АБО і їх зв'язок з теорією предикатів. 
Поясніть що з теорії предикатів використовується в графах цього типу. І від чого 
відмовилися. Покажіть на прикладах переваги і недоліки цих графів. Які види графів 
використовують в прямій і які в зворотному дедукції? Що з теорії графів цього типу 
використано в мовах програмування штучного інтелекту? 

16. Мова Пролог, теорія предикатів і теорія графів, що їх об'єднує і в чому вони 
відрізняються? 
Роль А. Колмерауера (Alain Colmerauer) в становленні цієї мови програмування. 
Показати зв'язок теорії предикатів графів І / АБО зі структурами мови ПРОЛОГ. Від чого 
відмовилися при його побудові. Що використано з теорії при його формуванні. 
Особливості цієї мови. Нові версії мови, що саме було змінено і додано. 

17. Роль Марвіна Лі Мінскі (Marvin Lee Minsky) у формуванні ідеї опису знань у 
формі фреймів. 
Пояснити структуру фреймів, їх зв'язку і методику звернень. Що саме було запропоновано 
Марвіном Лі Мінскі для опису операцій зі знаннями в системі фреймів. Обговорити їх 
відмінності і подібність з базами знань. Уявити сучасний стан опису знань за допомогою 
фреймів. 



18. Нечітка логіка і її творець Лотфі Заде. Історія створення і способи застосування. 
Показати принципи побудови нечіткої логіки. Пояснити причину широкого поширення 
цієї теорії. Показати відмінності від традиційної математичної логіки. Що на Ваш погляд є 
сильними і слабкими сторонами нечіткої логіки? 

19. Нейронна мережа в поданні нечіткої логіки. Роль Ж -С. Р. Чанга в створенні 
нейронних мереж на основі нечіткої логіки. 
Визначте математичне (норма і конорма) і операційне опис нечітких нейронів. Покажіть 
за яким принципом відбувається формування шарів нейронної мережі на основі нечіткої 
логіки. Чому говорять про єднання експертних систем і нейронних мереж? 

20. Принцип логічного висновку для робота в системі STRIPS. Застосування планів 
для роботів на практиці. 
Покажіть процедури складання програми дій робота в системі STRIPS. Як виглядає 
технологія розв'язання задачі (система STRIPS) за допомогою прямої дедукції. Що робить 
система при конфлікті подцелей? Із зовнішніх джерел знайдіть приклади застосування 
планів для роботів на практиці. 

21.Методи вирішення проблеми конфлікту цілей в плануванні поведінки роботів в 
системі RSTRIPS. 
Поясніть проблему конфлікту цілей і підходи до її вирішення. Опишіть особливості 
технології вирішення завдання в системі RSTRIPS, включаючи зворотну дедукцію, О-
правила і регресію. Наведіть приклади, використовуючи зовнішні джерела інформації, 
використання методу вирішення проблеми конфлікту цілей для роботів на практиці.  

Передбачено індивідуальні завдання за наступними темами: 
1. Сформуйте  структуру прямого логічного виводу 

Правило1: Если "любит поесть" и "человек - активный", то "заниматься спортом", 
Правило 2: Если "хороший аппетит ", то "любит поесть", 
Входные  данные - "человек активный" и " хороший аппетит " 

сформуйте структуру оборотного логічного виводу  
Правило1: Если "любит поесть" и "человек - активный", то "заниматься спортом", 
Правило 2: Если "хороший аппетит ", то "любит поесть", 
Входные  данные - "человек активный" и " хороший аппетит " 

Поясніть що означає теорема Байеса та правило Байеса. 
Поясніть структуру П-правил у STRIPS для построения схемы управления роботом. 

2.Проведить формальні операціі  
Виключити сімволи імплікації 

~P(y)]}}y)[~Q(x,y)(z))]P(f(x,yy)[M(y){(z){~G(x)( ⇒∀∧⇒∀∨∀ ,  
Применіть закони Моргана  

K(y)]}}y)[~Q(x,y)~(K(f(x,y))]y)[~K(y){(x){~K(x)( ∨∀∧∨∀∨∀  
У чому смисл разделення змінних, проілюструйте на формулі 

G(y)]}}y)[Q(x,y)(]~G(f(x,y))y)[G(y){(x){G(x)( ∧∃∧∨∀∨∀  
Що таке скалемовска функція?  

}}~P(z)z)[Q(x,z)(x){~P(x)( ]{ ∧∃∨∀           
3. Представлення знань в формі графу и зв'язок  між описом фактов та правил в формі  

графів типа І/АБО и описом у формі предикатов. Представте выраз - факт 
G(x)][~Q(x,)P(x) ∨∧ у вигляді  комутативної системи простих предикатів і у формі 

графу.  Як приєднується до цього факту правило ]xMU(x)[S(x,)P(x) )(∧∧= і  як 
виглядає граф після цього? 



4. Поясніть, що таке нейронна мережа  та які її функції. Чому говорять, що нейронна 
мережа може бути описана також як система нечіткої логіки? Де в нейронній мережі є 
перехід к нечіткости та у чому проявляє себе  перехід к чіткости? 

5. Запишить у вигляді  сложного предикату, а потім блоку «Кто-то кому-то что-то дал»,  
причему використайте ячейку «сам», де объект сам по себі елемент деякої множени. 

)( x∃ )( y∃ )( z∃ [ЭЛ(у,ПЕРЕДАЧИ) ∧РАВ (дающий (у),z) ∧РАВ (обьект(у), h) ∧  
РАВ(получающий (у), х)]; 

 y                   сам:(элемент множества  ПЕРЕДАЧИ) 
                     дающий : z 
                     получающий: x 
         объект: sk(x,y,z) 

Представте задачу графічно у вигляді семантичної мережі. 

7. Методи навчання  

Як правило лекційні та практичні заняття проводяться аудиторне. В умовах дії карантину 

заняття проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна (аудиторне або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або 

Zoom). 

8. Методи контролю 

Контроль засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом: 

– поточного контролю під час проведення практичних занять; 
– проведення тестування за результатами відпрацювання основних положень навчальної 
програми; 
– проведення письмового підсумкового контролю знань. 

9. Схема нарахування балів 

Розподіл балів для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового 
екзамену. 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
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КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПОТОЧНОГО ТА 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

№  Кількість балів 
1 Відвідування лекцій 5 
2 Відвідування практичних занять 5 
3 Участь в обговореннях 6 
4 Виконання тесту 20 
5 Курсова робота 20 
 Підсумковий контроль: екзамен 40 



 Всього 100 
 Додаткові бали: 

Участь в конференціях 
Круглих столах 
Публікація тез  доповідей 
Публікація статті 

 
5 
5 
5 
10 

 
1.Один бал за 20% відвідування. 
2. Виступ при обговоренні – 3 балів за коментар рішення іншого студента, 3 балів за 
ініціативну доповідь. 
3.За кожні 3 вірні відповіді  (з 72) один бал. 
4.Підсуковий контроль відповідно кількості балів за три відповіді, що позначено в білеті. 
Повна відповідь-максимальні бали, повна відповідь з помилками 50% кількості балів, 
неповна з помилками  - 30% кількості балів. 
5.Курсова робота містить детальний аналіз проблеми, та конструктивну критику студента-  
20 балів; містить досить повний аналіз та не представлено ставлення студента та його 
критичних зауважень 15 балів;  представлено тільки матеріали, що знайдено в Мережі та в 
літературі - 10 балів.  

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка  
для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно  
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  
1-49 незадовільно не зараховано 

 

10. Рекомендоване методичне забезпечення 

Основна література 
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Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1995. 
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Допоміжна література 
1. Newell A. The chess machine: an example of dealing with a complex task by adaptation / A. 

Newell // ACM. Proceedings of the 1955 Western joint computer conference. – 1955. – 
Р.101 – 108.  

2.  Newell A. GPS, program that simulates human thought / A. Newell, H. Simon // Defense 
Technical Information Center. – 1961. – Vol.4. – №10. – P. 109 – 124.  
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6.  Newell A. Programming the Logic Theory Machine / A. Newell, F.C. Shaw // Proceedings 
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7. McCarthy J. Lisp 1.5 Programmer’s Manual / J. McCarthy, P. Abrahams, D. Edwards et al. 
– MIT Press, Cambridge, Massachu-setts. – 1962.  

8. [Church A. Introduction to mathematical logic. Vol.1./ A. Church . – Princeton: Princeton 
University Press,1956. – 485 p.  

9. Robinson J. A. A Machine-Oriented Logic Based on the Resolution Principle / J. A. 
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10. Chang C.L. Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving / C.L. Chang, R.C.T. Lee. – 
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