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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Нейрокомп'ютерінг» розроблена відповідно до 

освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» підготовки другого (магістерського) рівня 
спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними методами та 

технологіями систем управління, заснованих на застосуванні нейронних мереж. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є вивчення питань, пов’язаних із 

моделюванням та практичним застосуванням нейронних мереж різної архітектури у 

системах управління та автоматизації. 

 

В ході вивчення дисципліни у студента повинні формуватися такі компетентності. 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій у професійній діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗK01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним 

спрямуванням. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК) 

ФК01 Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати фундаментальні знання і 

моделі, а також технології створення та використання прикладного і спеціалізованого 

програмного забезпечення для розв’язування складних професійних задач і проблем 

комп’ютерної інженерії. 

ФК03. Здатність до дослідження, системного аналізу та забезпечення безперервності 

бізнес/операційних процесів, концепцій, теорій, принципів і методів нових технологій, 

включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень. 

ФК11. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування складних 

спеціалізованих задач і проблем, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати 

та захищати прийняті рішення. 

 

1.3. Кількість кредитів 4 

1.4. Загальна кількість годин 120 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова  

Денна форма навчання  Заочна форма навчання 

Рік підготовки  

1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
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16 год.  год. 

Самостійна робота 

88 год. 120 год. 

Індивідуальні завдання  

- год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

знати:  

 наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж; 

 вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і 

екологічному контексті; 

 загальні відомості про штучні нейромережі; 

 основні функції активації, та типи нейронів; 

 методи навчання штучних нейронних мереж.  

вміти:  

 користуватися пакетами прикладного програмування при створенні та 

моделюванні роботи штучної нейронної мережи; 

 використовувати спеціалізовані toolboxes для створення штучних нейромереж; 

 розробляти моделі нейронних мереж для розв’язання практичних задач; 

 проводити аналіз та оцінку якості отриманого рішення. 

В результаті вивчення дисципліни у студента повинні формуватися такі програмні 

результати навчання (ПРН). 

ПРН01. Знати і розуміти сучасні методи наукових досліджень, організації та 

планування експерименту, збирання даних та моделювання в комп’ютерних системах. 

ПРН02. Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі 

функціонування програмних і програмно-технічних комп’ютерних засобів, систем та 

мереж, Інтернету речей, систем для оброблення великих даних. 

ПРН09. Вміти застосовувати знання для аналізу інженерних продуктів, процесів і 

систем за встановленими критеріями, ідентифікації, формулювання і розв’язування 

науково-технічних задач комп’ютерної інженерії, використовуючи методи, що є найбільш 

придатними для досягнення поставлених цілей. 

ПРН15. Мати навички планування та виконання експериментальних і теоретичних 

досліджень та випробувань, вибору для цього придатних методи та інструменти, 

здійснювання статистичної обробки даних, оцінки адекватності отриманих результатів. 

ПРН17. Застосовувати, інтегрувати, розробляти, впроваджувати та удосконалювати 

сучасні інформаційні технології, науково-технічні методи і моделі, фізичні та математичні 

фундаментальні знання в галузі комп’ютерної інженерії. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ. Біологічні основи. 

Тема 2. Штучний нейрон і персептрон. 

Вхідні сигнали. Вагові коефіцієнти. Рівень активації. Порогова функція. Модель Мак-

Каллока-Піттса. Персептрон Розенблата. Обчислення логічних функцій. Проблема лінійної 

роздільності. Використання персептрона для розв’язання задачі класифікації. 

Тема 3. Навчання персептрона. 

Алгоритм навчання з вчителем. Нелінійна порогова функція. Логістична функція. 

Узагальнене дельта-правило. 

Тема 4. Багатошаровий персептрон. 
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Топологія багатошарового персептрона. Розв’язання задачі «виключної диз’юнкції 

(xor)» багатошаровим персептроном. Навчання багатошарового персептрона за методом 

зворотного поширення помилки. 

Тема 5. Конкурентне навчання. 

Мережі Кохонена. Архітектура мережі. Алгоритм навчання «переможець забирає 

все». Мережа Кохонена для вивчення прототипів. 

Тема 6. Навчання Хебба. 

Поведінковий принцип підкріплення. Механізм налагодження вагів. Навчання Хебба 

з вчителем та без. Лінійний асоціатор. 

Тема 7. Нейронні мережі зі зворотними зв’язками. 

Архітектура та принципи роботи мережі. Модель пам'яті, що адресується за вмістом. 

Гетероасоціативна пам’ять. Автоасоціативна пам’ять. Інтерполятивна пам’ять. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Тема 1. Вступ. Біологічні основи. 14 2 2   10 

Тема 2. Штучний нейрон і персептрон 14 2 2   10 

Тема 3. Навчання персептрона. 16 2 2   12 

Тема 4. Багатошаровий персептрон 22 4 4   14 

Тема 5. Конкурентне навчання 18 2 2   14 

Тема 6. Навчання Хебба 18 2 2   14 

Тема 7. Нейронні мережі зі зворотними 

зв’язками 

18 2 2   14 

Усього годин 120 16 16   88 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 Моделі штучного нейрона.  2 

2 Навчання штучних нейронних мереж. Апроксимація функцій за 

допомогою односпрямованих нейронних мереж. 
2 

3 Розпізнавання зображень за допомогою односпрямованих та 

радіально-базисних нейронних мереж.  
4 

4 Розв’язання задачі класифікації за допомогою ймовірнісних 

нейронних мереж та мереж Кохонена. 

4 

5 Моделювання карти Кохонена. Самоорганізація. 2 

6 Розпізнавання зображень за допомогою мереж Хопфільда. 2 

 Разом 16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи 
Кількість 

годин 

1 Ознайомитися з історією створення та розвитку штучних 
нейронних мережі, як методу машинного навчання. 

10 

2 Ознайомитися з класифікацією штучних нейронних мереж та 
використовуваними функціями активації.  

10 

3 Розглянути алгоритми навчання односпрямованих одношарових 
штучних нейронних мереж. 

12 
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4 Розглянути структуру багатошарових нейронних мереж та 
основні принципи їх використання. 

14 

5 Ознайомитися з мережами Кохонена, та визначити задачі, в яких 
доцільне їх застосування. 

14 

6 Розглянути асоціативні нейронні мережі. 14 

7 Ознайомитися з мережами Хопфільда, та визначити задачі, в яких 
доцільне їх застосування. 

14 

 Разом  88 

 
6. Індивідуальні завдання 

- 

 

7. Методи контролю 

Контроль засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом: 

 поточного контролю під час проведення лекцій та практичних занять; 

 проведення контрольних робіт за розділами курсу; 

 проведення письмового підсумкового контролю знань (залік). 

При дистанційному навчанні лекції проводяться із використанням сервісу відео-

конференцій Google Meet, видача практичних завдань та контроль їх виконання 

здійснюється за допомогою сервісу дистанційного навчання Google Classroom. За темами 

лекцій студенти складають реферат. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться 

шляхом виконання практичного завдання та он-лайн опитування (сервіси відео-

конференцій Google Meet, Google Classroom). 

Студенти, які не виконали всі види робіт, що включені до навчального плану, до заліку 

або екзамену не допускаються. 

 

8. Схема нарахування балів 

  

Підсумковий контроль в формі заліку  

Поточне оцінювання та самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи, 

передбачені 

навчальним 

планом 

Разом Залік Сума 

Т1, 2 Т3, 4 Т5, 6 Т7 1 
60 40 100 

10 6 6 4 20 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

За темами Т1, 2 студент отримує 10 балів за виконання практичної роботи 1. 

За темами Т3, 4 студент отримує 10 балів за виконання практичної роботи 2. 

За темами Т5, 6 студент отримує 10 балів за виконання практичної роботи 3. 

За темою Т7 студент отримує 10 балів за виконання практичної роботи 4. 

 

Критерії оцінювання знань студентів за практичні роботи 

Вимоги Кількість балів 

.▪ Завдання відзначається повнотою виконання без допомоги 

викладача. 

▪ Визначає рівень поінформованості, потрібний для прийняття 

рішень. Вибирає інформаційні джерела,. 

▪ Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. 

Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності. 

9-10 

▪ Завдання – повні, з деякими огріхами, виконані без допомоги 

викладача. 

7-8 
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▪ Планує інформаційний пошук; володіє способами 

систематизації інформації; 

▪ Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. 

Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності. 

▪ Завдання відзначається неповнотою виконання без допомоги 

викладача. 

▪ Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях.  

5-6 

▪ Завдання відзначається неповнотою виконання за консультацією 

викладача. 

▪ Застосовує запропонований вчителем спосіб отримання 

інформації, має фрагментарні навички в роботі з підручником, 

науковими джерелами;  

▪ Вибирає відомі способи дій для виконання фахових 

методичних завдань. 

3-4 

Завдання відзначається фрагментарністю виконання за 

консультацією викладача або під його керівництвом.  

1-2 

 

Критерії оцінювання знань студентів за контрольну роботу 

Вимоги Кількість балів 

Повнота виконання завдання повна, студент здатен формулювати  

закони та закономірності, структурувати судження, умовиводи, 

доводи, описи.  

15-20 

Повнота виконання завдання повна, студент здатен формулювати  

операції, правила, алгоритми, правила визначення понять. 

10-14 

Повнота виконання завдання елементарна, студент здатен вибирати  

відомі способи дій для виконання фахових завдань. 

5-9 

Повнота виконання завдання фрагментарна. 1-4 

 

Критерії оцінювання залікових робіт студентів 

Вимоги Кількість балів 

Показані всебічні систематичні знання та розуміння 

навчального матеріалу; безпомилково виконані завдання. 
35-40 

Показані повні знання навчального матеріалу; помилки, якщо 

вони є, не носять принципового характеру. 
30-35 

Показано повне знання необхідного навчального матеріалу, але 

допущені помилки. 
20-30 

Показано повне знання необхідного навчального матеріалу, але 

допущені суттєві помилки 
10-20 

Показано недосконале знання навчального матеріалу, допущені 

суттєві помилки. 
5-10 

Показано недосконале знання навчального матеріалу, допущені 

суттєві помилки, які носять принциповий характер; обсяг знань 

не дозволяє засвоїти предмет. 

1-5 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 
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90 – 100 відмінно   

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Основы теории искусственных нейронных сетей / О.Г. Руденко, Е.В. Бодянский. – Х. : 

ТЕЛЕТЕХ, 2002. – 317 с. 

2. Гибридные нейро-фаззи модели и мультиагентные технологии в сложных системах: 

монография / Е. В. Бодянский, В. Е. Кучеренко, Е. И. Кучеренко и др. – Днепропетровск 

: Системные технологии, 2008. – 402 с. 

3. Kohonen Т.  Self-Organizing Maps / Т. Kohonen. – Berlin : Springer-Verlag, 1997.  

4. Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей / А.Н. Горбань. – М. : СП ПараГраф, 1991. 

5. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс / С. Хайкин. – М. : Вильямс, 2006. 

6. Субботін С.О. Нейронні мережі : навч. посіб. / С.О. Субботін, А.О. Олійник. – 

Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 312 с. 

7. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей / Р. Каллан. – М. : Вильямс, 2001. – 

287 с. 

8. Новотарський М.А. Штучні нейронні мережі: обчислення / М.А. Новотарський, 

Б.Б. Нестеренко // Праці Інституту математики НАН України. – К. : Ін-т математики 

НАН України, 2004. – Т50. – 408 с. 

9. Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми / А.Ю. Кононюк. – К. : 

«Корнійчук», 2008. – 446 с. 

Допоміжна література 

1. Nguyen D. Improving the learning speed of 2-layer neural networks by choosing initial values 

of the adaptive weights / D. Nguyen, B. Widrow // Proceedings of the International Joint 

Conference on Neural Networks, 1990. – Vol. 3. – P. 21-26. 

2. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский. – М. : Финансы 

и статистика, 2004. – 344 с. 

3. Гафаров Ф.М. Искусственные нейронные сети и приложения / Ф.М. Гафаров, 

А.Ф. Галимянов. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 2018. – 121 с. 
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