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Анотація  
 Метою вивчення дисципліни є надання здобувачам ступеня PhD сучасних 
знань та фахових компетентностей, які є необхідними для використання 
нейронних мереж глибокого навчання, що забезпечують вирішення тих чи 
інших задач їх дисертаційних досліджень.  
 Робоча програма дисципліни передбачає вивчення основних архітектур 
нейронних мереж та методів глибокого навчання, підходів щодо побудови 
програмних рішень для розв’язання основних задач машинного навчання. 
Наводяться етапи роботи з даними, для приведення їх у придатну форму для 
навчання нейронних мереж. В рамках курсу розглядаються згорткові нейронні 
мережі у задачах класифікації, рекурентні(рекурсивні) нейронні мережі у 
задачах обробки натуральної мови або розпізнавання патернів на відеозапису. 
Розглядаються підходи покращення якості навчання глибоких нейронних 
мереж, такі як налаштування гіпер параметрів, основні підходи до запобігання 
перенавчання та недонавчання (dropout, pooling) та ін. Аналізуються критерії 
вибору та функціональні можливості архітектур нейронних мереж для  
підлаштування моделей для роботи з різноманітними даними та задачами. 
Наводяться приклади  застосування різноманітних бібліотек для програмних 
рішень, що реалізують глибоке навчання на базі мови програмування Python. 
Розглядаються приклади прискорення навчання нейронних мереж завдяки 
використанню обчислень на графічному процесорі та підвищення точності 
роботи з використанням тонкого налаштування. Також розглядаються підходи 
щодо оцінки якості моделей нейронних мереж за допомогою метрик 
(AUC/ROC).  
 Форми проведення занять за цією дисципліною передбачають лекції та 
семінарські заняття, на яких кожен здобувач розробляє індивідуальний проект 
з використанням нейронних мереж та методів глибокого навчання для 
подальшого застосування у рамках свого дисертаційного дослідження.  

Обсяг дисципліни та її місце у у новому НП: 4 кредити ECTS, 3 семестр. 
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Прим. Вивчення цієї дисципліни у разі її включення у НП підготовки PhD 
може забезпечувати отримання наступних результатів навчання (РН) за 
проектом стандарту освіти України третього рівня (ступінь доктора 
філософії) у галузі знань 12 за спеціальністю 122 –Комп’ютерні науки  
РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 
комп’ютерних наук і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 
навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні 
останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань 
та/або здійснення інновацій. 
РН05. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 
дослідження з комп’ютерних наук та дотичних міждисциплінарних напрямів 
з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати 
власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього 
комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 
РН06. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення 
та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого 
обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні 
системи. 
РН07. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні 
проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове 
цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та 
технологічні проблеми комп’ютерної науки з дотриманням норм академічної 
етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових 
аспектів. 
РН08. Глибоко розуміти загальні принципи та методи комп’ютерних наук, а 
також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 
дослідженнях у сфері комп’ютерних наук та у викладацькій практиці. 

 
 
 


