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1 СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ  

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Організація паралельних обчислень з використанням сучасних 

технологій. Класифікація паралельних обчислювальних систем. Рівні 

паралелізму. Комбінування паралельних та розподілених обчислень. 

Високопродуктивні обчислювальні системи з гібридною архітектурою. 

Технологія GPGPU. 

Методика організації обчислювальних процесів і структурно-

функціональне забезпечення штучних нейронних мереж. Засоби моделювання 

штучних нейронних мереж.  

Організація обчислювальних процесів у нейроподібних паралельно-

ієрархічних обчислювальних системах. Нейрокомп'ютери. Місце 

нейрокомп’ютерних технологій в науково-прикладній сфері штучного 

інтелекту. Сучасні технології нейрогеймінгу. 

Базові компоненти систем підтримки прийняття рішень (СППР) та 

розвиток структурної організації СППР. Орієнтовані на знання СППР. СППР на 

основі OLAP-технології та сховищ даних. Технології виконавчих 

інформаційних систем. Впровадження та оцінювання СППР. 

Взаємозв’язок експертних систем (ЕС) та СШІ.  Поняття експертного 

аналізу. Технології ЕС у СППР. Гібридні ЕС. 

Загальна характеристика технологій інтелектуального аналізу даних. 

Технологія інтерактивної аналітичної обробки даних (OLAP).  

Технологія глибинного аналізу, чи видобування даних 

(DataMiningDM):методи і моделі DM; аналіз програмного забезпечення DM. 

Технології автоматизованого видобування знань з тексту.  

 

2 ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

 

Особливості побудови математичних моделей. Комп'ютерне 

моделювання та обчислювальний експеримент. Розв’язування математичних 

моделей.  

Імітаційне моделювання складних систем. Статистичне імітаційне 

моделювання складних систем. Генератори випадкових величин. Алгоритми 

імітації процесів функціонування дискретних систем.  

Імітаційне моделювання мережі масового обслуговування.  

Імітаційне моделювання мережі Петрі з часовими затримками.  

Імітаційне моделювання мережі Петрі з конфліктними переходами.  
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Імітаційне моделювання мережі Петрі з багатоканальними переходами.  

Планування та проведення факторних експериментів. Регресійний аналіз 

впливу факторів. Дисперсійний аналіз впливу факторів.  

Методи оптимізації: класична постановка задачі оптимізації; класифікація 

задач оптимізації; гладка оптимізація; чисельні методи гладкої оптимізації; 

негладка оптимізація за методом координатного спуску (підйому).  

Пошук оптимальних значень за допомогою серії факторних 

експериментів. 

Основні поняття теорії самоорганізації моделей. Алгоритми 

самоорганізації моделей. Однорядний алгоритм самоорганізації моделей. 

Багаторядний алгоритм самоорганізації моделей. 

 

3 НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Задачі, які розв‘язуються за допомогою нейромережевих методів 

штучного інтелекту.  

Метод розпізнавання зображень на основі багатошарового персептрона.  

Метод розпізнавання зображень на основі нейронної мережі Хопфілда.  

Метод стиснення інформації на основі нейронної мережі Кохонена.  

Методи стиснення зображень на основі нейронної мережі АРТ.  

Метод часових вікон. Нейромережеві методи маршрутизації.  

Процеси навчання та тестування роботи нейронної мережі. Критерії 

зупинки процесу навчання.  

Види похибок в роботі нейронних мереж. Методика визначення 

показників нейронних мереж (достовірність розпізнавання, точність 

класифікації та точність прогнозування). 

 

4 НЕЧІТКІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Види невизначеності задач прийняття рішень: невідомість, 

недостовірність, неоднозначність. Функція належності. Ймовірність та 

можливість. Основні нечіткі логічні операції. Поняття нечіткої множини.  

Основні операції над нечіткими множинами Нечітке розбиття та 

покриття.  Властивості нечітких відношень. Відношення нечіткого строго 

порядку. Нечітка змінна. Нечітка лінгвістична змінна. Загальні вимоги до 

вигляду функції належності.   

Поняття нечіткої продукційної бази знань. Правила формування матриці 

знань. Аналітична модель матричної бази знань.  
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Аналітична модель функції належності змінної довільному нечіткому 

терму. Узагальнений алгоритм формування нечіткої бази знань по 

експериментальним даним. Аналітична модель матричної бази знань. 

Аналітична модель функції належності змінної довільному нечіткому терму. 

Узагальнений алгоритм формування нечіткої бази знань по експериментальним 

даним.  

Типова модель нечіткого логічного виведення. Приклад процедури 

нечіткого виведення у нечіткій продукційній системі.  

Нечітке логічне виведення Мамдані. Нечітке логічне виведення Сугено. 

Низхідне нечітке виведення.  

Нечіткі нейронні мережі. Принципова відмінність механізмів нечіткої 

логіки та нейронних мереж. Налагодження нечіткої бази знань з використанням 

нечітких нейронних мереж.  

Використання генетичного алгоритму для оптимізація нечіткої матричної 

бази знань. Реалізація основних операцій генетичного алгоритму для 

оптимізація нечіткої матричної бази знань. 

 

5 ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ 

 

Взаємозв’язок експертних систем та систем штучного інтелекту. Поняття 

експертного аналізу. Основні характеристики експертних систем. 

Сфера компетенції експертних систем. Критерії вибору задач, що 

реалізуються методами і засобами експертних систем. Базові функції 

експертних систем.  

Класифікація інструментальних засобів побудови експертних систем. 

Методи проектування експертних систем. Методологія „швидкого 

прототипування”.  

Основні етапи проектування експертних систем. Інструментальні засоби 

розробки експертних систем. Оболонки експертних систем. Об’єктно-

орієнтовані мови програмування експертних систем. Мови логічного 

програмування експертних систем. Багатофункціональні програмні 

середовища.  

Стадії розробки експертних систем і інструментарію. Життєвий цикл 

експертних систем.  

Подання знань: принципи, методи, моделі. Загальна та порівняльна 

характеристика моделей подання знань. Принципи організації експертних 

систем з дошкою оголошень.  

Механізм логічного виведення експертних систем. Методи пошуку 

рішень в експертних системах. Баєсові мережі довіри (БМД).  
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Об’єктно-орієнтоване програмування при конструюванні експертних 

систем. Об’єктно-орієнтоване розширення мови CLIPS.  

Гібридні експертні системи. Гібридний символічний підхід та нейронні 

мережі при розробці експертних систем. 

 

6 МУЛЬТИАГЕНТНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Персональний асистент та інтелектуальний агент. Основні напрямки 

досліджень в галузі МаС. Поняття емерджентного інтелекту. Класифікація 

МаС. Області знання і технології, які використовують інтелектуальні агенти.  

Слабке та сильне визначення агента. Властивості агентів. Продуктивність 

агентів. Прості рефлексні агенти; рефлексні агенти, засновані на моделі; агенти, 

засновані на цілі; агенти, засновані на корисності; агенти, що навчаються.  

Архітектура МаС. Архітектура взаємодії системи агентів. Однорівнева 

архітектура взаємодії агентів. Ієрархічна архітектура взаємодії агентів. 

Архітектура агента. Архітектури агентів, які засновані на знаннях. Архітектура 

на основі планування (реактивна архітектура). IDS-, WILL-, InteR RaP-

архітектура агентів.  

Моделі колективної поведінки. Моделі кооперації агентів та їх 

особливості.  

Конфлікти в МаС. Мови програмування агентів. Програмні 

інтелектуальні агенти. Процес самоорганізації в МаС.  

 

7 КОГНІТИВНІ СИСТЕМИ І МОДЕЛІ 

 

Когнітивна система та її принципи роботи. Модель когнітивної 

інфокомунікаційної системи. Когнітивний підхід до підтримки прийняття 

рішень.  

Методи подання знань у когнітивних системах. Методи побудови 

когнітивних систем.  

Нейроморфний штучний інтелект. Когнітивні мережі підтримки 

прийняття рішень. Термінологічні аспекти когнітивної системи. Модель 

когнітивної інфокомунікаційної системи. 

Принцип роботи, основні характеристики та елементи когнітивної 

системи. Структура когнітивної технології. Обмін інформацією в когнітивних 

системах.  

Особливості застосування когнітивної освітньої технології. Структура 

когнітивної освітньої технології. Когнітивний моніторинг.  
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Поняття та сутність когнітивного моделювання. Когнітивне моделювання 

для вирішення задач управління слабо структурованими 

системами(ситуаціями).  

Методи моделювання процесів прийняття рішень. Застосування 

когнітивних моделей в системах підтримки прийняття рішень. Когнітивна 

Модель Інтелекту Стернберга.  

Загальне поняття та етапи когнітивного аналізу. Орієнтований граф 

(когнітивна карта). Основні проблеми побудови когнітивної моделі. Етапи 

когнітивного аналізу. Завдання формалізації базових когнітивних операцій 

системного аналізу. 

 

8 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Охарактеризуйте поняття наукового дослідження. Критерії поділу 

наукових досліджень на види. Поділ наукових досліджень на види за 

принципом цілеспрямованості і відношення до практики. Поділ наукових 

досліджень на види за способом отримання результатів.  

Етапи виконання теоретичних наукових досліджень. Етапи виконання 

експериментальних наукових досліджень.  

Охарактеризуйте поняття "методика наукового дослідження". 

Охарактеризуйте загальну схему наукового дослідження. Охарактеризуйте 

поняття методу. Поясніть схему "парадигма – парадокс – нова парадигма". 

Емпіричний та теоретичний рівні наукового дослідження.  

Класифікація методів пізнання. Методи емпіричного дослідження: 

загальна характеристика. Методи, використовувані на емпіричному та 

теоретичному рівнях: загальна характеристика. Методи теоретичного 

дослідження: загальна характеристика.  

Абстрагування як метод, що використовується на емпіричному та 

теоретичному рівнях. Охарактеризуйте основні види абстракції. Аналіз і синтез 

як методи, що використовуються на емпіричному та теоретичному рівнях.  

Індукція та дедукція як методи, що використовуються на емпіричному та 

теоретичному рівнях. Варіанти встановлення наслідкового зв’язку методами 

наукової індукції. Моделювання як метод, що використовується на 

емпіричному та теоретичному рівнях. Ідеалізація та формалізація як методи 

теоретичних досліджень. Формалізація як метод теоретичних досліджень. 

Гіпотеза та припущення як методи теоретичних досліджень. Стадії розвитку 

гіпотези. 

Системний підхід як метод теоретичних досліджень. Охарактеризуйте 

процес декомпозиції системи. 
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Теорія як метод теоретичних досліджень. Критерії евристичності, 

конструктивності та простоти теорії. 
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Критерії оцінки знань вступників до аспірантури 

 

У програму фахового вступного іспиту входять питання з 

фундаментальних та загально-інженерних дисциплін, які є базовими для 

навчання за відповідною освітньо-науковою програмою підготовки «доктор 

філософії». Теоретичні питання, у кількості трьох, охоплюють весь комплекс 

напрямків фундаментальної та загально-інженерної підготовки. При 

відповідях на них претендент повинен продемонструвати такий рівень 

фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати 

наступний рівень кваліфікації. При відповідях на питання претендент повинен 

продемонструвати не тільки володіння науковим матеріалом, але й розуміння 

зв’язку теорії та практики. 

Критерії оцінки знань: 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за вступні іспити 

здійснюється за шкалою ECTS:  

Рівень 

компетен

т-ності 

За 

бально

ю 

шкалою 

За 
шкало

ю 
ЕКТС 

Критерії оцінювання 

IV 

Високий 

(творчий) 

 

90 – 100 А 

Здобувач вільно володіє категоріальним 
апаратом дисципліни, має ґрунтовні знання 
теоретичного матеріалу та демонструє високий 
рівень методичної грамотності при виконанні 
завдань практичного спрямування. 

III 

Достатній 

(конструк- 

тивний) 

 

82-89 В 

Здобувач демонструє вільне володіння 
навчальним матеріалом з дисципліни, вміє 
професійно відстоювати свою точку зору, володіє 
добре сформованими методичними уміннями і 
навичками. У відповідях на запитання здобувач 
може допускати несуттєві помилки за умови 
своєї загальної наукової грамотності. Відповіді 
повні, логічно структуровані. 

75-81 С 

Здобувач демонструє достатній рівень 
володіння теоретичним матеріалом курсу, уміє 
викласти його у взаємозв’язку з практичними 
уміннями і навичками, добре володіє 
методичними знаннями. У відповідях можуть 
траплятися окремі помилки, які суттєво не 
впливають на загальний рівень підготовки з 
даної дисципліни, деякі практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом сформовані 
недостатньо. 

II 

Середній 

(репро- 

64-74 D 

Здобувач демонструє посереднє, 
фрагментарне володіння теоретичним 
матеріалом курсу, неточне трактування 
основних термінів і понять дисципліни, з 



дуктив- 

ний) 

 

допомогою викладача може аналізувати 
матеріал, робити висновки. Рівень 
сформованості практичних вмінь недостатній. 

60-63 E 

Здобувач демонструє володіння навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий. 
Відповіді неповні, поверхові. Теоретичний зміст 
курсу освоєний частково, деякі практичні 
навички роботи не сформовані, частина 
передбачених програмою навчальних завдань не 
виконано або якість виконання оцінено числом 
балів, близьким до мінімального. 

І 

Низький 

 

35-59 FX 

Здобувач не засвоїв більшої частини 
матеріалу, у відповідях допускає суттєві 
помилки, володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів,  більшість передбачених програмою 
навчальних завдань не виконано; при 
додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного 
складання) 
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