
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП 2.4; 

2. Назва: Комп’ютерні системи штучного інтелекту;  

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І І(магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  7; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шатний С.В., старший викладач 

9. Результати навчання:  
Поняття штучного інтелекту, характеристика математичних основ методології штучного 

інтелекту, штучний інтелект та його зв’язок з логічним та аналітичним мисленням, математична 

логіка, як інструментарій штучного інтелекту, логіка вимовлень, стереотипи дедуктивних міркувань, 

правило доказу теорем методом резолюцій, мова логіки предикатів, стереотипи дедуктивних 

міркувань у логіці предикатів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, лабораторні роботи, 

поточний контроль, підсумковий контроль; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  Комп’ютерні мережі, 

Операційні системи реального часу, системне програмне забезпечення, системне програмування; 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Основні поняття штучного інтелекту 

Поняття “штучного інтелекту”. Система “штучного інтелекту”. Тест Тюрінга. 

Тема 2. Етапи розвитку штучного інтелекту 

Становлення штучного інтелекту. Евристичний пошук. Доведення теорем. Представлення знань. 

Комерційний успіх. Відродження нейроінформатики. Колективні моделі штучного інтелекту. 

Тема 3. Основні напрямки досліджень штучного інтелекту 

Представлення задач і пошук рішень. Доведення теорем. Представлення знань. Експертні системи. 

Навчання і виявлення закономірностей. Розпізнання образів. Комп’ютерний зір. Мови програмування 

систем штучного інтелекту. Структура систем зі штучним інтелектом. 

Тема 4. Способи представлення задач і пошук рішень 

Графи станів. Зведення задач до під задач. Представлення задачі у вигляді теореми. Пошук рішень 

задачі в просторі станів. Знання – основа інтелектуальної системи. Аспекти представлення знань. 

Невід’ємність рефлексії. Рефлексія, як одна із складових інтелектуальної діяльності. Моделі 

представлення знань. Знання і їх представлення в системах штучного інтелекту. Властивості знань. 

Тема 5. Семантичні сітки. Фрейми 

Загальні поняття про семантичні сітки. Історична нотатка. Реляційні графи. Пропозиційні мережі. 

Ієрархія типів. Синтаксичний аналіз мови та його пород-ження. Машинна реалізація. Способи опису 

семантичних сіток. Семантичні сітки. Методи виведення на семантичних сітках. Теорія фреймів. 

Тема 6. Основні моделі висновків 

Принцип резолюції. Застосування принципу резолюції. Принцип резолюції і система STRIPS. Види 

невизначеності. Ненадійні знання і виведення. 

Тема 7. Визначення експертних систем 

Відмінність ЕС від інших програмних продуктів. Відмінні особливості ЕС. Експертні системи 

першого і другого покоління. Області застосування експертних систем. Критерій використовування 

ЕС для розв’язування задач. Обмеження в застосуванні експертних систем. Переваги ЕС перед 

людиною-експертом.   

Тема 8. Структура систем основаних на знаннях 

Підсистема виведення. Діалог з ЕС. Пояснення. Розробка стратегії. Підвищення ефективності 

пошуку. Представлення задач в просторі станів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 9. Стратегія керування виведенням 

Методи пошуку в просторі станів. Методи перебору. Метод рівних цін. Метод перебору в глибину. 

Зміни при переборі на довільних графах. Обговорення евристичної інформації . 

Тема 10. Логічне програмування 

Логічне виведення і логічне програмування. Логіка і обчислення виразів. Логічні операції над 

логічними змінними. Відношення і предикат. Мова логіки предикатів. Обчислення предикатів 

першого порядку. Логічні наслідки в обчисленні предикатів. Логічний наслідок – правило резолюцій. 

Метод резолюцій в області предикатів. 

Тема 11. Lisp - мова функціонального програмування 

Загальна характеристика мова. Основні поняття мови. Основні функції. Програмування задач ШІ на 

мові Лісп. 

Тема 12. Visual Prolog 

Логічне програмування. Чистий Пролог. Порівняння з традиційними мовами програмування. 

Програмування на чистому Пролозі. Порядок правил. Порядок цілей. Надмірні рішення. Надмірні 

рішення. Ефективність програм на Пролозі. Розробка програм. Синтаксис обчислення предикатів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Адаменко А.Н., Кучуков А.М. логическое программирование и Visual Prolog. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003 – 992с.: ил. [Кафедра комп’ютерних технологій] 

2. Нечипоренко О.Ю. Системи штучного інтелекту: методичні вказівки до самостійної роботи по 

дисципліні “Системи штучного інтелекту” / О.Ю.Нечипоренко. – Луцький інститут розвитку 

людини “Україна”, 2003. – 44с. [Бібліотека Луцького інституту розвитку людини “Україна”]   

3. Нечипоренко О.Ю. Основи логічної мови програмування Пролог: методичні вказівки до 

самостійної роботи по дисципліні “Системи штучного інтелекту” / О.Ю.Нечипоренко. – Луцький 

інститут розвитку людини “Україна”, 2008. [Бібліотека Луцького інституту розвитку людини 

“Україна”] 

4. Нечипоренко О.Ю. Системи штучного інтелекту: методичні вказівки до лабораторних роботи по 

дисципліні “Системи штучного інтелекту” / О.Ю.Нечипоренко. – Луцький інститут розвитку 

людини “Україна”, 2008. – 48с. [Бібліотека Луцького інституту розвитку людини “Україна”] 

5. Нечипоренко О.Ю. Проектування систем штучного інтелекту: методичні вказівки до 

лабораторних робіт / О.Ю.Нечипоренко. – Луцький інститут розвитку людини “Україна”, 2005. – 

38с. [Бібліотека Луцького інституту розвитку людини “Україна”] 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
34 год. лекцій, 32 год. лабораторних робіт, 129 год. самостійної роботи. Разом – 195год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів, використання наочних стендів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 7-го семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 8-го семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування 

    

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Б.Б. Круліковський, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ПП 2.4; 

2. Name: Computer Systems of Artificial Intelligence; 

3. Type: required; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree); 

5. Year of study, when discipline is offered: 5; 

6. Semester when studying the discipline: 10; 

7. Number of established credits ECTS: 7; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: S.V. Shatnyi , senior lecturer 

9. Learning results: 
The concept of artificial intelligence, the characterization of mathematical foundations of the artificial 

intelligence methodology, artificial intelligence and its relationship with logical and analytical thinking, 

mathematical logic as a tool of artificial intelligence, the logic of pronunciation, stereotypes of deductive 

reasoning, the rule of proof of theorems by the method of resolutions, the language of predicate logic, stereotypes 

deductive reasoning in the predicate logic. 
10. Forms of classes organization: study lessons, independent work, laboratory work, current control, final 

control; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Computer Networks, Real-Time 

Operation systems, System Software, System Programming; 

12. Course content: 
1. Basic concepts of artificial intelligence 

The concept of "artificial intelligence". System of "artificial intelligence". Turing test. 

2. Stages of Artificial Intelligence Development 

The formation of artificial intelligence. Heuristic search. Proof of theorems. Presentation of knowledge. 

Commercial success. Revival of neuroinformatics. Collective models of artificial intelligence. 

3. Main areas of research of artificial intelligence 

Presenting tasks and finding solutions. Proof of theorems. Presentation of knowledge. Expert systems. 

Training and revealing of regularities. Pattern recognition Computer vision Programming languages of 

artificial intelligence systems. Structure of Systems with Artificial Intelligence. 

4. Ways of presenting tasks and finding solutions 

Statement graphs. Setting up tasks to tasks. Representation of the problem in the form of a theorem. Search 

for solutions to a problem in the state of states. Knowledge is the basis of the intellectual system. Aspects of 

knowledge representation. Impartiality of reflection. Reflection, as one of the components of intellectual 

activity. Models of presentation of knowledge. Knowledge and their representation in systems of artificial 

intelligence. Knowledge Properties. 

5. Semantic Networks. Frames 

General concepts of semantic mesh. Historical note. Relational graphs. Offer Networks. Type hierarchy. 

Syntactic analysis of language and its generation. Machine realization. Methods of describing semantic 

networks. Semantic meshes. Methods of output on semantic grids. Theory of frames. 

6. Principal conclusions 

Principle of resolution. Application of the principle of the resolution. The principle of the resolution and the 

STRIPS system. Types of uncertainty. Unreliable knowledge and deduction. 

7. Definition of expert systems 

The difference between the EU and other software products. Distinctive features of the EU. Experimental 

systems of the first and second generation. Areas of application of expert systems. EU Criteria for solving 

tasks. Restrictions in the application of expert systems. Advantages of the EU before the expert man. 

8. Structure of systems based on knowledge 

Output subsystem. Dialogue with the EU. Explanation. Strategy development. Improving search 

performance. Representation of tasks in the state of states. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Output control strategy 

Search methods in the state of states. Methods of selection. The method of equal prices. The method of 

digging into the depths. Changes during browsing on arbitrary graphs. Discussion of heuristic information. 

10. Logical programming 

Logical output and logical programming. Logic and expression calculus. Logical operations over logical 

variables. Relation and predicate. The language of the predicate logic. Computation of first-order predicates. 

Logical implications in predicate calculus. The logical consequence is the rule of the resolution. Method of 

resolutions in the field of predicates. 

11. Lisp - the language of functional programming 

General characteristics of the language. Basic concepts of language. Basic functions. Programming AI tasks 

in Lisp language. 

12. Visual Prolog 

Logical programming. Pure Prologue. Comparison with traditional programming languages. Programming 

on a Clean Prologue. The order of the rules. Purpose order. Excessive solutions. Excessive solutions. The 

effectiveness of programs in the Prologue. Software development. Syntax for calculating predicates. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
6. Адаменко А.Н., Кучуков А.М. логическое программирование и Visual Prolog. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003 – 992с.: ил. [Кафедра комп’ютерних технологій] 

7. Нечипоренко О.Ю. Системи штучного інтелекту: методичні вказівки до самостійної роботи по 

дисципліні “Системи штучного інтелекту” / О.Ю.Нечипоренко. – Луцький інститут розвитку 

людини “Україна”, 2003. – 44с. [Бібліотека Луцького інституту розвитку людини “Україна”]   

8. Нечипоренко О.Ю. Основи логічної мови програмування Пролог: методичні вказівки до 

самостійної роботи по дисципліні “Системи штучного інтелекту” / О.Ю.Нечипоренко. – Луцький 

інститут розвитку людини “Україна”, 2008. [Бібліотека Луцького інституту розвитку людини 

“Україна”] 

9. Нечипоренко О.Ю. Системи штучного інтелекту: методичні вказівки до лабораторних роботи по 

дисципліні “Системи штучного інтелекту” / О.Ю.Нечипоренко. – Луцький інститут розвитку 

людини “Україна”, 2008. – 48с. [Бібліотека Луцького інституту розвитку людини “Україна”] 

10. Нечипоренко О.Ю. Проектування систем штучного інтелекту: методичні вказівки до 

лабораторних робіт / О.Ю.Нечипоренко. – Луцький інститут розвитку людини “Україна”, 2005. – 

38с. [Бібліотека Луцького інституту розвитку людини “Україна”] 

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
34 hrs. lectures, 32 hrs. laboratory works, 129 hrs. independent work. Together - 195 hrs. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, individual research tasks, use of multimedia tools, use of visual 

stands. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam at the end of the 10th semester. 

 Current control (60 points): testing, questioning  

 

 

    

16. Teaching language: Ukrainian. 
 
Head of Department     B.B. Krulikovskyi, Ph.D., associated Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


