




ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма  кваліфікаційного  іспиту  за  освітньо-науковою  програмою
«Технології  штучного  інтелекту» освітнього  ступеня  «магістр»  за
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» складено відповідно до вимог:

- опису  освітньо-наукової  програми  «Технології  штучного  інтелекту»
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»; 

- Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної
комісії у Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка;

- Положення  про  організацію  освітнього  процесу  у  Київському
національному університеті  імені Тараса Шевченка;

- Положення про оцінювання знань студентів у Київському національному
університеті  імені Тараса Шевченка.
Кваліфікаційний  іспит  за  спеціальністю  122  «Комп’ютерні  науки»

освітньо-наукової програми «Технології штучного інтелекту» є однією з форм
підсумкової  атестація  випускників  освітнього  ступеня  «магістр»,  яка
здійснюється після завершення теоретичної та практичної частини навчання за
відповідним освітнім рівнем.

Метою проведення  кваліфікаційного  іспиту  за  спеціальністю  122
«Комп’ютерні науки» за освітньо-науковою програмою  «Технології штучного
інтелекту» є:

- встановлення  відповідності  засвоєних  здобувачами  вищої  освіти
рівня  та  обсягу  знань,  умінь,  інших  компетентностей  вимогам
освітньо-наукової програми «Технології штучного інтелекту»;

- оцінювання рівня сформованості  загально-професійних і  фахових
компетентностей  (знання,  вміння,  комунікація,  автономність  та
відповідальність,  інтегральна  компетентність)  випускників,
передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і
освітньо-науковою  програмою  підготовки  фахівців  за  даною
спеціальністю.

Відповідно  до  вимог  освітньо-наукової  програми  підготовки  програма
підсумкової атестації має бути спрямованою на визначення та оцінювання рівня
сформованості таких компетентностей випускників: 
інтегральна компетентність:

 здатність  розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі комп’ютерних
наук  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає  проведення  досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.

загальні компетентності:
 здатність  застосовувати  навички аналітичного  та  критичного  мислення

для  вирішення  проблем  в  області  комп’ютерних  наук,  у  тому  числі  в
умовах неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог;



 здатність  аналізувати  великі  масиви  інформації  для  прийняття
обґрунтованих управлінських рішень щодо ведення бізнесу.

фахові компетентності спеціальності:
 здатність  ефективно  використовувати  методи  інтелектуального  аналізу

даних для моделювання бізнес-процесів;
 здатність на основі обробки, візуалізації та аналізу багатовимірних даних

визначати  взаємозв’язок  багатовимірних  явищ  і  процесів  та  їх
закономірності;

 здатність  до  розуміння  основних  моделей  і  методів  дослідження
інтелектуальних  систем,  технологій  моделювання  інтелектуальних
систем, інструментальних засобів моделювання інтелектуальних систем;

 здатність  розробляти   та  застосовувати  моделі,  методи  і  засоби  для
дослідження  систем  штучного  інтелекту;  організовувати  та  проводити
математичне,  імітаційне,  когнітивне,  комбіноване  моделювання  систем
штучного інтелекту;

 здатність  до  розуміння  основних  моделей,  методів  і  алгоритмів
еволюційних обчислень; розв’язання задачі підтримки прийняття рішень
на  базі  еволюційної  парадигми   з  використанням  метаевристик  в
прикладних областях;

 здатність  до  розробки  і  дослідження  математичних  та  еволюційних
моделей,  методів  і  алгоритмів  для  розв’язання  задач  ідентифікації  і
оптимізації  складних  систем;  ефективне  використання  метаевристик  в
системах штучного інтелекту;

 здатність  розуміти  передові  технології  мультиагентних  систем,
проектувати,  впроваджувати  та  застосовувати  ці  технології  в  розробці
інтелектуальних застосувань, сервісів або систем;

 здатність  до  розуміння  основних  архітектур  глибинного  навчання  та
розробки інтелектуальних додатків,  сервісів  і  систем із  використанням
сучасних  технологій  штучного  інтелекту,  що  базуються  на
репрезентативному навчанні.

фахові  компетентності  спеціальності по  спеціалізації  "Інтелектуальні
обчислення":

 розуміння ролі і місця просторових та великих даних у бізнес-аналітиці та
системах прийняття рішень. 

 здатність до використання технологій штучного інтелекту для аналізу та
моделювання просторових даних. 

 здатність  розуміти  технології  аналізу  та  обробки  природної  мови  та
методи  обробки  природної  мови  в  інтелектуальних  програмних
середовищах.

 здатність розуміти основні принципи роботи методів комп'ютерного зору
та їх використання в програмних середовищах.

фахові  компетентності  спеціальності по  спеціалізації  "Прикладні
інтелектуальні системи":

 здатність  розуміти  проблеми,  а  також  шляхи  вирішення  проблем  в



професійній  практиці  застосування  штучного  інтелекту  в  прикладних
програмних системах для бізнесу і промисловості;

 здатність до планування, проектування та реалізації продуктів, процесів,
послуг і об'єктів у всіх областях штучного інтелекту.

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки програма
підсумкової атестації має бути спрямованою на визначення та оцінювання рівня
сформованості таких програмних результатів навчання:
програмні результати навчання по спеціальності:

 застосовувати  сучасні  методи  обробки  та  аналізу  великих  масивів
статистичних  даних,  які  використовуються  для  вирішення  актуальних
економічних задач в бізнесі; здійснювати моделювання бізнес-процесів за
допомогою методів інтелектуального аналізу даних; будувати гіперкуби
для  візуалізації  та  аналізу  багатовимірних  даних;  представляти  та
інтерпретувати  результати,  що  одержані  у  процесі  аналізу
багатовимірних  даних,  формулювати  висновки  та  рекомендації;
здійснювати  прийняття  обґрунтованих управлінських  рішень  на  основі
аналізу тенденцій розвитку основних сегментів бізнесу;

 знати  основні  напрямки  розвитку  систем  моделювання  штучного
інтелекту; принципи побудови і функціонування систем моделювання для
задач  штучного  інтелекту;  основні  технології  та  етапи  моделювання
інтелектуальних  систем;  принципи  ієрархічного  моделювання
інтелектуальних  систем;  аналітичні,  чисельні,  імітаційні,  когнітивні,
комбіновані  методи  моделювання;  класифікацію,  властивості,  основні
напрямки  розвитку  інструментальних  засобів  моделювання
інтелектуальних систем;

 знати класифікацію, основні напрямки в розвитку систем еволюційного
моделювання  та  метаевристик;  принципи  побудови  і  функціонування
еволюційних алгоритмів і метаевристик; генетичні алгоритми, еволюційні
стратегії,  генетичне  програмування;  основні  методи  метаевристик,
інтелектуальні  технології  підтримки  прийняття  рішень  на  базі
еволюційної  парадигми  і  метаевристик;  інструментальні  засоби  для
реалізації  метаевристик;  класифікацію,  властивості,  основні  напрямки
розвитку інструментальних засобів еволюційного моделювання;

 застосовувати  знання  принципів  побудови  та  технологій,  що
застосовуються  при  побудові  мультиагентних  систем,   принципів
організації  взаємодії  агентів  та  використанню сучасних  інформаційних
технологій для їх реалізації;

програмні результати навчання для спеціалізації "Інтелектуальні обчислення":
 використовувати основні методи та алгоритми аналізу природномовних

текстів  на  різних  рівнях  мовної  структури.  Проектувати  системи
інтелектуальної обробки природномовної інформації на підставі методів
та моделей комп'ютерної лінгвістики.



 знати  принципи  побудови,  склад  та  архітектуру  комп'ютерних  систем
обробки  зображень,  використовувати  методи  їх  проектування.  Вміти
застосовувати методи та системи обробки зображень.

 застосовувати  сучасні  методи  та  технології  аналізу  та  моделювання
просторових даних; створювати нові інструменти та он-лайн додатки для
обробки та візуалізації (публікації) просторових даних.

програмні  результати навчання для  спеціалізації  "Прикладні  інтелектуальні
обчислення":

 знати  області  застосування  технологій  штучного  інтелекту,  способи
представлення  не  повністю  визначених  та  нечітких  знань.  Вміти
використовувати  системи  штучного  інтелекту  для  розв’язання
прикладних  задач  у  різних  предметних  галузях;  проектувати  системи
штучного інтелекту, експертні системи, бази знань. 

 знати специфіку і застосовувати  моделі штучного інтелекту для синтезу
систем,  що  орієнтовані  на  уніфікацію  навчання.  Володіти  методами
моделювання процесу навчання, оцінки знань та опрацювання даних про
хід  навчального процесу,  підходами  до  формування  індивідуальних
траєкторій навчання студента на базі оцінювання його знань 

 класифікувати задачі штучного інтелекту в ігрових програмних системах,
володіти  методами  та  прийомами  реалізації  поведінкових  реакцій,
вирішення задач навігації у віртуальному світі, прийняття рішень, вибору
певної тактики поведінки або дії з декількох можливих, знати особливості
сучасний ігрових платформ. 

 знати  концепцію,  компоненти  та  архітектуру  Інтернету  речей.
Демонструвати  навички  володіння  комп’ютерними  інтелектуальними
технічними,  алгоритмічними  та  програмними  засобами,  що
використовуються в Інтернеті речей.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

Для  проведення  атестації  випускників  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка  створюються  Екзаменаційні  комісії.
Формування,  організацію  роботи  та  контроль  за  діяльністю  Екзаменаційних
комісій здійснює ректор.

Терміни  проведення  кваліфікаційного  іспиту  визначаються  навчальним
планом підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. 

Кваліфікаційний іспит складає кожен студент після повного виконання
ним навчального плану за відповідним освітнім рівнем.

Документом,  що  надає  дозвіл  на  допуск  студента  до  складання
кваліфікаційного  іспиту  є  розпорядження  декана  факультету,  підписане  за
поданням  завідувача  кафедри  інтелектуальних  та  інформаційних  систем
(випускової кафедри) і заступника декана з навчальної роботи, яким одночасно
затверджується склад екзаменаційних груп з числа студентів, що виконали всі



вимоги  навчального  плану  з  відповідної  спеціальності  і  допускаються  до
проходження атестації.

Кваліфікаційний  іспит  за  спеціальністю  122  «Комп’ютерні  науки»
освітньо-науковою  програмою  «Технології  штучного  інтелекту» освітнього
ступеня «магістр» проводиться в письмовій формі. 

Білет кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
освітньо-науковою  програмою  «Технології  штучного  інтелекту» освітнього
ступеня  «магістр»   включає  3  завдання  (2  теоретичних  та  1  практичне)  з
дисциплін, що визначені даною програмою.

При  складанні  випускного  кваліфікаційного  іспиту  (повністю  або
частково) у письмовій формі допускається об’єднання в один потік не більше
двох екзаменаційних груп. 

Тривалість письмового кваліфікаційного  іспиту складає три години на
екзаменаційну  групу  (один  потік),  при  цьому  1.5  години  відведено  на
опрацювання теоретичних завдань і (після перерви у 20 хвилин) 1 годину на
опрацювання практичних завдань.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  ІСПИТУ

Оцінювання  результатів  складання  кваліфікаційного  іспиту  за
спеціальністю  122  «Комп’ютерні  науки»  освітнь-науковою  програмою
«Технології  штучного  інтелекту» здійснюється  у  порядку,  передбаченому
прийнятою в Університеті системою контролю знань:

- за національною (4-бальною) шкалою:
відмінно;
добре; 
задовільно;
незадовільно.

- за 100-бальною шкалою:
90  –  100  балів  –  відмінно –  відмінне  виконання  з  незначними
помилками,
85  –  89  балів  –  добре  –  вище  середніх  стандартів,  але  з  деякими
помилками;
75  –  84  бали  –  добре –  в  цілому  змістовна  робота  зі  значними
помилками; 
65 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;
60  –  64  бали  –  задовільно –  виконання  відповідає  мінімальним
критеріям;
менше 60 балів – незадовільно.

Виконання  всіх  екзаменаційних  завдань  з  кваліфікаційного  іспиту  є
обов’язковим. Незадовільна  оцінка  з  одного  з  екзаменаційних  завдань  є



підставою  для  виставлення  незадовільної  оцінки  за  кваліфікаційний  іспит  в
цілому.

Підсумкова  оцінка  кваліфікаційного  іспиту  визначається  як  середня  з
позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. 

Примітка: Повторне  складання  (перескладання)  кваліфікаційного
іспиту і захист випускної кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки
не дозволяється. 

Студент,  який  отримав  незадовільну  оцінку  при  складанні
кваліфікаційного  іспиту  відраховується  з  Університету.  Йому  видається
академічна довідка встановленого зразка. 

Одержання  незадовільної  оцінки  кваліфікаційного  іспиту  позбавляє
студента  права  у  поточному  навчальному  році  захищати  випускну
кваліфікаційну роботу.



ЗМІСТ ПРОГРАМИ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  ІСПИТУ

Відповідно до вимог освітньо-наукової  програми «Технології штучного
інтелекту»  спеціальності  122  «Комп’ютерні  науки»  освітнього  ступеня
«магістр» програма кваліфікаційного іспиту складається з анотацій дисциплін,
контрольних  питань  по  цим  дисциплінам  та  переліку  літератури  по  цим
дисциплінам,  знання  яких   визначає  рівень  сформованості  фахових
компетентностей випускників.

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1 Бізнес-аналітика 

Роль  аналітики  в  бізнесі.  Функції  бізнес-аналітики:  ідентифікація,
моделювання,  прогнозування,  оптимізація  розв’язків,  аналіз  чутливості.
Моделювання систем і процесів. Методи і технології  прогнозування. Методи
бізнес-аналітики.  Статистичні  методи  аналізу  даних.  Моделі  представлення
знань.  Прийняття  рішень  на  основі  метода  аналізу  ієрархій.  Моделі  пошуку
нових знань. Методи Data Mining. 

Технології  бізнес-аналітики:  OLAP-технології,   DM-технології,   системи
візуалізації даних і розв'язків, генератори звітів. Сховища даних. Багатомірний
аналіз  даних  в  OLAP.  OLAP-куб.  Інтелектуальний  аналіз  даних.  Системи
підтримки  управлінських  рішень.  Класифікація  СППР.  Експертні  системи.
Методи виявлення нового знання у сховищах даних. Платформа для розв’язку
задач Knowledge Discovery in Databases. Платформи Business Intelligence (BI).
Етапи BI. 

Контрольні питання
1. Опис процесу прийняття рішень.
2. Визначення і загальна характеристика СППР.
3. Задачі СППР.
4. Бази даних – основа СППР.
5. Неефективність використання OLTP-систем для аналізу даних.
6. Цілі СППР та чинники, що сприяють їх досягненню.
7. Посилення конкурентної переваги завдяки СППР.
8. Архітектура СППР.
9. Концепції побудови СППР.
10.Способи взаємодії особи, що приймає рішення, з  СППР.
11.Еволюція СППР.
12.Характеристики сучасних комп’ютерних СППР.
13.Основні відмінності СППР від традиційних звітних  систем.
14.Основні види СППР.
15.Сфери застосування СППР.



16.Огляд сучасних СППР.
17.Групові СППР. 
18.Групові рішення.
19.Групове програмне забезпечення.
20.Визначення та призначення ГСППР.
21.Підтримувальні засоби ГСППР.
22.Роль і місце фасілітатора в ГСППР.
23.Огляд групових СППР.
24.Виконавчі інформаційні системи. Визначення ВІС.
25.Призначення ВІС.
26.Особливості побудови ВІС.
27.ВІС та робота топ-менеджерів.
28.Використання ВІС.
29.Прикладне програмне забезпечення ВІС.
30.Використання технологій штучного інтелекту в управлінні.
31.Введення в експертні системи.
32.Ресурсні компоненти ЕС.
33.Властивості експертних систем.
34.Відмінність ЕС від інших програмних продуктів.
35.Покоління експертних систем.
36.Критерій використання ЕС для розв’язання задач.
37.Застосування експертних систем.
38.Обмеження експертних систем у порівнянні з людиною-експертом.
39.Переваги ЕС перед людиною-експертом.
40.Експертні системи і системи підтримки прийняття рішень.
41.Приклади ЕС і СППР.
42.Принципи інтелектуалізації електронних таблиць  кінцевим користувачем.
43.Базові поняття та визначення, пов’язані зі сховищем даних.
44.Концепція сховищ даних та її  реалізація в інформаційних системах.
45.Організація сховищ даних.
46.Побудова сховищ даних. Очистка даних.
47.Архітектура сховищ даних.
48.Моделі побудови сховищ даних.
49.Проектування сховищ даних.
50.Розвиток і призначення дейтамайнінгу (Data Mining).
51.Добування даних.
52.Класифікація задач Data Mining.
53.Задачі класифікації і регресії.
54.Задачі пошуку асоціативних правил.
55.Задача кластеризації.
56.Практичне застосування Data Mining.
57.Моделі Data Mining.
58.Методи Data Mining. Дерево методів дейтамайнінгу.
59.Процес виявлення знань.
60.Засоби Data Mining. Доступне програмне забезпечення дейтамайнінгу.



61.Характеристика процесів та активностей дейтамайнінгу.
62. Функціональна залежність в задачах класифікації.
63. Методи побудови правил класифікації. Алгоритм побудові 1-правил.
64.Метод Naive Bayes.
65.Методи побудови деревах  рішень.
66.Методи побудови математичних функцій.
67.Методи прогнозування часових рядів.
68.Пошук асоціативних правил. Секвенціальний аналіз. Подання результатів.
69.Алгоритм Apriori та його різновиди.
70.Постановка задачі кластеризації.
71.Міри близькості, які базуються на відстанях. Подання результатів.
72.Базові алгоритми кластеризації.
73.Ієрархічні алгоритми.
74.Дивизимні алгоритми.
75.Неієрархічні алгоритми.
76.Алгоритм k-means.

Література
1. Сорока П.М., Сорока Б.П. Інформаційний менеджмент. Навч. посіб. /За наук.
ред.  д-ра екон. наук,  проф. О.Д.  Гудзинського.  –  К.:  Університет «Україна»,
2008. – 535 с.
2. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: Учебное
пособие. – СПб: Питер, 2013. – 704 с.
3. Барсегян А.А., Куприянов М.С.,  Степаненко В.В., Холод И.И. Технологии
анализа  данных:  Data  Mining,  Visual  Mining,  Text  Mining,  OLAP.  Учебное
пособие. 2-е изд. – СПб: ПХВ-Петербург, 2007. – 384 с.
4. Дюк В.А., Самойленко А.П.  Data mining: Учебный курс. – СПб: Питер, 2001.
– 368 с.
5. Сорока П.М., Харченко В.В. Практикум з інформаційних систем в управлінні
організацією. Навч. посіб. – К.: Вид-во ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 378 с.
6. Кацко И.А., Паклин Н.Б. Практикум по анализу данных на компьютере. – М.:
КолосС. – 2009. – 278 с. 
7. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних: підручник. – К.:
Знання, 2014. – 599 с.

1.2 Моделювання та візуалізація багатовимірних даних 

Особливості  багатовимірних  даних.  Багатовимірний  простір  та  його
представлення.  Багатовимірна  структура  даних,  операції  над багатовимірною
структурою  даних.  Моделі  представлення  багатовимірних  даних.  Основи
OLAP-технології.  Класифікація  OLAP-систем:  порівняння  основних  видів.
Реалізація  та архітектура OLAP-систем.  Сфери використання багатовимірних



даних. Програмне забезпечення для моделювання і візуалізації багатовимірних
даних.

Основні  методи  аналізу  та  моделювання  багатовимірних  даних.
Багатовимірні  статистичні  методи.  Методи  скорочення  розмірності  даних.
Особливості  використання  методу  головних  компонент.  Кластерний  аналіз,
аналіз  зв’язків.  Дерева  класифікації,  дискримінантний  аналіз.  Візуалізація
багатовимірних  даних.  Самоорганізуючі  карти  Кохонена.  Представлення
просторових  характеристик  даних.  Геовізуалізація  даних.  Прикладні
інтелектуальні  системи  обробки  багатовимірних  даних. Використання
геоінформаційних систем для аналізу та візуалізації багатовимірних даних.

Контрольні питання

1. Основні поняття багатовимірних даних 
2. Багатовимірні структури даних. Наведіть приклади.
3. Моделі представлення багатовимірних даних 
4. Технологія OLAP 
5. Програмне забезпечення, що використовується для моделювання і 

візуалізації багатовимірних даних 
6. Основні методи аналізу та моделювання багатовимірних даних 
7. Методи скорочення розмірності даних. 
8. Метод головних компонент 
9. Кластерний аналіз 
10.Аналіз зв’язків
11.Дерева класифікації 
12.Дискримінантний аналіз 
13.Візуалізація багатовимірних даних 
14.Самоорганізуючі карти Кохонена 
15.Представлення просторових характеристик даних 
16.Геовізуалізація багатовимірних даних
17.Використання геоінформаційних систем для аналізу та візуалізації 

багатовимірних даних
18.Правила, що визначають OLAP, згідно із концепцією Б. Кодда
19.Переваги та недоліки багатовимірної моделі даних
20.Факторний аналіз
21.Багатовимірний регресійний аналіз 
22.Методи багатовимірної класифікації
23.Ймовірнісні розподіли, які використовуються в багатофакторному аналізі
24.Переваги та недоліки технологій MOLAP та ROLAP
25.ROLAP: схеми типу «зірка», типу «сніжинка»
26.OLAP –куб
27.Класифікація OLAP-систем
28.Реалізація та архітектура OLAP-систем

29. Операції над багатовимірною структурою даних 



30.Багатовимірна статистика. 
31. Сфери використання багатовимірних даних.  
32.Інструменти візуалізації багатовимірних даних
33.Візуалізація даних в процесі їх аналітичної обробки
34.Класифікація, види візуалізації
35.Візуалізація числових даних
36.Візуалізація нечислових даних
37.Обробка багатовимірних даних
38.Шкали виміру даних
39.Методи трансформації багатовимірних даних

Література

1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная 
статистика. Классификация и снижение размерности .- М.: Финансы и 
статистика, 1989.-607 с.
2.  Дейвисон  М.  Многомерное  шкалирование:  Методы  наглядного
представления данных. - М.: Финансы и статистика, 1988.
3.  Зиновьев  А.Ю.  Визуализация  многомерных  данных.  Красноярск:  Изд-во
КГТУ, 2000. - 180 с.
4.  Калинина В. Н.,  Соловьев В.  И.  Введение в многомерный статистический
анализ: Учебное пособие / ГУУ. – М., 2003. – 66 с.
5. Дубров А. М.,  Мхитарян В. С.,  Трошин Л. И. Многомерные статистические
методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000.
6.  Сошникова  Л.  А.,  Тамашевич  В.  Н.,  Уебе  Г.,  Шефер  М. Многомерный
статистический  анализ  в  экономике:  Учеб.  пособие.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,
1999.
7. Кендшел М., Стьюарт А. Мноrомерный статиcrический анaлиз и временные
ряды. - М.: Наука, 1976.
8.  Дубров  А.М.,  Мхитарян  В.С.,  Трошин Л.И.  Многомерные статистические
методы  и  основы  эконометрики.  /  Учебное  пособие./  Московский
государственный  университет  экономики,  статистики  и  информатики.  М.:
МЭСИ, 2002г., 79 с.
9.  Романова И. К.  Современные методы визуализации многомерных данных:
анализ,  классификация,  реализация,  приложения  в  технических  системах  //
Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2016. - № 03. -
С. 133–167.
10.  Яу  Н.  Искусство  визуализации  в  бизнесе.  Как  представить  сложную
информацию простыми образами / Н. Яу. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013.
– 352 с. 
11.  Магваір  Б.,  Пашинська  Н.М,  Даценко  Л.М.,  Говоров  М.,  Путренко  В.В.
Геоінформаційні  технології  та  інфраструктура  просторових  даних:  у  шести
томах.  Том  1: Вступ  до  геоінформаційних  систем  для  інфраструктури
просторових даних. Навчальний посібник. – Київ: Планета-прінт, 2016. – 396 с.



2. Дисципліни вибору факультету

2.1 Еволюційне моделювання та метаевристики 

Навчальна  дисципліна  «Еволюційне  моделювання  та  метаевристики»
вивчає еволюційні технології  та метаевристики для розв’язання складних задач з
подальшим  їх застосуванням до вирішення практичних проблем у різних галузях
діяльності.

Зміст  дисципліни   подається  через основні  поняття  та  визначення    за
темами. 

Еволюційного  моделювання  (ЕМ):  задачі,  складові,  методологія,  етапи
становлення,  методи.  Порівняльний  аналіз  еволюційних  алгоритмів.  Типи
еволюційних стратегій. Класи еволюційних алгоритмів.

 Класична  еволюційна  стратегія.  Методи  самоорганізації.  ЕМ  в
застосуваннях  та  зв’язках,  зокрема,   метод групового  врахування  аргументів
(МГУА). Автомати: детерміновані, недетерміновані, імовірнісні; задачі аналізу
та  синтезу; етапи синтезу;  структурний синтез.

Основні операції, які використовуються в еволюційних обчисленнях та їх
інтерпретації;  основні  елементи  таких  методів  як  генетичні  алгоритми,
еволюційні  стратегії,    симбіотичні  алгоритми,  мурашині  алгоритми,  роєві
алгоритми, імітаційне випалювання, меметичні  алгоритми. 

 Метаевристики.  Еволюційні  обчислення:  умови  застосування  для
розв’язання  задач;  основні  теореми  збіжності  еволюційних  методів  та
метаевристик;  стратегії  розробки  метаевристики.  Локальний  пошук  (ЛП):
пошук  із  пульсуючими  чи  змінними  околами;  керований  локальний  пошук;
алгоритми  табуйованого  пошуку;  порогові  алгоритми;  алгоритми
стохастичного  локального  пошуку   (СЛП);  основна  ідея  повторюваного
локального пошуку (СЛП). 

Контрольні питання

1. Моделі еволюції за Ламарком та Болдвіном в контексті міметичних 
алгоритмів

2. Порівняльний аналіз еволюційних алгоритмів 
3. Еволюційні стратегії 
4. Класи еволюційних алгоритмів.
5. Класична еволюційна стратегія та її параметрична оптимізація.
6. Типи еволюційних стратегій.
7. Еволюційне моделювання
8. Методи самоорганізації 
9. Комбіновані алгоритми. Гіперевристика
10.Конструктивні алгоритми. Гіперевристика 
11.Означення метаевристики 
12.Стратегії розробки метаевристики



13.Класифікація наближених методів комбінаторної оптимізації 
14.Конструктивні алгоритми 
15.Означення метаевристики 
16.Стратегії розробки метаевристики 
17.Алгоритми детермінованого локального пошуку (ЛП) 
18.Принципові моменти реалізації алгоритмів локального пошуку(ЛП)
19.Стратегії поліпшення алгоритмів детермінованого локального пошуку 

(ЛП)
20.Локальний пошук (ЛП). Пошук із пульсуючими чи змінними околами
21.Локальний пошук (ЛП).  Керований локальний пошук
22.Локальний пошук (ЛП). Алгоритми табуйованого пошуку 
23.Локальний пошук (ЛП).  Порогові алгоритми 
24.Алгоритми стохастичного локального пошуку  (СЛП)
25.Загальна схема стохастичного локального пошуку(СЛП)
26.Основна ідея повторюваного локального пошуку(СЛП)
27.Ідея алгоритмів імітаційного або модельованого, відпалу (АІВ)
28.Алгоритми прискореного ймовірнісного моделювання (G-алгоритми) 
29.Ключові аспекти побудови G-алгоритму 
30.Основні поняття генетичного алгоритму
31.Мутація та кросовер
32.Збіжність генетичних алгоритмів
33.Класичний генетичний алгоритм та його параметрична оптимізація
34.Код Грея
35.Генетичні алгоритми (ГА). Терміни 
36.Схема еволюційного відбору в генетичних алгоритмах ГА. 
37.Міметичні алгоритми.
38.Ройовий алгоритми (ОРЧ). 
39.Мурашині алгоритми (МА).
40.Типи мурашиних алгоритмів.
41.Основні компоненти обчислювальної схеми мурашиних алгоритмів (МА)
42.Модифікації мурашиних алгоритмів (МА)
43.Метод деформованого багатогранника Нелдера – Міда (МДБ).
44.Схема дискретного методу деформованого багатогранника (МДБ) 
45.Поєднання ідей методу деформованого багатогранника (МДБ)  та 

алгоритмів локального пошуку (ЛП)
46.Схема гібридних метаевристик (H-алгоритми)
47.Метод оптимізації роєм частинок (ОРЧ)
48.Автомати. Задачі аналізу та задачі синтезу
49.Скінчений, синхронний, асинхронний автомат.
50.Автомати Мілі,  Мура. Способи задання автоматів.
51.Етапи синтезу автоматів. 
52. Структурний синтез автомату.
53.Визначення автомату і його різновиди.
54.Цифровий автомат (ЦА). Абстрактний автомат. Таблиці і графи переходів

та виходів. 



55. Детермінований, недетермінований, імовірнісний автомати.

Література

1. Глибовець М.М.,  Гулаєва Н.М. Еволюційні алгоритми. − К.:  НаУКМА,
2013. − 828 с.
2.  Гуляницький  Л.Ф.,  Мулеса  О.Ю.  Прикладні  методи  комбінаторної
оптимізації. − К.: «Київський університет», 2016. − 142 с.
3. Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі, методи, алгоритми. − К.: Маклаут,
2008. − 364 с.  http://www.twirpx.com/file/1250846/
4. Poli R.,  LangdonW.B.,McPhee N.F.A Field Guide to Genetic Programming.
2008  http://digitalcommons.morris.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1001&context=cs_facpubs
5. Sean Luke, 2009, Essentials of Metaheuristics  
https://yadi.sk/d/6SRXyXaEMxApm
6. Min-Yuan Cheng, Doddy Prayogo. Symbiotic Organisms Search: A new 
metaheuristic optimization algorithm // Computers and Structures, 139 (2014), P. 
98-112.
7. Божич В.И., Лебедев О.Б., Шницер Ю.Л. Разработка генетического 
алгоритма обучения нейронных сетей // Таганрог: Перспективные 
информационные технологии и интеллектуальные системы. – 2002. − № 1. − 
С. 21-24.
1. Батищев Д.И., Исаев С.А. Оптимизация многоэкстремальных функций с 

помощью генетических алгоритмов / Межвуз. сборник. − ВГТУ: Воронеж,
1997.− С. 4-17.

3. Дисципліни вільного вибору студентів

Спеціалізація «Інтелектуальні обчислення»

3.1 Системи обробки зображень та комп’ютерний зір

Фізіологічна структура зорового каналу людини. Визначення зображення.
Типи  зображень.  Основні  елементи  та  характеристики  зображень.  Подання,
кодування  та  зберігання  зображень  у  комп’ютерній  системі.  Методи  стиску
зображень. 

Обробка зображень.  Перетворення Фур’є. Дискретне перетворення Фур’є.
Вейвлет-перетворення. Перетворення Адамара, Хафа, Хаара, Хартлі та Радона.
Методи  та  засоби  попередньої  обробки  зображень. Обробка  зображень  на
основі технології паралельного зсуву та клітинних автоматів.

Характеристичні  ознаки  зображень.  Методи  розпізнавання  зображень.
Загальна структура системи розпізнавання зображень. Розпізнавання зображень
на  основі  штучних  нейронних  мереж.  Ідентифікація  об’єктів  в  системах
доступу.  Ідентифікація  рухомих  об’єктів.  Біометрична  ідентифікація

https://yadi.sk/d/6SRXyXaEMxApm
http://digitalcommons.morris.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=cs_facpubs
http://digitalcommons.morris.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=cs_facpubs
http://www.twirpx.com/file/1250846/


особистості.  Системи  відеоспостереження.  Обробка  медичних  зображень.
Засоби розпізнавання тексту.

Контрольні питання
1. Структура зорового каналу людини.
2. Фізіологічна структура сітківки ока людини.
3. Загальна структура системи розпізнавання зображень.
4. Типи зображень.
5. Растрові зображення.
6. Векторні зображення.
7. Кодування зображень.
8.  Стиснення зображень.
9.  Стиснення зображень без втрат.
10.  Стиснення зображень з втратами.
11.  Роздільна здатність.
12.  Глибина кольору.
13.  Чорно білі зображення.
14.  Зображення у градаціях сірого.
15.  Стиснення зображень. Алгоритм RLE.
16.  Стиснення зображень. Алгоритм LZ.
17.  Стиснення зображень. Алгоритм Хаффмана.
18.  Стиснення зображень. Алгоритм JPEG.
19.  Стиснення зображень. Фрактальний алгоритм.
20.  Класифікація методів стиску зображень.
21.  Перетворення Фур’є.
22.  Дискретне перетворення Фур'є.
23.  Швидке перетворення Фур'є.
24.  Вейвлет перетворення.
25.  Перетворення Адамара.
26.  Перетворення Хафа.
27.  Перетворення Хартлі.
28.  Перетворення Радона.
29.  Фільтрація зображень.
30.  Оптимальна лінійна фільтрація зображень.
31.  Нелінійна фільтрація.
32.  Медіанні фільтри.
33.  Інверсні фільтри.
34.  Шуми на зображеннях.
35.  Структура та основні характеристики відеокамери.
36.  Порогова обробка зображень.
37.  Групові операції.
38.  Гаусівський усереднюючий оператор.
39.  Методи виділення країв на зображенні.
40.  Оператор Робертса.
41.  Оператор Превітта.



42.  Оператор Собеля.
43.  Оператор Канні.
44.  Виділення контурів на основі клітинних автоматів.
45.  Афінні перетворення зображень. Масштабування зображень.
46.  Афінні перетворення зображень. Симетрія зображень.
47.  Зсув зображень.
48.  Зафарбовування областей.
49.  Сегментація зображень.
50. Обробка зображень на основі технології паралельного зсуву.
51. Властивості функції перетину площин зображень.
52.  Характеристичні ознаки зображень.
53.  Ланцюгове кодування контурних зображень.
54.  Алгоритм Розенфельда.
55.  Скелетизація зображень.
56.  Задача розпізнавання зображень.
57.  Методи розпізнавання зображень.
58.  Класифікація зображень об’єктів.
59.  Ідентифікація зображень об’єктів.
60.  Кластерний аналіз зображень.
61.  Структури нейронних мереж розпізнавання зображень.
62.  Персептрон.
63.  Штучні нейронні мережі прямого розповсюдження.
64.  Навчання нейронних мереж.
65.  Багатошарові нейронні мережі.
66.  Штучні нейронні мережі Хебба.
67.  Штучні нейронні мережі Хопфілда.
68.  Штучні нейронні мережі Хемінга.
69.  Когнітрон. Неокогнітрон.
70.  Ідентифікація зображень об’єктів в системах доступу.
71.  Ідентифікація рухомих об’єктів.
72.  Біометрична ідентифікація. Ідентифікація по відбитку пальця.
73.  Біометрична ідентифікація. Ідентифікація по зображенню обличчя.
74. Біометрична ідентифікація. Ідентифікація по зображенню долоні.
75. Біометрична ідентифікація. Ідентифікація по зображенню вуха.
76. Системи відеоспостереження.
77. Комп’ютерна обробка медичних зображень.
78. Комп’ютерні засоби розпізнавання тексту.
79. Засоби введення зображень у комп’ютерну систему.

Література
Основна:

1. Pratt W.K. 2016. Digital Images Processing. Third edition. Wiley.
2. Nixon M. S.  and Alberto S.  Aguardo.  2002.  Feature Extraction  and Image

Processing. Newnes. 
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Second Edition. Wiley Publishing, Inc.
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Processing using MATLAB.
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2018,- 194 p.
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9. Путятін  Є.  П.,  Гороховатській  В.О.,  Матат  О.О.  Методи та  алгоритми
комп'ютерного зору: Навч. посібник. Х: СМІТ, 2006. 236 с.

10.Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес,Р. Вудс. – М.:
Техносфера, 2005. – 1072 с.

11.Тимощук П.  В.  Штучні  нейронні  мережі.  Навчальний посібник.  Львів:
Видавництво Львівської політехніки, - 2011, - 444 с.

12.Вовк  С.М.,  Гнатушенко  В.В.,  Бондаренко  М.В.  Методи  обробки
зображень та компютерний зір : навч. посіб./С.М. Вовк, В.В. Гнатушенко,
М.В. Бондаренко. – Д. : ЛІРА, 2016. –     148 с.

Додаткова:
1. Stepan Bilan  .  Formation Methods, Models, and Hardware Implementation of

Pseudorandom Number Generators: Emerging Research and Opportunities.  -
IGI Global,- USA,-2017,- P.301. 

2. Fukushima K. 1983. Neural Network for Visual Pattern Recognition – Comput.
–– vol. 21.No 3: 65–115.

3. Хайкин С. Нейронные сети, полный курс [Текст] / Саймон Хайкин. –2-е
изд., перед. –М. : Вильямс, 2008. -1103 с.

4. Визильтер Ю.В. Обработка и анализ изображений в задачах машинного
зрения:  курс  лекций  и  практических  занятий  /  Ю.В.Визильтер,  С.Ю.
Желтов,  А.В.  Бондаренко,  М.В.  Ососков,  А.В.  Моржин.  –  М.  :
Физматкнига, 2010. – 672 с.
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3.2 Методи обробки природномовної інформації

Інтелектуальний аналіз тексту (Text Mining): визначення, типові завдання,
використання.  Обробка  природної  мови  (Natural  language  processing):
визначення, завдання, підзадачі, використання. Text Mining та Natural language
processing:  взаємозв’язок.  Стандартні  методи  моделювання  лінгвістичних
структур:  автомати  зі  скінченною  множиною  станів,  формальні  граматики,
регулярні  вирази.  Опис  класичних  напрямків  в  обробці  природної  мови:
графематичний  аналіз,  морфологічний  аналіз,  синтаксичний  аналіз,
семантичний  аналіз.  Алгоритми  стемінгу  та  POS-tagging.  Емпіричні  та
статистичні  підходи  при  обробці  природномовних  текстів.  Інформаційний
пошук.  Класифікація  документів.  Кластеризація  документів.  Розпізнавання
іменованих  об’єктів  та  моделювання  зв’язків  між  іменованими  об'єктами.
Аналіз тональності тексту. Автоматичне реферування.

Контрольні питання

1. Визначення та завдання Text Mining.
2. Визначення та завдання Natural language processing.
3. Проблема неоднозначності в NLP на всіх рівнях аналізу. Приклади.
4. Відкриті проблеми в обробці природної мови, зокрема, української мови.
5. Бібліотека NLTK та задачі, які вона дозволяє вирішувати.
6. Формалізми для генерації та розпізнавання речення: автомати зі скінченною

множиною станів, формальні граматики, регулярні вирази.
7. Основні задачі графематичного аналізу.
8. Етапи первинної обробки тексту: сортування документів (Document triage) та

сегментація тексту (Text segmentation). 
9.  Етапи процесу сортування документів: ідентифікація кодування символів,

ідентифікація мови, секціонування тексту.
10. Етапи  сегментації  тексту:  сегментація  слів  (токенізація),  нормалізація

тексту, сегментація речення.
11. Основні завдання морфологічного аналізу.
12. Морфемний розбір слова, поняття словоформи, лексеми та парадигми.
13. Стемінг. Алгоритми стемінгу.
14. Лематизація та POS-tagging (частиномовна розмітка).
15. Алгоритми POS-tagging.
16. N-грами та їх використання. N-грамна статистична модель мови. Біграмна

статистична модель мови.
17. Класи  морфологічної  омонімії. Підходи  щодо  зняття  морфологічної

омонімії.
18. Синтаксичний  аналіз:  основні  підходи  до  опису  синтаксису  (граматики

безпосередніх складових та граматики залежностей), синтаксичні дерева.



19. Семантичний  аналіз:  основні  поняття  та  проблеми  семантики  природної
мови,  побудова  неструктурованого  семантичного  графу  речення  та
структурування семантичного графу. 

20. Емпіричні  та  статистичні  підходи:  cтворення  корпусу,  використання
корпусу,  види  корпусів,  аналіз  корпуса,  робота  з  тезаурусом,  WordNet,
використання інструментів Natural Language Toolkit (NLTK), статистичний
аналіз.

21.Завдання інформаційного пошуку.
22.Оцінки ефективності пошукових систем.
23.Інвертований індекс.
24.Класифікація моделей інформаційного пошуку.
25.Методи зважування термів.
26.Методи автоматичної класифікації документів.
27.Методи кластеризації текстових документів.
28.Візуалізація результатів кластеризації.
29.Вилученні інформації.
30.Розпізнавання  іменованих  об’єктів  та  моделювання  зв’язків  між

іменованими об'єктами.
31.Підходи до аналізу тональності тексту.
32.Підходи до автоматичного реферування.
33.Застосування:  машинний  переклад,  інформаційний  пошук,  питально-

відповідальні  системи,  вилучення  інформації,  генерація  природної  мови,
аналіз тональності тексту.

Література
Основна: 

1. Jurafsky  and  Martin  (2009):  Speech  and  Language  Processing,  second
edition.
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3. Handbook of Natural Language Processing, (Chapman & Hall/CRC Machine

Learning & Pattern Recognition), 2nd Edition (2010).
4. Christopher D. Manning (1999): Foundations of Statistical Natural Language

Processing, 1st Edition
5. Автоматическая  обработка  текстов  на  естественном  языке  и

компьютерная  лингвистика  :  учеб.  пособие  /  Большакова  Е.И.,
Клышинский Э.С., Ландэ Д.В., Носков А.А., Пескова О.В., Ягунова Е.В.
— М.: МИЭМ, 2011. — 272 с.

Додаткова:
1. Обработка  неструктурированных  текстов.  Поиск,  организация  и

манипулирование  /Грант  С.  Ингерсолл, Томас  С.  Мортон, Эндрю  Л.
Фэррис. — 2013.

2. Прикладная  и  компьютерная  лингвистика.  Николаев  И.С.,  Митренина
О.В., Ландо Т.М. (Ред.), 2016.

Інтернет ресурси:



1. http://www.nltk.org/book/  
2. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/  
3. https://www.coursera.org/learn/text-mining/  
4. https://www.coursera.org/learn/python-text-mining  

3.3  Мультиагентні технології та сервіси Мультиагентні технології та сервіси 

Основні  поняття  та  визначення  мультиагентних  систем.  Основи  теорії
агентів  і  мультиагентних  систем.  Узагальнена  модель  та  класифікація
інтелектуальних  агентів.  Мультиагентні  платформи.  Архітектура  агентів.
Архітектура  деліберативних  та  реактивіних  агентів.  Гібридні  агенти  та
архітектури.  Архітектура мультиагентної системи. 

Міжагентна  комунікація,  теорія  мовленнєвих  актів,  мови  міжагентної
взаємодії,  протоколи. Застосування онтологій. Проектування мультиагентних
систем. Агенто-орієнтована парадигма розробки програм. Методології аналізу
та  проектування  мультиагентних  систем  і  віртуальних  організацій.  Сфери
практичного застосування МАС, приклади побудови МАС.

Кооперативна  поведінка  агентів.  Кооперативна  поведінка  та  сумісне
вирішення  проблем.  Міжагентна  взаємодія  (застосування  теорії  ігор  для
моделювання  поведінки  агентів),  досягнення  угоди  (аукціони,  переговори),
кооперативне розподілене вирішення проблем та координація.

 Контрольні питання

1. Чи є агентно-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення
новою парадігмою? Відповідь обґрунтуйте шляхом аналізу спільних та
відмінних  рис  структурного,  об’єктно-орієнтованого,  компонентно-
орієнтованого та сервіс-орієнтованого підходу до розробки ПЗ.

2. На  прикладі  МАС  поясніть  поняття  емерджентної  системи,
емерджентного штучного інтелекту. Наведіть приклади задач, для яких
застосування  МАС  суттєво  підвищило  ефективність  отриманих
результатів.

3. Поясніть  чому  і  для  яких  задач  при  побудові  МАС  знайшли  своє
поєднання  такі  напрямки  як  теорія  ігор,  теорія  переговорів,  моделі
аукціонів, соціологія. 

4. Чи  потребують  МАС  спеціальних  засобів  розробки  (аналізу  та
проектування).  Відповідь  обґрунтуйте  на  прикладі  застосування
методології O-MasE та засобів АUML.

5. Поняття  «агент»  зазвичай  визначається  шляхом  перелічення
властивостей, які мають агенти. Визначте і поясніть властивості, які ви
пов'язуєте з поняттям інтелектуального агента.

6. Агенти дуже «схожі» на об'єкти, але в контексті об'єктно-орієнтованого
програмування  мають  ряд  суттєвих  відмінностей.  Особлива  увага  при

https://www.coursera.org/learn/python-text-mining
https://www.coursera.org/learn/text-mining/
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/
http://www.nltk.org/book/


цьому  приділяється  ролі,  яку  відіграють  зв'язки  в  об'єктно-  і  агентно-
орієнтованих системах. Поясніть відмінності між цими двома поняттями.

7. Завдання,  які  вирішуються  агентом,  можуть  бути  визначені  кількома
способами.  Визначте  і  дайте  оцінку основних підходів до формалізації
розв'язуваного  агентом  завдання  («як  донести  агенту,  що  він  повинен
робити?»).

8. Поясніть (з посиланнями на роботу Остіна, Сірля і Коена та ін.), що ви
розумієте під терміном «мовленнєвий акт».

9. Опишіть  структуру  повідомлень  в  комунікаційних  мовах  KQML  або
FIPA.

10.За допомогою прикладів поясніть роль формату обміну знаннями (KIF) в
комунікаційних мовах агентів.

11.Опишіть роль перформативов INFORM і REQUEST в мові спілкування
агента FIPA і неформально визначте їх семантику. 

12.Поясніть  на  прикладах,  що  ви  розумієте  під  розподілом  задач  та
розподілом  результатів  в  контексті  розподіленого  розв’язку  задач  в
мультиагентних системах. 

13.Протокол CONTRACT NET є, одним з найбільш поширених протоколів
взаємодії  в мультиагентних системах. Коротко опишіть, як працює цей
протокол, його основні етапи.

14.Які  основні  проблеми  необхідно  вирішувати  при  впровадженні
CONTRACT NET? 

15.Поясніть, що ви розумієте під «абстрактною системою аргументів».
16.Поясніть поняття "атака" в абстрактних системах аргументів.
17.Визначте дилему в'язня і ітераційну дилему в'язня. 
18.За яких обставин співпраця є раціональним вибором в ітераційній дилемі

в'язня? 
19.Перелічіть  і  неформально  визначте  п'ять  бажаних  властивостей

протоколу переговорів. 
20.Визначте  протокол  монотонних  поступок  (МСР)  та  Цойтен  (Zeuthen)

стратегію.  Поясніть,  в  якій  мірі  вони  задовольняють  бажаним
властивостям  сценарію  переговорів,  які  ви  визначили  у  попередньому
питанні. 
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