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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма комплексного іспиту зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки 

та інформаційні технології» складено відповідно до вимог: 

- Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня 
«бакалавр» за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» 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. 

Комплексний іспит зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» є однією з форм підсумкової атестація випускників за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», яка здійснюється після 

завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним 

освітнім рівнем з метою. 

Метою проведення комплексного іспиту зі спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» є: 

- встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 

рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандарту вищої освіти; 

- оцінювання рівня сформованості загально-професійних і 

спеціалізовано-професійних компетентностей (знання, вміння, 

комунікація, автономність та відповідальність, інтегральна 

компетентність) випускників, передбачених відповідним рівнем 

національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців за даною спеціальністю. 

Відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України  і освітньо-

професійної програми підготовки програма підсумкової атестації має бути 

спрямованою на визначення та оцінювання рівня сформованості таких 

компетентностей випускників:  

Загально наукові: 

- базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють 
розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до 

естетичних цінностей та уміння їх використовувати в професійній і 

соціальній діяльності; 

- базові знання в області фундаментальної та прикладної математики та 

уміння їх застосовувати в науково-дослідній і професійній діяльності; 

загально-професійні: 

- ґрунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, 

методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для 

використання математичного апарату під час вирішення прикладних і 



наукових завдань в області інформаційних систем і технологій; 

- знання стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого 

циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних 

технологій; володіння технологією розроблення програмного 

забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника; 

- базові знання в області системних досліджень і вміння застосовувати їх 

під час управління ІТ-проектами, здійснення моделювання систем, 

проведення системного аналізу об'єктів інформатизації, прийняття 

рішень, розробки методів і систем штучного інтелекту; 

інструментальні: 

- здатність до дослідницької роботи; 

- здатність до роботи в команді; 

- здатність аналізувати та синтезувати науково-технічну, природничо-

наукову та загальнонаукову інформацію; 

спеціалізовано-професійні: 

- здатність до математичного та логічного мислення, знання основних 

понять, ідей і методів фундаментальної математики та вміння їх 

використовувати під час розв'язання конкретних завдань; 

- знання закономірностей випадкових явищ і вміння застосовувати 

ймовірнісно-статистичні методи для вирішення професійних завдань;  

- знання сучасних методів побудови та аналізу ефективних алгоритмів і 

вміння їх реалізувати в конкретних застосуваннях;  

- знання загально-методологічних принципів побудови операційних 
моделей, основних етапів і сутності операційних досліджень та вміння їх 

застосовувати під час здійснення аналізу та синтезу інформаційних 

систем різного призначення та в завданнях організаційно-економічного 

управління; 

- знання основних підходів, методів і технологій штучного інтелекту, 

уміння розробляти та застосовувати моделі відображення знань, стратегії 
логічного виведення, технологій інженерії знань, технологій і 

інструментальних засобів побудови інтелектуальних систем;  

- знання теоретичних особливостей нейронних мереж, особливості їх 

розробки, уміння використовувати нейронні мережи під час розв'язання 

різних прикладних задач;  

- знання принципів і правил формалізації економічних ситуацій, уміння 
застосувати математичні методи обґрунтування та прийняття 

управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях;  

- здатність до об'єктно-орієнтованого мислення, знання об'єктно-

орієнтованих мов програмування та уміння застосовувати об'єктно-

орієнтований підхід під час проектуванні складних програмних систем; 

- знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки 
програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого 

циклу;  

- знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і 



технологій їх розробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз 

даних і запити до них;  

- знання теоретичних і практичних основ методології системного аналізу 

для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, 

методів формалізації системних завдань; уміння вирішувати практичні 
науково-технічні та соціально-економічні завдання міждисциплінарного 

характеру;  

- знання концепцій сховищ даних, їх оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу; уміння виявляти в даних раніше не відомих 

знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах професійної 

діяльності;  

- знання методів аналізу, моделювання, реінжинірингу бізнес-процесів 

інформаційних систем, уміння застосовувати САSЕ-засоби під час їх 

проектування;  

- знання методології автоматизованого проектування складних об'єктів і 

систем, уміння використовувати сучасні комп'ютерні технології для їх 

системного, функціонального, конструкторського та технологічного 

проектування;  

- знання теоретичних основ, процесів і процедур управління ІТ-проектами, 

стандартів РМВОК і принципів командної роботи; уміння працювати в 

команді та застосовувати програмні системи проектного управління;  

- знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і 

засобів захисту комп'ютерної інформації, законодавчих актів і стандартів 
для цієї області, сучасних криптосистем; уміння їх застосовувати в 

процесі професійної діяльності. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 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 комплексного іспиту визначаються навчальним 

планом підготовки фахівців та графіком освітнього процесу.  

Комплексний іспит складає кожен студент після повного виконання ним 

навчального плану за відповідним освітнім рівнем. 

Документом, що надає дозвіл на допуск студента до складання 
державного іспиту є розпорядження декана факультету, підписане за 

поданням завідувача кафедри інтелектуальних технологій (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. 

Комплексний державний іспит зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки 

та інформаційні технології» проводиться в письмовій формі.  



Білет комплексного іспиту зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» включає 40 тестових завданнь з дисциплін, що 

визначені даною програмою. 

При складанні комплексного іспиту (повністю або частково) у письмовій 

формі допускається об’єднання в один потік не більше двох екзаменаційних 

груп.  

Тривалість письмового комплексного іспиту складає дві години на 

екзаменаційну групу (один потік). 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ 

 

Оцінювання результатів складання комплексного іспиту зі спеціальності 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 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 комплексного іспиту є 

обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є 

підставою для виставлення незадовільної оцінки за комплексний іспит в 

цілому. 

Підсумкова оцінка комплексного іспиту визначається як середня з 

позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань.  

 

Примітка: Повторне складання (перескладання) державного іспиту і 

захист випускної кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не 

дозволяється.  



Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні комплексного 

іспиту відраховується з Університету. Йому видається академічна довідка 

встановленого зразка.  

Одержання незадовільної оцінки комплексного іспиту позбавляє студента 

права у поточному навчальному році захищати випускну кваліфікаційну 

роботу. 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ 

 

Відповідно до вимог стандарту, освітньо-професійної програми 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» програма 

комплексного іспиту складається з двох частин: 

- блок змістовних модулів для визначення рівня сформованості загально-

професійних компетентностей випускників (далі «Блок ЗПК»). 

- блок змістовних модулів для визначення рівня сформованості 

спеціалізовано-професійних компетентностей випускників (далі «Блок 

СПК). 

Блок ЗПК включає блоки змістовних модулів загально-професійних 
дисциплін з циклу математичної та  природничо-наукової  підготовки та циклу 

професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми 

підготовки. 

Блок СПК включає блоки змістовних модулів з дисципліни «Методи та 

системи штучного інтелекту» та блоки змістовних модулів з одної дисципліні  

блоків спеціалізованих дисциплін варіативної складової освітньо-професійної 

програми підготовки: 

- «Нейромережні технології та їх застосування» для спеціалізації 

«Системи штучного інтелекту»; 

- «Проектування інформаційних систем» для спеціалізації «Системне 

проектування». 

Блок ЗПК 

1. Математичні методи дослідження операцій  

Основні поняття та методологія дослідження операцій  

Історія розвитку та використання методів дослідження операцій. 

Класифікація моделей дослідження операцій. Області практичних застосувань 

методів дослідження операцій та мета його вивчення. Основні поняття 

дослідження операцій: операція, стратегія, стан, діючі фактори операції, 
критерії ефективності. Методологія проведення операційного дослідження: 

визначення мети; складання плану розробки; формулювання проблеми; 

побудова математичної моделі; синтез та (або) обґрунтування математичного 

методу; опрацювання інформації; перевірка адекватності моделі; реалізація 

результатів. Пряма та обернена задачі дослідження операцій.  Поняття про 

детерміновані та стохастичні моделі дослідження операцій і основні підходи до 
їх розв'язування. Проблема багатокритеріальності та її розв'язування; згортка 

критеріїв, переведення критеріїв в обмеження, методи послідовних поступок, 

діалогові методи. 

Задачі лінійного програмування  

Поняття про задачу математичного програмування. Загальна постановка 

та класифікація задач математичного програмування, поняття складності 
алгоритмів розв'язування задач математичного програмування. Побудова 



математичних моделей задач дослідження операцій. Канонічні рівняння. Лінійні 

моделі та зв'язані з ними спрощення дійсності: пропорційність і адитивність. 

Загальна канонічна форма задачі лінійного програмування. Графічне 

розв'язування задач лінійного програмування. Поняття про основні задачі 

аналізу лінійних моделей на чутливість: статус та допустимі межі зміни 
ресурсів, цінність ресурсів, чутливість функції мети. Базисні розв'язки задачі 

лінійного програмування. Основні теореми лінійного програмування. Алгоритм 

симплекс-методу та його таблична форма. Метод штучного базису. Особливі 

випадки вирішення задач лінійного програмування. Умови оптимальності та 

допустимості. Особливі випадки симплекс-методу. Методи знаходження 

початкового базису. Двоїстість у задачах лінійного програмування. Поняття 
прямої та двоїстої задач лінійного програмування. Основні теореми двоїстості. 

Двоїстий симплекс-метод. Економічна інтерпретація двоїстості. Модель 

транспортної задачі лінійного програмування. Приклади транспортних задач. 

Методи побудови опорного плану транспортних задач: північно-західного кута, 

мінімального елементу, евристичний метод Фойгеля. Методи знаходження 

оптимального плану (метод потенціалів і розподільчий). Теореми про 
потенціали. Задача про призначення. Угорський алгоритм. 

Задачі на мережах 

Загальні поняття мережі, потоку. Задача про найкоротший ланцюг. 

Алгоритм Дейкстри. Задача про багатополюсний найкоротший ланцюг. 

Алгоритм Флойда. Властивості потоку. Теорема Форда-Фалкерсона про 

максимальний потік і мінімальний розріз. Постановка задачі про максимальний 

потік мінімальної вартості. Основні типи потокових задач як частинні випадки 
загальної. Задача про знаходження максимального потоку та її застосування. 

Алгоритм розташування позначок. Параметри мережі: ранні та пізні терміни 

здійснення подій і робіт, критичний шлях. Резерви часу подій і робіт. Метод 

критичного шляху (CRM). 

 Задачі цілочисельного і дискретного програмування  

Особливості цілочисельних задач. Цілочисельні моделі практичних задач. 
Загальна характеристика основних груп методів розв'язування цілочисельних 

задач: відсікань, комбінаторних, евристичних. Принципи побудови 

евристичних алгоритмів. Основні ідеї методів відсічень. Метод Гоморі.  Схема 

методу гілок і меж та її основні структурні елементи: стратегії розгалуження, 

границі та їх властивості, стратегія відтинання вузлів. Булеве програмування. 

Динамічне програмування 

Загальна постановка задачі динамічного програмування. Формалізація 

багатоетапної оптимізації. Основні типи задач і моделей динамічного 

програмування. Багатокроковий процес прийняття рішень, метод рекурентних 

співвідношень. Принцип оптимальності і рівняння Беллмана. Оптимальний 

розподіл інвестицій як задача динамічного програмування. Заміна устаткування 

як задача динамічного програмування.  



Теорія ігор 

Основні поняття теорії ігор: учасники гри, стратегії, виграші. 

Класифікація ігор за ознаками: кількість гравців, потужність множини 

стратегій; характер взаємодії гравців, розмір виграшів, вид функції виграшів, 

кількість і характер ходів, інформованість. Загальна характеристика методів 

розв'язування ігор. Матричні ігри двох осіб з нульовою сумою. Означення, 
приклади. Оптимальні чисті стратегії. Теореми про ціну гри і максимін. 

Оптимальні змішані стратегії та їхні властивості. Ціна гри в змішаних 

стратегіях. Основна теорема матричних ігор. Геометричне розв'язування ігор 

розміром 2*2, 2*n, m*2. Поняття про кооперативні ігри. Біматричні ігри та 

положення рівноваги в біматричних іграх. 

Нелінійне програмування 

Класичний метод оптимізації та метод множників Лагранжа. Метод 

множників Лагранжа та теорія двоїстості. Необхідні й достатні умови існування 

сідлової точки. Теорема Куна-Такера. Квадратичне програмування.  

Геометричне програмування. Задачі опуклого програмування. Методи 

штрафних функцій. Методи одновимірної оптимізації. Чисельні методи 

нелінійного програмування. Метод ділення відрізка навпіл, метод золотого 
перерізу, градієнтні методи, метод Ньютона. 

Теорія прийняття рішень 

Базові основи прийняття рішень. Загальна задача прийняття рішень. 

Бінарні відношення. Функції вибору. Основи теорії корисності.  

Експертні процедури для прийняття рішень. Методи голосування. 

Методи обробки експертної інформації. Метод аналізу ієрархій. 

 Прийняття рішень в умовах визначеності. Основні поняття та 
визначення. Умови оптимальності. Методи багатокритеріальної оптимізації. 

Прийняття рішень в умовах конфлікту.  

Некооперативна поведінка ізольованих гравців.  

Повна та часткова інформованість  гравців.  

Поведінка гравців в умовах мінімальної інформованості. Змішані 

стратегії.  
Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації. Основні поняття з теорії 

нечітких множин. Прийняття рішень при нечіткому відношенні переваги. Ігри в 

умовах нечіткої інформації. Нечіткі задачі багатокритеріальної оптимізації. 

Контрольні запитання  

1. Етапи побудови математичної моделі в дослідженні операцій. 
2. Математична модель  задачі лінійного програмування.  

3. Графічна інтерпретація та метод вирішення задачі лінійного 

програмування. 

4. Симплекс-метод вирішення задач лінійного програмування. 

5. Особливі випадки застосування симплекс-методу: виродженість рішення, 

альтернативні оптимальні рішення,  необмежені рішення, відсутність 
допустимих рішень. 

6. M-задача лінійного програмування. Метод штучного базису. 



7. Двоїстість у лінійному програмуванні. Зв’язок з прямою задачею. Головні 

теореми двоїстості. 

8. Дослідження задач лінійного програмування на чутливість. 

9. Двоїстий симплекс-метод. 

10. Лінійне цілочисельне програмування: метод Гоморі. 
11. Лінійне цілочисельне програмування: метод гілок і меж. 

12. Задача про найкоротший ланцюг. Алгоритм Дейкстри. 

13. Задача про багатополюсну мережу. Алгоритм Флойда. 

14. Задача про оптимальне дерево-кістяк. 

15. Транспортна задача. Метод потенціалів. 

16. Задача про призначення. Угорський алгоритм. 
17. Задача про максимальний потік.   Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

18. Динамічне програмування. Метод Беллмана. Алгоритми прямої і 

зворотної прогонки рішення задачі. 

19. Динамічне програмування: задача про розподіл капітальних вкладень. 

20. Теорія ігор: чисті та мішані стратегії. 

21. Аналітичне і графічне вирішення задач 2x2 в теорії ігор. 
22. Нелінійне програмування: безумовна оптимізація для однієї змінної. 

23. Нелінійне програмування: безумовна оптимізація для багатьох змінних, 

матриця Гессе. 

24. Умовна оптимізація: метод множників Лагранжа. 

25. Чисельні методи вирішення задач нелінійного програмування. 

26. Скалярна функція вибору. 
27. Функція колективної корисносності. 

28. Сформулюйте теорему про нормальність функції вибору. 

29. Приведіть основні операції над функціями вибору. 

30. Функція корисносності в умовах невизначенності. 

31. Функція корисносності в умовах ризику. 

32. Описати загальну схему експертизи. 
33. Дати визначення медіани Кемені-Снела. 

34. Сформулювати правила Кондорсе і Борда. 

35. Сформулювати парадокс Ерроу. 

36. Сформулювати аксіому участі. 

37. Голосування з послідовним виключенням. 

38. В чому полягає метод аналізу ієрархії Сааті? 
39. Як в методі аналізу ієрархій здійснюється аналіз однорідності суджень? 

40. В чому полягає алгоритм ієрархічного синтезу? 

41. Як в методі Сааті відбувається агрегування думок експертів? 

42. Дайте визначення слабко ефективної оцінки. 

43. Дайте визначення ефективної альтернативи. 

44. Дайте визначення власне ефективної альтернативи. 
45. Сформулюйте необхідну й достатню умови слабкої ефективності 

альтернативи. 

46. Сформулюйте необхідну й достатню умови ефективності альтернативи. 

47. Сформулюйте необхідну й достатню умови власної ефективності 

альтернативи. 

48. Які ви знаєте основні типи правил вибору ефективних альтернатив. 



49. Яка основна ідея методу ідеальної точки. 

50. Яка основна ідея вибору з урахуванням кількості домінуючих критеріїв. 

51. Яка основна ідея методу послідовних поступок. 
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2. Організація баз даних та знань 

Системи баз даних. Основні поняття й архітектура Моделі даних. 

Реляційна модель даних. Теорія нормалізації реляційної моделі даних. Мови 

запитів. Мова SQL. Мова QBE. Проектування баз даних. Цілісність даних 

Навігаційна обробка даних. 

Контрольні запитання 

1. Дати визначення бази даних та СУБД; визначити відмінності бази даних  від 

файлової системи; перелічити компоненти СУБД, а також вимоги, яким вони 

повинні відповідати. 

2. Представити архітектуру СУБД; дати порівняльну характеристику її 

зовнішньому, концептуальному і внутрішньому рівням; перелічити функції 

СУБД. 
3. Моделі даних: класифікація, головні властивості кожної моделі; порівняти 

моделі між собою і визначити переваги і недоліки кожної моделі. 

4. Дати визначення реляційної  моделі даних і назвати її складові елементи;  

пояснити роботу операцій реляційної алгебри. 

5. Обґрунтувати необхідність проведення нормалізації; дати характеристику 

нормальним формам бази даних; визначити основні нормальні форми; 
привести приклади таблиць у нормальних формах. 

6. Основні фази та етапи життєвого циклу системи баз даних; методологія 

проектування баз даних: вимоги до методології, послідовність проектування. 



7. ER–моделювання предметної області; перелічити основні компоненти 

концептуальної моделі; визначати основні об’єкти та види зв’язків між 

ними. 

8. Даталогічне проектування бази даних: перелічити етапи і визначити правила 

переходу від концептуальної моделі до логічної моделі. 
9. Засоби автоматизації проектування баз даних: класифікація та 

функціональні можливості CASE засобів; об’єктно-орієнтований та 

структурний підходи до проектування баз даних. 

10. Мова SQL: основні можливості по формуванню запитів до бази даних, 

приклади запитів. 

11. Мова SQL: основні можливості по визначенню даних та  маніпулюванню 
даними в базі даних, приклади операцій по створенню бази даних та по 

маніпулюванню даними. 

12. Мова запитів QBE: основні можливості по формуванню запитів до бази 

даних, приклади запитів.  

13. Паралельна обробка даних у базі даних; транзакції і їхні властивості; 

управління транзакціями, двохфазове блокування, метод тимчасових міток.  
14. Архітектура клієнт-сервер: визначити властивості цієї схеми, перелічити 

переваги і недоліки; порівняти сервер файлів із сервером бази даних. 

15. Пояснити призначення процедур, що зберігаються, тригерів, генераторів; 

привести приклади цих програм.  

16. Архітектура із сервером застосувань: визначити властивості цієї схеми, 

пояснити призначення сервера застосувань; порівняти архітектуру клієнт-
сервер та архітектуру віддаленого доступу з  архітектурою із сервером 

застосувань. 

17. Розподілені бази даних: архітектура, механізми розподіленого зберігання 

даних; механізми і моделі реплікації; фрагментація баз даних. 

18. Захист інформації в базах даних: пояснити за допомогою яких засобів 

підтримується безпека, перелічити основні моделі безпеки, привести 
приклади захисту інформації на мові SQL.  

19.  Об’єктно-орієнтовані бази даних: склад та структура об’єктно-орієнтованої 

моделі, організація збереження даних та доступу до даних; об’єктно-

реляційні бази даних. 

20. Фізична організація баз даних: склад та структура, фізичне збереження 

даних у базі даних, багаторівнева організація пам’яті, кешування.  
21. Пояснити необхідність застосування індексів у базах даних, склад та 

структура індексів, хешування, бінарні дерева, B–дерева.  

22.  Визначити цілісність бази даних; пояснити  яким чином підтримується 

цілісність бази даних; які шляхи збереження цілісності при різних операціях 

по зміні даних у базі даних. 

23. Технології створення баз даних за допомогою сучасних інструментальних 
засобів, перелічити послідовність робіт із створення локальної і серверної 

бази даних. 

24. Адміністрування базами даних, операції резервування і архівування даних, 

операції по забезпеченню надійності і праце спроможності системи, процеси 

журналізації в базах даних;   експлуатація баз даних. 



25. Документальні інформаційні системи, їхній склад і структура; порівняти 

фактографічні і документальні системи; пояснити яким чином організовано 

збереження документів, як виконується індексація і пошук документів. 

26. Інформаційне забезпечення автоматизованих систем: склад та структура 

інформаційного забезпечення, системи класифікації та кодування 
інформації. 

27. База знань: склад і структура, головні відмінності від бази даних;  моделі 

представлення знань, організація виведення в базах знань. 
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Блок СПК 

3. Методи та системи штучного інтелекту 

Способи подання інтелектуальної задачі та методи пошуку рішень 

Поняття інтелектуальної системи та інтелектуальної задачі. Визначення 

інтелектуальної системи та інтелектуальної задачі. Способи подання 



інтелектуальних задач, їхні переваги та недоліки.  Інтелектуальні агенти. 

Проблемне середовище. Структура агентів.  

Пошук рішень інтелектуальних задач в просторі станів. Стратегії 

неінформованого пошуку. Стратегії інформованого (евристичного) пошуку . 

Евристичні функції. Прийняття оптимальних рішень в іграх. Альфа-бета 
відтинання. Неідеальні розв’язки. Ігри з елементами випадковості. Алгоритми 

локального пошуку та задачі оптимізації. Локальний пошук в неперервних 

просторах. Еволюційні алгоритми. Нейронні мережі. Основні операції над 

нечіткими множинами 

 Задачі з обмеженнями. Застосування пошуку з поверненням. 

Застосування локального пошуку для розв’язання задач з обмеженнями.  

Представлення знань у системах штучного інтелекту 

Знання та моделі представлення знань у системах штучного інтелекту. 

Знання та агенти, що базуються на знаннях. Логіка. Пропозиціональна логіка. 

Шаблони формування суджень в пропозиціональній логіці. Пропозиціональне 

логічне виведення. Агенти, що базуються на пропозиціональній логіці. Логіка 

першого порядку. Резолюція.  Концептуальні графи. Дані та знання. 

Продукційні моделі представлення знань. Управління пошуком рішень у 
продукційних системах. Продукції та мережі виведення. Пряме та зворотне 

виведення. Переваги продукційних систем.   

Семантичні мережі, основні поняття, типи, способи опису, та логічне 

виведення на семантичних мережах. Визначення та класифікація. Трирівнева 

архітектура семантичних мереж. Асиміляція нових знань на основі 

семантичних мереж.  
Фрейми: основні поняття, структура фрейма. Фреймові системи. Фрейми 

та слоти: базові поняття. Конкретизація, ієрархія та наслідування фреймів. 

Поповнення первинних описів на основі фреймових моделей. Мережі 

подібностей та відмінностей. Фрейми та об’єктно-орієнтоване програмування.  

Логічні побудови та логічні моделі. Основи числення предикатів. 

Фразова форма запису логічних формул. Метод резолюції. Фрази Хорна, 
пренексна нормальна форма, константи та функції Сколема. 

Онтології, визначення, типи. Процес побудови онтологій. Експертні 

системи, призначення та принципи побудови, узагальнена архітектура, класи 

задач, які вирішуються за допомогою експертних систем. Поняття експертної 

системи. Характеристика експертної системи. Застосування та предметні 

області експертних систем. Елементи експертної системи. 
    

Контрольні запитання 

1. Опишіть властивості проблемних середовищ. 

2. Наведіть класифікацію інтелектуальних агентів. 

3. Які компоненти повинна мати кожна задача? 
4. Чим відрізняються стратегії інформованого пошуку? 

5. Наведіть приклад деякої задачі та побудуйте для неї евристичну функцію. 

6. Що є спільного і відмінного в алгоритмах локального пошуку? 

7. Опишіть задачі задоволення обмежень. Наведіть приклади. 



8. Опишіть структуру і логіку поведінки агентів, що базуються на знаннях. 

9. Опишіть синтаксис та семантику пропозиціональної логіки. 

10. Дайте характеристику правилам логічного виведення. 

11. Що таке резолюція і де вона використовується? 

12. Опишіть синтаксис і семантику логіки першого порядку. 
13. Які складові містять онтології та прокоментуйте їх. 

14. Як має діяти інтелектуальний агент в умовах недостатньої інформації? 
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4. Дисципліни блоку спеціалізації 

Нейромережні технології та їх застосування (блок спеціалізації 

«Системи штучного інтелекту») 

Штучні нейронні мережі. Нейрон Маккаллока і Піттса.Мережі прямого 

поширення. Багатошаровий перцептрон. Метод зворотного поширення 

похибки. Перенавчання мережі. Регуляризація.RBF-мережі. Мережа Кохонена. 

Принцип навчання. Задачі, для вирішення яких вони застосовні. Мережі 

зустрічного поширення. Мережі зі зворотними зв’язками. Особливості 

структури. Різновиди. Згорткові мережі. Особливості структури. Параметри 

мережі. Задачі для вирішення яких вони застосовні. АРТ-мережі. Принцип 

функціонування.  

Контрольні запитання 

1. Штучні нейронні мережі (ШНМ): визначення, особливості, галузі 

застосування. 

2. Нейрон Маккаллока і Піттса. Принцип функціонування. Особливості. Задачі, 
для вирішення яких він застосовний. 

3. Активаційна функція, її різновиди. 

4. Персептрон Розенблатта. Визначення простого перцептрона.  

5. В чому полягає причина обмеженості можливостей перцептрона 

Розенблатта? 

6. Багатошаровий перцептрон( перцептрон Румельхарта). Структура. 
Особливості. Задачі, для вирішення яких він застосовний. 

7. Метод зворотного поширення похибки(узагальнений підхід) 



8. online–навчання. offline–навчання. часткове–навчання. Переваги, недоліки. 

9. Метод зворотного поширення похибки. Проблеми градієнтного спуску  

10. Перенавчання мережі. Регуляризація. 

11. Мережі Кохонена. Задачі, для вирішення яких вони застосовні. 

12. Мережа Кохонена. Моделі конкурентного навчання. WTA, WTM, CWTA 
13. Мережа Кохонена. Задача класифікації. Задача кластеризації.  

14. Мережі, що самоорганізуються. Узагальнений алгоритм навчання. 

15. RBF-мережі. Особливості будови. Задачі для вирішення яких вони 

застосовні. Навчання 

16. Мережі зі зворотними зв’язками. Особливості структури. Різновиди 

архітектур. Задачі для вирішення яких вони застосовні. 
17. Мережа Хопфілда. Особливості дискретної моделі. Задачі для вирішення 

яких вона застосовна. 

18. Мережа Хеммінга. Особливості архітектури, функціонування. Задачі для 

вирішення яких вона застосовна. 

19. Мережа Коско. Особливості функціонування. 

20. Мережа Джордана. Особливості функціонування. 
21. Мережа Ельмана. Особливості функціонування. 

22. Машина Больцмана. Особливості. Задачі для вирішення яких  

23. Когнітрон Фукушіми. Неокогнітрон Фукушіми. Структурні особливості. 

Узагальнений алгоритм навчання. Задачі для вирішення яких вони 

застосовні. 

24. Згорткові мережі. Особливості структури та функціонування  
25. Мережі зустрічного поширення. Особливості будови.  

26. INSTAR Гроссберга.  

27. OUTSTAR Гроссберга.  

28. АРТ-мережі. Принцип функціонування. 
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Проектування інформаційних систем (блок спеціалізації 

«Системне проектування») 

 



Поняття та призначення  інформаційної системи. Завдання і функції ІС. 

Життєвий цикл ІС. Класифікація ІС. Огляд основних методологій. Визначення 

вимог. Причини складності розроблення вимог. Методології і стандарти, що 

регламентують роботу з вимогами: IEEE, ГОСТ, RUP. Процеси управління 

вимогами. Декомпозиція процесу створення вимог в SWEBOK, RUP, 

MSF. Виявлення вимог. Поняття стандартизації, сертифікації. Види стандартів. 

Переваги стандартизації в ІТ-сфері.  Основні стандарти в галузі програмної 

інженерії. SWEBOOK. RUP. IEE830. Стандарт запропонований К.Вігерсом. 

Технічне завдання. Зміст програмних документів. Програмна специфікація 

(program specification). Методи донесення ідей в специфікації. Методологія 

структурного системного аналізу  та проектування SADT(IDEF0). Діаграми 

потоків даних DFD. Діаграма дерева вузлів. Використання схем документообігу 

для маршрутизації документів. Ієрархія принципів 

проектування. SOLID основні поняття. Реалізація принципів SOLID. 

Класифікація архітектурних парадигм. Визначання якості архітектурного 

рішення. Огляд основних архітектурних парадигм. Канали та фільтри. 

Багаторівнева архітектура. Архітектура, що керується подіями(EDA). 

Мікроядерна архітектура. Мікросервісна архітектура. Системний підхід. 

Архітектурний підхід. Ієрархія принципів проектування. Компоненти ІС. 

Характеристики якості ПЗ. Поняття фреймворку. Класифікація фреймворків. 

Класифікація фреймворків для розробки корпоративних ІС. 

Контрольні запитання 

1. Що таке інформація та інформаційна система? 

2. Які основні функції ІС? 

3. Опишіть класифікацію ІС. 

4. Що таке життєвий цикл ІС? 

5. Опишіть каскадну модель життєвого циклу ІС. 
6. Опишіть спіральну модель життєвого циклу ІС. 

7. Опишіть RAD модель життєвого циклу ІС. 

8. Опишіть метод послідовного нарощування функцій ІС. 

9. Опишіть модель життєвого циклу ІС, яка побудована на повторному 

використанні компонентів. 

10. Опишіть модель життєвого циклу ІС яка заснована на автоматизованому 
синтезі програм. 

11. Опишіть основні стадії формування вимог до ІС 

12. Опишіть методологію формування вимог до ІС SWEBOK  

13. Опишіть методологію формування вимог до ІС RUP  

14. Опишіть методологію формування вимог до ІС MSF  

15. Опишіть методологію формування вимог до ІС  «ГОСТ 34.602-89 
Техническое задание на создание автоматизированной системы» 

16. Опишіть методологію формування вимог до ІС 830-1998 — IEEE 

Recommended Practice for Software Requirements Specifications  

17. Опишіть методологію формування вимог до ІС К. Вігерс  

18. Опишіть методи виявлення вимог 



19. Опишіть критерії оцінки вимог 

20. Опишіть основні програмні документи 

21. Програмна специфікація та її розробка 

22. Наведіть основні принципи побудови IDEF0 

23. Наведіть основні принципи побудови DFD 
24. Наведіть основні принципи методології SADT 

25. Опишіть основні принципи методології SOLID 

26. Дайте коротку характеристику основним архітектурним парадигмам 
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