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І. Загальні відомості 

Дисципліна “Програмне забезпечення інтелектуальних систем” 
відноситься до циклу “Професійної та практичної підготовки” обов’язкової  
частини програми. 

У структурно-логічній схемі навчання зазначену дисципліну 
рекомендується розміщувати тоді, коли студенти вже прослухали “Основи 
програмування та алгоритмічні мови”, “Об’єктно-орієнтоване 
програмування”, “Основи дискретної математики” та набули певного досвіду 
у програмуванні і можуть виконати складні лабораторні роботи. 

Курс «Програмне забезпечення інтелектуальних систем» є 
завершальним курсом блоку дисциплін, зв'язаних із програмуванням.  Курс є 
універсальним, тому що знання, отримані в його рамках застосовні в будь-
якій сфері інтелектуальних систем, що найбільш затребувані сьогодні. 
Метою створення інтелектуальних систем є перекладення на машину задач, 
що раніше традиційно вирішувались людьми. Однією за таких задач є 
розвідка і нейтралізація небезпечних екологічних подій роботами-
розвідниками. 

В останні десятиліття у всіх технічно розвинених країнах миру 
збільшився інтерес до проблеми прогнозування природних і техногенних 
катастроф великих  масштабів. Одна з причин пов'язана із збільшенням 
масштабів техногенного впливу господарської діяльності людини  на 
навколишнє природне середовище. 

Розробка методів і засобів створення інтелектуалізованих мобільних 
пристроїв для дорозвідки й нейтралізації небезпечних екологічних подій, 
якщо доступ до аварійного об'єкту людей-експертів обтяжений, дуже 
небезпечний або принципово неможливий, входить як складова частина в 
більше загальну актуальну проблему створення системи керування 
екологічними подіями (створення комплексних інтелектуальних технологій 
підтримки прийняття рішень щодо ідентифікації виниклої екологічної події  
й оптимального вибору послідовності доступних заходів для скорочення 



життєвого циклу екологічної події з метою мінімізації матеріального збитку). 
Тому в цьому курсі розглядається створення систем штучного інтелекту для 
розвідки і нейтралізації небезпечних екологічних подій. 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою дисципліни  «програмне забезпечення інтелектуальних систем» 
є вивчення методологічних основ створення програмного забезпечення 
інтелектуальних систем. 

Задачі навчання:  
 одержання теоретичних знань в сфері розробки інтелектуальних 

систем; 
 вивчення тенденцій та напрямків сучасного розвитку 

інтелектуальних систем; 
 вміти застосовувати вивчені теоретичні знання для конкретної 

предметної галузі створення інтелектуальних робототехнічних засобів для 
розвідки і нейтралізації небезпечних екологічних подій. 

Цілі навчання:  
 вибирати оптимальні засоби розробки;  
 вибирати методи взаємодії компонентів системи для досягнення 

необхідних параметрів роботи системи;  
 проводити налагодження системи під змінні вимоги;  
 
В результатi вивчення другого модуля дисциплiни студент повинен: 

ЗНАТИ: 
 методи та алгоритми побудови інтелектуальних систем, 
  оптимальні засоби розробки;  
 методи взаємодії компонентів системи для досягнення 

необхідних параметрів роботи системи.  
 

УМІТИ: 
 використовувати одержані теоретичні знання для програмної 

реалізації побудови інтелектуальних систем, 



 базуючись на отриманих теоретичних знаннях, уміти програмно 
реалізувати відповідні алгоритми організації інтелектуальних систем, 

 програмно реалізувити алгоритми інтелектуальних систем. 
 проводити налагодження системи під змінні вимоги 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1. Вступ у штучний інтелект (ШІ) 
Тема. 1.1. Основні поняття ШІ. Основні підходи до проектування ШІ. Роботи 

по ШІ. Системи ШІ.  
 
Тема 1.2. Особливості систем ШІ. Знання, що використовуються в системах 

ШІ.  
 
Тема. 1.3. Загальні відомості про моделі ШІ. Типова схема системи ШІ. 

Інтелектуальні бази даних. 
 
Розділ 2. Концепція системи керування екологічною подією (ЕП) з 

використанням технопарку інтелектуальних роботів. 
Тема 2.1. Функціонування системи керування ЕП.  Інформаційно-аналітична 

система. Інформаційне сховище. Ситуаційні центри.  
 
Тема 2.2. Характеристичний простір для опису ЕП. Комплекс засобів для 

гасіння життєвого циклу небезпечної екологічної події.    
 
Тема 2.3. Принципи створення технопарку роботів для розвідки і 

нейтралізації ЕП. Застосування технопарку інтелектуальних роботів-
розвідників. Імітаційне моделювання роботів у зовнішньому 
середовищі. Сценарії ліквідацїі екологічних подій. 

 
Розділ 3. Інтелектуальна робототехніка. 
Тема 3.1. Основні сучасні напрямки розвитку інтелектуальної робототехніки. 

Мініатюризація. Інтелектуалізація. Сучасний світовий стан розвитку 
інтелектуальної робототехніки. Побутові, військові та роботи для 
розвідки і нейтралізації небезпечних екологічних подій. 

 
Тема 3.2. Інтелектуальні роботи наземного базування. 
Лекція 5. Інтелектуальний робот для дистанційного визначення місць 

сильновипромінюючих скупчень в зараженому приміщені. 
Інтелектуальний робот для проходження лабіринту з використанням 4-
променевої дальнометрії для визначення розташування перепон з 
занесенням у бортову базу даних.  

 



Лекція 6. Задача пошуку найкоротшого маршрута ЛАБІРИНТ. Выбор 
оптимальных сенсоров радиации с помощью функции выбора. 

 
Тема 3.3. Інтелектуальні роботи  підводного базування. 
 
Тема 3.4. Інтелектуальні роботи   повітряного базування. 
 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Мета циклу лабораторних робіт подягає в тому, щоб студенти 
отримали практичні навички у розробці основних блоків інтелектуальних 
систем як закінченого програмного продукта. 

Протягом семестру передбачено виконання таких робіт: 
Програмна реалізація алгоритму  дистанційного визначення місць 

сильновипромінюючих  скупчень в зараженому радіаційному приміщені 
Програмна реалізація Інтелектуальний робот для проходження 

лабіринту з використанням 4-променевої дальнометрії для визначення 
розташування перепон з занесенням у бортову базу даних. 

Програмна реалізація адаптивного руху робота підводного базування 
для обслідування підводного об’єкту при попаданні його у вихрову зону. 

Програмна реалізація системи моделювання  зони розповсюдження 
пожежі. 

Програмна реалізація моделювання розповсюдження забруднень у 
водному середовищі. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 
роботи. Лабораторні заняття , в основному , полягають у розв’язанні задач 
кожним студентом самостійно за своїм варіантом  - це активізує творчу 
активність студентів, а також дозволяє на протязі всього семестру 
контролювати якість засвоєння навчального матеріалу. Оскільки дисципліна 
«Програмне забезпечення інтелектуальних систем» тісно пов’язана із 
дисциплінами фахової підготовки спеціалістів – системотехніків, то 
викладання цієї дисципліни здійснюється в комплексі з викладанням 
спеціальних дисциплін та з курсовими роботами з спеціальних дисциплін , 
які виконуються перед або одночасно. 

 
Виконання лабораторних робіт спирається на використання середовищ 

візуального проектування програвних засобів DELPHI, VISUAL C++. 
Перевірка результатів виконання має за головну мету продовження 

процесу вивчення матеріалу з поясненням труднощів, що виникають в ході 
СРС. 
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VI. Мова 

Викладання можливе українською або російською мовами.. 

 

VIII. Методика оцінювання 

1. Оцінка з кредитного модуля виставляється за багатобальною 
системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну. 

2. Максимальна кількість балів з модуля дорівнює 100. 
3. Нарахування балів по окремих видах робіт: 

Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він отримав 
за: 
1.виконання лабораторних робіт; 
2.складання екзамену 
 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
 
1.Виконання лабораторних робіт 
 

N лаб. 
Роботи 

Тема лабораторної роботи Кільк.балів 

1 Програмна реалізація функціонування 
інтелектуального роботу для проходження лабіринту з 

15 



використанням 4-променевої дальнометрії для 
визначення розташування перепон з занесенням у 
бортову базу даних 

2 
 

Програмна реалізація алгоритму  дистанційного 
визначення місць сильновипромінюючих  скупчень в 
зараженому радіаційному приміщені 

20 

3 Програмна реалізація адаптивного руху робота 
підводного базування для обслідування підводного 
об’єкту при попаданні його у вихрову зону 

15 

4 Програмна реалізація системи моделювання  зони 
розповсюдження пожежі  

10 

5 Програмна реалізація моделювання розповсюдження 
забруднень у водному середовищі 

10 

 Всього 70 
 
Оцінюються 5 робіт, передбачених робочою програмою. Максимальний 
ваговий бал rЛР =70 
Оцінювання лабораторних робіт: 

- Якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від 
максимальної кількості балів (кількість процентів залежить від терміну 
запізнення). 

- Якщо робота виконана не самостійно та простежується не 
індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 

- Якщо в програмі не витримані основні правила створення 
програмних продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність 
коментарів та т.п.) знімається 5%. 
 
За своєчасне виконання лабораторної роботи з чіткими відповідями 

на запитання додається один бал до оцінки за роботу. 
 

 
 
4. Екзамен 
Максимальний ваговий бал  rЕКЗ =30 
 
Розрахунок шкали (R) рейтингу:   
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
R= rЛР +rЕКЗ =70+30=100 балів 
Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  
Стартовий рейтинг складає 70 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамена є стартовий рейтинг, що дорівнює 
70*0.6=42 бали. 



Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 
рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 

Шкала оцінювання 
 

RD ECTS Традиційна шкала 
95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
60-64 E Задовільно 3 
41-59 Fx не задовільно 2 
1-40 F не допущений  

 
 

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 


