
Силабус « Машинне навчання» 

 
№ Назва поля Детальний контент, коментарі 

1.  Назва факультету - Факультет Комп’ютерних наук (КН), 

2.  Рівень вищої освіти  Магістерський 

3.  Код і назва 

спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення» 

4.  Тип і назва освітньої 

програми 

ОНП Інженерія програмного забезпечення 

5.  Код і назва дисципліни  CS.904 Машинне навчання 

6.  Кількість ЄКТС 

кредитів 

4 

7.  Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання)  

Лекції - 24 

Практичні - 8 

Лабораторні - 16 

Консультації - 60 

Самостійна робота - 72 

Сем. Контроль – комбінований іспит 

8.  Графік вивчення 

дисципліни  

1, осінній семестр навчання 

9.  Передумови для 

навчання за 

дисципліною 

-  

10.  Анотація дисципліни Змістовий модуль 1. Мережі, які використовують навчальну 

інформацію. 

Тема 1. Введення. Загальні представлення про Machine learning. 

Види знань та способи їх представлення.     

Тема 2. Перцептрон. Структура перцептрона. Алгоритми 

навчання. 

Тема 3. Багатошаровий перцептрон. Структура перцептрона. 

Алгоритми навчання. 

Тема 4. Архітектури нейронних мереж та алгоритми їх навчання. 

Тема 5. Нейронні мережі star. Методи навчання мережі. 

 

Змістовний модуль 2. Мережі, які не використовують навчальну 

інформацію. 

Тема 6. Нейронні мережі Кохонена та Гросберга. Мережі 

зустрічного поширення. 

Тема 7. Ймовірнісна та узагальнено − регресійна нейронна 

мережа, алгоритми їх навчання. НМ радіальної базисної функції. 

Тема 8. Нейромережі Хопфілда. Метод навчання мережі. 

Тема 9. Нейромережі Хемінга. Метод навчання мережі. 

Тема 10. Мережа АРТ-1. 

Тема 11. Мережа АРТ-2. 

Тема 12. ДАП мережа. 

11.  Компетентності, 

знання, вміння, 

розуміння, якими 

оволодіє здобувач 

вищої освіти в процесі 

навчання  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 



 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

 

ФК-3. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти 

програмних систем. 

ФК-2. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і 

засоби для забезпечення інформаційної безпеки. 

ФК-3. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних та 

системи, здатність створювати програмне забезпечення для 

зберігання, видобування та опрацювання даних. 

ФК-4. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення. 

 

Програмні результати навчання 

 

ПР-1 Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись 

формальними методами опису вимог та моделювання. 

ПР-2 Знати та вміти застосовувати інформаційні технології 

обробки, зберігання та передачі даних. 

ПР-3 Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати 

засоби забезпечення інформаційної безпеки і цілісності даних 

відповідно до розв'язуваних прикладних завдань та створюваних 

програмних систем. 

 

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні: 

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки 

 знати основні визначення для ІНС, нейронна мережа, 

міжнейронні зв'язки, штучний нейрон, робити постановку 

завдання навчання ІНС, знати класифікацію законів і способів 

навчання, архітектури ІНС; 

 методи перетворення даних, класи мереж перетворення 

даних, теорему Колмогорова; 

  знати методи  зворотного поширення помилки, закон 

навчання Backpropagation; 

 знати структуру мережі радіальна базисна функція, само 

організовані карти Кохонена, закон навчання Кохонена; 

  зірки Гросберга. Закон навчання Гросберга; 

  мережу зустрічного поширення. Навчання змаганням, 

фільтрацією. ІНС для просторово-часової обробки сигналу; 

 лінійний асоціатор, закон навчання Хебба; 

 рекурентні асоціативні мережі, мережу Хопфілда, алгоритм 

функціонування мережі Хопфілда, мережу "Brain State in a Box"; 

 двонаправлену асоціативну пам'ять, стохастичне навчання, 

машину Больцмана. 

 

Необхідний обсяг умінь для одержання позитивної оцінки. 

Вміти: 

1. Проектувати структуру нейронної мережі під конкретну 

постановку задачі дослідження. 



2. Здійснювати перетворення та масштабування даних для 

НМ. 

3. Здійснювати навчання НМ та визначати помилку навчання. 

4. Вміти застосовувати пакети програм для роботи з НМ.  

 

12.  Результати навчання 

здобувача вищої освіти  

знати:  

основні принципи нейромережевого представлення невідомих 

знань та закономірностей, а також архитектури і методи навчання 

нейронних мереж; 

технологію побудови експертних систем; 

принципи побудови нових автоматизованих систем на базі 

нейронних мереж та генетичних алгоритмів ; 

основні методи пошуку логічних закономірностей у даних, методи 

асоціаційного пошуку інформації. 

 

вміти:  

використовувати технології, методи та алгоритми 

нейромережевого аналізу даних для створення аналітичних 

систем, систем підтримки прийняття рішень та інтелектуальних 

систем обробки інформації; 

грамотно застосовувати аналітичні, статистичні системи 

STATISTIСA,  See5, PolyAnalyst, WizWhy для розв’язання 

прикладних задач інтелектуальної обробки та аналізу даних. 

 

володіти: навичками установки та налаштування ПЗ для аналізу 

даних (STATISTIСA, See5, PolyAnalyst, WizWhy і т.д.); 

завантаження навчальних і дослідницьких наборів даних з 

відкритих репозиторіїв, наприклад UCI і FIMI тощо; роботи з 

наборами даних та програмним забезпеченням. Особлива увага 

приділяється таким аспектам, як: здатність студента 

сформулювати і виконати прості модельні розрахунки, що 

пояснюють суть конкретного методу; написання навчальних 

(аналітичних) звітів, що представляють собою міні-дослідження 

по застосуванню конкретної моделі, методу та даних, з 

результатами експериментів, проміжними звітами і висновками 

(фактично протокол виконання лабораторної роботи); пошукові 

вміння, спрямовані на дослідження актуальної проблеми або 

завдання, які активно обговорюються науковим співтовариством; 

читання додаткової наукової та навчальної літератури, в тому 

числі англійською мовою, вивчення нового ПО (не описаного в 

текстах практикуму); вміння правильно інтерпретувати отримані 

результати. 

13.  Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для 

складання 

заліку/екзамену  

Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру. 

Як форма підсумкового контролю для дисципліни ОС 

використовується письмовий (комбінований) іспит. При цьому 

виді контролю підсумкова оцінка Pп обчислюється за формулою  

Pп = 0.6 * Осем  + 0.4 * Оісп, де – Осем оцінка за семестр в 100 

бальній системі, Оісп оцінка за іспит в 100 бальній системі. 

Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру. 

Задовільно D, E (60-74). Мати мінімум знань та умінь. 

Виконати та захистити  усі лабораторні роботи. Виконати усі 



пункти індивідуального завдання.  

Добре С (75-89). Твердо знати мінімум знань. Уміти 

використовувати ці знання при вирішенні практичних завдань. 

Виконати та захистити  усі лабораторні роботи в строк. Виконати 

усі пункти індивідуального завдання в строк. Отримати 

сертифікат на Intuit.ru в строк. 

Відмінно A, B (90-100). Знати усі теми. Уміти оцінювати 

ефективність різних засобів. Уміти обрати з різних засобів 

найбільш ефективні. Виконати та захистити  усі лабораторні 

роботи в строк з отриманням найвищої оцінки. Виконати усі 

пункти індивідуального завдання в строк з отриманням найвищої 

оцінки.. Отримати сертифікат на Intuit.ru в строк з оцінкою 

Відмінно. 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студента на комбінованому 

іспиті. 

Задовільно D, E (60-74). Показати необхідний мінімум 

теоретичних знань. Уміти використовувати ці знання при 

вирішенні практичних задач 

Добре С (75-89). Твердо знати мінімум теоретичних знань. 

Без помилок вирішити задачу з практичної частини білету.  

Відмінно A, B (90-100). Показати повні знання основного та 

додаткового теоретичного матеріалу. Обґрунтувати вибір методу 

вирішення практичної задачі. Вирішити задачу найбільш 

ефективним методом 

14.  Якість освітнього 

процесу  

Дотримання норм академічної доброчесності забезпечується 

забороною плагіату та списування. Очікується, що роботи 

студента вирізнятимуться оригінальністю, власними 

міркуваннями в межах команди. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування, списування, часткове чи 

повне запозичення матеріалу з робіт інших студентів є проявом 

академічної недоброчесності. Виявлення зазначених ознак у 

письмовій роботі студентів є підставою для її незарахування. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

15.  Методичне 

забезпечення  

Використовується безкоштовний ліцензійний продукт, 

навчально-методичні матеріали, КНМЗ з дисципліни. 

16.  Розробник силабусу  Доцент кафедри ПІ 

Афанасьєва Ірина Віталіївна 

iryna.afanasieva@nure.ua 
 


