
Силабус навчальної дисципліни 

 
№ Назва поля Детальний контент, коментарі 

1.  Назва факультету  Факультет Комп’ютерних наук 

2.  Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

3.  Код і назва спеціальності 122 Комп’ютерні науки 

4.  Тип і назва освітньої 

програми 

ОПП «Науки про дані» 

5.  Код і назва дисципліни 

(інформація з ЦІСТ) 

Обчислювальний інтелект 

6.  Кількість ЄКТС кредитів 5 

7.  Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

Лекції – 30 годин, лабораторні роботи – 20 годин, 

консультації – 10 годин, самостійна робота – 90 годин. 

Семестровий контроль – екзамен. 

8.  Графік (терміни) вивчення 

дисципліни  

1-й рік, 1-й семестр 

9.  Передумови для навчання за 

дисципліною 

Раніше мають бути вивчені дисципліни: Вища 

математика, Дискретна математика, Теорія 

ймовірностей, Штучні нейронні мережі, Машинне 

навчання 

10.  Анотація (зміст) дисципліни  Обов’язкова дисципліна базової (професійної) 

підготовки за спеціальністю. Змістові модулі: 

1. Основні поняття теорії обчислювального 

інтелекту (Basics of Computational Intelligence 

Theory).  

2. Сучасні нейро-фаззі системи. 

3. Гібридні системи обчислювального інтелекту 

(Hybrid Computational Intelligence Systems).  
11.  Компетентності, знання, 

вміння, розуміння, якими 

оволодіє здобувач вищої 

освіти в процесі навчання 

Дисципліна сприяє формуванню та розвитку наступних 

компетентностей: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ФК5. Здатність використовувати математичні методи 

для аналізу формалізованих моделей предметної 

області певного проєкту в процесі його реалізації і 

супроводження. 

ФК6. Здатність збирати і аналізувати дані (включно з 

великими), для забезпечення якості прийняття рішень. 

ФК8. Здатність застосовувати існуючі і розробляти 

нові алгоритми розв’язування задач у галузі 

комп’ютерних наук: алгоритми розв’язання 

обчислювальних та логічних задач, алгоритми 

паралельних та розподілених обчислень, алгоритми 

аналітичної обробки й інтелектуального аналізу 

великих даних з оцінкою їх ефективності та 

складності. 

ФК9. Здатність розробляти програмне забезпечення: 

розуміти та застосовувати основи логіки для 



вирішення проблем; вміти конструювати, виконувати 

та налагоджувати програми за допомогою сучасних 

інтегрованих програмних (візуальних) середовищ 

розробки; розуміти методології програмування, 

включаючи об'єктно-орієнтоване, структуроване, 

процедурне та функціональне програмування; 

порівнювати наявні в даний час мови програмування, 

методології розробки програмного забезпечення та 

середовища розробки, а також обирати та 

використовувати ті, що відповідають певному 

проєкту; вміти оцінювати код для повторного 

використання або включення до існуючої бібліотеки; 

вміти оцінювати конфігурацію та вплив на 

налаштування в умовах роботи з сторонніми 

програмними пакетами. 

12.  Результати навчання 

здобувача вищої освіти  

ПРН2. Обирати належні засоби для розробки або 

дослідження (мова програмування, програмне 

забезпечення), що дозволяють знайти правильне і 

ефективне рішення. 

ПРН5. Моделювати об'єкт розробки або дослідження з 

точки зору функціональних компонентів (підсистем) 

таким чином, щоб полегшити та оптимізувати роботу 

над проєктом; використовувати наявні технології та 

методи динамічного і статичного аналізу програм для 

забезпечення якості результату. 

ПРН6. Визначати, оцінювати та порівнювати різні 

технології (методи, мови, алгоритми, графіки робіт) з 

метою встановлення пріоритетів у відповідності з 

різними критеріям продуктивності та якості, що 

визначені завданням. 

ПРН7. Володіти принципами, техніками та засобами 

розробки або дослідження, що використовуються у 

предметній області розробки або дослідження; 

створювати прототипи програмного забезпечення, 

щоб переконатися, що воно відповідає вимогам до 

розробки; виконувати його тестування і статичний 

аналіз, щоб переконатися у відповідності завданню 

розробки або дослідження. 

13.  Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для складання 

заліку/екзамену  

1. Індивідуальні та групові завдання, студентські 

презентації та виступи у наукових заходах. 

2. Для підсумкового контролю у формі екзамену 

для оцінювання роботи студента протягом семестру 

використовують підсумкову рейтингову оцінку 

Рп=Осем. Оцінку за семестр обчислюють як суму 

оцінок за різні види занять. Підсумкова рейтингова 

оцінка за семестр обчислюється у 100-бальній 

системі. 

14.  Якість освітнього процесу  Дотримання принципів академічної доброчесності 

(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої 

програми дисципліни – 2021 р. Використовується 

сучасне програмне забезпечення для моделювання 

http://lib.nure.ua/plagiat


гібридних систем обчислювального інтелекту засобами 

Google Colab та мови програмування Python. 

15.  Методичне забезпечення  1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни «Обчислювальний інтелект» 

для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 

122 Комп’ютерні науки [Електронний ресурс] / 

ХНУРЕ; розроб. Бодянський Є.В. -Х. ХНУРЕ, 2021.- 

23 с.   

16.  Розробник силабусу (посада, 

ПІБ, ел. пошта) 

Є.В. Бодянський, проф. каф. ШІ, д.т.н., проф. 

Е-mail: yevgeniy.bodyanskiy@nure.ua 

 


