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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

 

Навчальна дисципліна «Програмування нейронних мереж» орієнтована на вивчення 

перспективних методів та алгоритмів глибинного навчання (Deep Learning) та їх реалізації на 

прикладах вирішення актуальних практичних задач; мови програмування Python та прикладних 

бібліотек машинного навчання Keras, Tensorflow, Scikit-learn, NumPy, Pandas тощо; архітектури 

штучних нейронних мереж; методів оптимізації навчання нейронних мереж; методів 

інтелектуального розпізнавання і аналізу текстів, зображень та відео з метою обробки інформації в 

роботизованих системах неруйнівного контролю. 

Знання, які отримують студенти під час вивчення дисципліни, можуть використовуватися у 

подальшому під час проектування інтелектуальних автоматизованих приладів та багатоканальних 

систем технічної та медичної діагностики, а також під час експлуатації указаних систем. 

Предмет навчальної дисципліни: архітектура та програмні алгоритми систем на основі 

штучних нейронних мереж. 



Метою кредитного модуля «Програмування нейронних мереж» є формування у студентів 

компетентностей: 

- ЗК 2 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

- ФК 1 – Здатність застосовувати знання математики в обсязі, необхідному для використання 

математичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації. 

- ФК 4 – Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання,  

ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей окремих  

елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із  

використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

- ФК 9 Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними  

технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати  

прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення  

задач автоматизації. 

- ФК 20 – Здатність обґрунтовано обирати архітектуру нейронних мереж для реалізації  

алгоритмів керування роботами та автоматизованими засобами неруйнівного  

контролю. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння кредитного 

модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

ЗНАННЯ: 

− ЗН 1 – Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, функції  

багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та  

багатьох змінних, операційне числення, теорію функції комплексної змінної, теорію  

ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі,  

необхідному для користування математичним апаратом та методами у галузі  

автоматизації. 

− ЗН 12 – Знати теорію нейронних мереж та методологію їх застосування для вирішення  

практичних завдань в галузі роботизації, автоматизації та обробки даних у  

неруйнівному контролі. 

− архітектури сучасних штучних нейронних мереж; 

− особливостей програмної реалізації заданих алгоритмів роботи нейронних мереж різного 

призначення; 

− основних перспектив розвитку машинного навчання; 

− структури та алгоритмів роботи інформаційних та інтелектуальних систем неруйнівного 

контролю. 

УМІННЯ: 

− УМ 3 – Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та  

числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих  

елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із  

використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

− УМ 20 – Вміти використовувати різноманітні архітектури нейронних мереж для вирішення  

задач аналізу даних, адаптивного управління та створення експертних систем. 

− Вміти визначати найбільш ефективну архітектуру нейронних мереж для вирішення 

конкретних завдань неруйнівного контролю. 



2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

 

Дисципліна «Програмування нейронних мереж» (ПВ 4) є основою для дипломного 

проектування (ЗВ 11). 

 

3. Зміст навчальної дисципліни / кредитного модуля 

 

Кредитний модуль «Програмування нейронних мереж» складається з двох розділів. У 

першому розділі «Основи глибинного навчання» вивчаються базові поняття інтелектуальних 

систем на базі штучних нейронних мереж, основні архітектури та програмні алгоритми роботи 

нейромережевих систем. У другому розділі «Нейронні мережі для аналізу часових послідовностей» 

вивчаються рекурентні нейронні мережі та спеціалізовані нейромережеві архітектури для аналізу 

текстової інформації. Даний кредитний модуль є базовим для дипломного проектування.  

 

Розділ 1. Основи штучних нейронних мереж 

 

Тема 1.1. Історія розвитку машинного навчання. 

Тема 1.2. Основні елементи архітектури штучних нейронних мереж. 

Тема 1.3. Багатошарові нейронні мережі в задачах класифікації. 

Тема 1.4. Оптимізація нейронних мереж. 

Тема 1.5. Вирішення задач регресії із використанням нейронних мереж. 

 

Розділ 2. Глибинне навчання 

 

Тема 2.1. Згорткові нейронні мережі. 

Тема 2.2. Прийоми глибинного навчання. 

Тема 2.3. Рекурентні нейронні мережі. Мережі LSTM та GRU. 

Тема 2.4. Перспективи розвитку методів машинного навчання. 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

 

Базова 

1. Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс (2-е издание) / С. Хайкин.– М:Диалектика, 2020.– 

1104 с. 

2. Шолле Ф. Глубокое обучение на Python / Ф. Шолле. – СПб: Питер Пресс, 2018. – 400 с. 

3. Гудфеллоу Я. Глубокое обучение / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль. – М: ДМК Пресс, 

2017. – 652 с. 

4. Орельен Ж. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и TensorFlow: концепции, 

инструменты и техники для создания интеллектуальных систем / Ж. Орельен., 2018. – 688 с. 

5. Рашка С. Python и машинное обучение. Машинное и глубокое обучение с использованием Python, 

scikit-learn и TensorFlow 2. 3-е издание / С. Рашка, В. Мирджалили., 2020. – 841 с. 

 

Допоміжна 

6. Rosebrock А. Deep Learning for Computer Vision with Python. Practitioner Bundle / А. Rosebrock., 

2017. – 210 p. 



7. Саттон Р. С. Обучение с подкреплением / Р. С. Саттон, Э. Д. Барто. – М: ДМК Пресс, 2020.– 552 с. 

8. Trask А. Grokking Deep Learning / А. Trask..– Manning Publications, 2019. – 335 p. 

9. Burkov А. The Hundred-Page Machine Learning Book / А. Burkov., 2019. – 160 p.  

10. Лапань М. Глубокое обучение с подкреплением / М. Лапань. – СПб: ИД "Питер", 2020. – 496 с.  

11. Николенко С. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей / С. Николенко, Е. 

Архангельская, А. Кадурин. – СПб: ИД "Питер", 2018. – 480 с. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Основні форми навчання – лекції, практичні заняття (комп’ютерні практикуми) та самостійна 

робота студентів. 

Лекційний курс розрахований на вивчення основ сучасних методів глибинного навчання та 

архітектур нейронних мереж для прогнозування, класифікації та аналізу часових послідовностей і є 

базовим для більш детального та конкретного знайомства з перспективними архітектурами 

глибинних нейронних мереж, які можуть бути використані в завданнях автоматизації та 

інтелектуалізації роботизованих систем неруйнівного контролю. 

 

Розділ 1 

Тема 1.1 

Лекція 1. Історія розвитку машинного навчання. 

Поняття «штучний інтелект». Символьний штучний інтелект. Виникнення та розвиток методів 

машинного навчання. Класичні методи машинного навчання. Штучні нейронні мережі [1, 2, 3]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.2 

Лекція 2. Основні елементи архітектури штучних нейронних мереж. 

Модель штучного нейрона. Активаційні функції. Архітектура мереж прямого розповсюдження. 

Конективізм [1, 2, 4]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.3 

Лекція 3. Багатошарові нейронні мережі в задачах класифікації.  

Навчання нейронної мережі. Зворотне поширення помилки. Метод найшвидшого спуску (Gradient 

descent) і його узагальнення. Епохи. Введення в Keras і TensorFlow. Навчання нейронної мережі 

прямого поширення. Оптимізатори в Keras. Формули для поправок ваг під час навчання нейронної 

мережі. Приклад навчання нейронної мережі. [1, 2, 5]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.4 

Лекція 4. Оптимізація нейронних мереж.  

Критерії якості в  Keras. Факторизація та фільтрація даних. Балансування вибірок. Прошарки Batch 

Normalization та Dropout. Контроль за процесом навчання мережі. Ініціалізація ваг нейронної 

мережі. Регуляризація ваг з метою уникнення перенавчання. [1, 2, 5]. 



СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.5 

Лекція 5. Вирішення задач регресії із використанням нейронних мереж.  

Нейронні мережі для прогнозування. Зведення задачі прогнозування до регресійної задачі. 

Прогнозування рядів з сезонною складовою. [1, 2, 3]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Розділ 2 

Тема 2.1 

Лекція 6. Згорткові нейронні мережі.  

Розпізнавання зображень. Каскад Хаара для виділення особи на зображенні. Згортки. Згорткові 

прошарки (convolution layer). Padding. Stride. Pooling. Декореляції. [1, 2]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 2.2 

Лекція 7. Прийоми глибинного навчання.  

Мережі AlexNet та VGG-16. Аугментація даних. Використання перенесення навчання (transfer 

learning) та тонких налаштувань (fine tuning) глибинних нейронних мереж [1, 2, 4]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 2.3 

Лекція 8. Рекурентні нейронні мережі.  

Формат представлення тексту One hot encoding. Представлення тексту щільним вектором. 

Рекурентні нейронні мережі. Розгортка рекурентних прошарків у часі. . Класифікація текстів 

нейронними мережами.  Мережі довгої короткострокової пам’яті (LSTM). Мережі GRU. Аналіз 

текстової інформації мережами  LSTM та GRU. [1, 2, 8]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 2.4 

Лекція 9. Перспективи розвитку методів машинного навчання. 

Огляд перспективних архітектур глибинних мереж. Мережі для пошуку предметів на зображеннях. 

Мережі для аналізу відео. Автоенкодери. Генеративно-змагальні нейронні мережі [1, 2, 5, 7]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Основним завданням циклу практичних занять є закріплення лекційного матеріалу, 

набуття практичних навичок роботи з інтелектуальними системами та вироблення зазначених у 

пп. 1 умінь. 

 

 

 



Номер 

розділу 

Номер 

заняття 
Зміст заняття 

Об'єм 

(год.) 

1 

П1 Основи роботи з бібліотеками аналізу даних 12 

П2 Класифікація об’єктів із використанням нейронних мереж 6 

П3 Оптимізація нейронних мереж 6 

П4 Нейронні мережі в задачах прогнозування 6 

2 

П5 
Бінарна класифікація зображень на основі згорткових нейронних 

мереж 
6 

П6 
Згорткові нейронні мережі в задачах категоріальної класифікації 

зображень 
6 

П7 Створення власного набору даних для навчання нейронних мереж 6 

П8 Рекурентні нейронні мережі для аналізу текстів 6 

 

6. Самостійна робота студента 

 

У відповідності до робочого навчального плану передбачено 48 годин самостійної роботи 

студентів, з яких 6 годин - на підготовку до заліку і 42 години на підготовку до аудиторних занять, 

опрацювання матеріалів лекцій, самостійний розв’язок додаткових задач, оформлення результатів 

виконання практичних робіт та ознайомлення із навчальною літературою відповідно до структури 

дисципліни. Робота направлена на засвоєння та поглиблення вивченого матеріалу та на підготовку 

до занять та семестрового контролю. Самостійна робота студентів передбачає:  

• закріплення знань, отриманих під час вивчення дисципліни; 

• здобуття навичок самостійного вивчення матеріалу. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Перед студентом ставляться наступні вимоги: 

• правила відвідування занять:  

o у режимі очного навчання заняття відбуваються в аудиторії згідно розкладу занять; 

o у режимі дистанційного навчання заняття відбуваються у вигляді онлайн-

конференції у програмі Zoom - посилання на конференцію видається на початку 

семестру. 

• правила поведінки на заняттях: 

o забороняється займатися будь-якою діяльністю, яка прямо не стосується 

дисципліни або може зашкодити здоров’ю; 

o дозволяється використання засобів зв’язку лише для пошуку необхідної для виконання 

завдань інформації в інтернеті; 

o забороняється будь-яким чином зривати проведення занять. 

• правила захисту лабораторних робіт: 

o захист лабораторної роботи проходить під час проведення лабораторної роботи, а 

у випадку дистанційного навчання – у режимі онлайн-конференції на платформі 

Zoom, викладач індивідуально задає запитання, на які пропонується відповісти усно; 

o у окремих випадках допускається можливість захисту під час проведення 

консультацій. 



• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 

o докладна інформація із приводу штрафних та заохочувальних балів наведена у п.8 

«Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання»; 

o максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів визначається відповідно 

до Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Положення про поточний, календарний та семестровий контролі 

результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також інших Положень та 

рекомендацій, які діють в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

• політика дедлайнів та перескладань: 

o перескладання будь-яких контрольних заходів передбачено тільки за наявності 

документально підтверджених вагомих причин відсутності на занятті; 

o захист лабораторних робіт вважається вчасним, якщо він відбувається у межах 

двох занять після проведення лабораторної роботи; 

o перескладань для підвищення балів не передбачено. 

• політика округлення рейтингових балів: 

o округлення рейтингового балу відбувається до цілого числа за правилами округлення. 

• політика оцінювання контрольних заходів: 

o оцінювання контрольних заходів відбувається відповідно до Положення про систему 

оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про 

поточний, календарний та семестровий контролі результатів навчання в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, а також інших Положень та рекомендацій, які діють в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського; 

o нижня межа позитивного оцінювання кожного контрольного заходу має бути не 

менше 60% від балів, визначених для цього контрольного заходу; 

o негативний результат оцінюється в 0 балів. 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Оскарження результатів контрольних заходів 

У випадку незгоди із результатами контрольних заходів студенти можуть виконувати і/або 

захищати їх у присутності комісії, яка формується із викладачів кафедри ПСНК. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 

1. Семестровий рейтинг студента Rс з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 

– виконання практичних робіт (8 практичних робіт протягом семестру) - Rп; 

– виконання доповіді (з презентацією) за одним із методів машинного навчання - Rд. 

Rс = Rп + Rд 

2. Критерії нарахування балів: 

 

2.1. Практичні роботи оцінюються у 10 балів кожна (усього 8×10 = 80 балів): 

– «відмінно» – робота виконана і захищається вчасно, самостійно і у повному обсязі, 

відповіді на запитання викладача на співбесіді із захисту роботи чіткі і без довгих 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


затримок (не менше 90% потрібної інформації), під час відповіді не використовувались 

будь-які сторонні джерела інформації – 10 балів; 

– «добре» – робота виконана самостійно і у повному обсязі, достатньо повна відповідь на 

запитання під час захисту роботи (не менше 75% потрібної інформації) – 9 балів; повна 

відповідь з незначними помилками – 8-7 балів; 

– «задовільно» – робота виконана у повному обсязі, неповна відповідь на співбесіді із 

захисту роботи (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки під час 

виконання роботи – 6 балів; 

– «незадовільно» – завдання виконане неповністю, відповідь не відповідає вимогам до 

«задовільно» – 0 балів. 

За несвоєчасний захист практичних робіт  нараховуються штрафні бали у кількості -1 бал 

за кожну невчасно захищену роботу (усього не більше -5 балів). 

2.2. Доповідь оцінюється у 20 балів: 

– «відмінно» – доповідь виконана і презентується вчасно, у повному обсязі висвітлює 

обрану тему, наявна якісна презентація та демонстрація коректного коду програми, який 

реалізує алгоритм обраного методу – 20-19 балів; 

– «добре» – доповідь виконана і презентується вчасно, досить повно висвітлює обрану тему, 

наявна презентація та демонстрація коду програми, який реалізує алгоритм обраного 

методу – 18-15 балів; 

– «задовільно» – доповідь досить повно висвітлює обрану тему, наявна презентація та/або 

демонстрація коду програми, який реалізує алгоритм обраного методу – 14-12 балів; 

– «незадовільно» – доповідь неповна або не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів. 

 

2.3. Студенти мають можливість отримати заохочувальні бали: 

– За активну роботу на лекційних та практичних заняттях студент може отримати до +0,5 

балів за одне заняття; 

– За участь у наукових конференціях, конкурсах, семінарах тощо за напрямом дисципліни 

– до +3 балів; 

– Загальна сума всіх заохочувальних балів не може перевищувати +5 балів. 

2.4. Умовою допуску до заліку є зарахування 8 практичних робіт. 

 

3. Умовою позитивної атестації є отримання не менше ніж 50% від максимального рейтингу 

Rс, який є можливим на момент проведення атестації. 

 

4. Сума рейтингових балів Rс, отриманих студентом протягом семестру з урахуванням всіх 

штрафних та заохочувальних балів, переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею п.6. 

Якщо сума балів менша за 60, студент обов’язково виконує залікову контрольну роботу. У цьому 

разі сума балів, отриманих протягом семестру та за залікову контрольну роботу, переводиться 

до підсумкової оцінки згідно з таблицею п.6.  

 

5. Студент, який у семестрі отримав більше 60 балів, за бажанням може взяти участь у заліковій 

контрольній роботі. У цьому разі бали, отримані ним протягом семестру, скасовуються, а 

підсумкова оцінка розраховується наступним чином: 

RƩ = Rз+60, 



– де Rз - бали, отримані студентом за залікову контрольну роботу. В такому випадку 

підсумкова оцінка є остаточною. 

Кожне теоретичне запитання залікової контрольної роботи оцінюється у 10 балів за такими 

критеріями: 

– «відмінно»  – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації), надані відповідні 

обґрунтування та особистий погляд, не використовувались будь-які сторонні джерела 

інформації – 10 - 9 балів; 

– «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або незначні 

неточності – 8-7 балів; 

– «задовільно» – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та деякі помилки 

– 6 балів; 

– «незадовільно» – незадовільна відповідь – 0 балів. 

6. Сума стартових балів та балів за залікову контрольну роботу переводиться до підсумкової 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

 

Бали Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Є не зараховані лабораторні роботи або 

не зараховані контрольні роботи або  

стартовий рейтинг менше 26 балів 

Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

У рамках опанування кредитного модуля «Програмування нейронних мереж» 

допускається можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за 

відповідною тематикою (за попереднім узгодженням викладачем). 
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