
ТЕХНОЛОГІЇ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ  
 
Код: ВК-13 
Семестр: 7; 8 
Загальна кількість 
кредитів/годин: 

8 кредитів / 240 годин 

Форма контролю: залік; іспит 
Викладач: к.т.н., Загоруйко Л.В. 
Необхідні 
обов’язкові 
попередні та супутні 
навчальні 
дисципліни: 
 

«Вища математика»; 
«Основи алгоритмізації та програмування»; 
«Дискретна математика»; 
«Теорія ймовірності та математична статистика»; 
«Обчислювальна математика»; 
«Об'єктно-орієнтоване програмування»; 
«Інтелектуальний аналіз даних» 

Місце у структурно-
логічній схемі: 

ВК-13 Технології нейронних мереж викладається на 
четвертому році навчання 

Форми навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 
Мова викладання: українська 

 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. 
 
1.Вступ. Біологічні основи функціонування нейрона. Перші моделі 

нейронної мережі. 
2. Моделі нейронів і методи іх навчання. Персептрон. Сигмоідальний 

нейрон. Нейрон типу «адалайн». Нейрони типу WTA. Модель нейрона Хебба. 
Стохастична модель нейрона. 

3. Однонаправлені багатопрошаркові мережі сигмоідального типу. 
Однопрошаркова мережа. Багатопрошарковий персептрон. Потокові графи і їх 
застосування. Градієнтні алгоритми навчання мережі. Евристичні методи 
навчання мережі. 

4.Практичне використання штучних нейронних мереж. Попередній 
вибір архітектури мережі. Підбір оптимальної архітектури мережі. Методи 
нарощування мережі. 

5. Приклади використання нейронних мереж. Розпізнавання і 
класифікація образів. Нейронні мережі для стиснення даних. Ідентифікація 
динамічних об’єктів. Прогнозування навантажень енергетичної системи. 



Змістовний модуль 2 
 
1.Радіальні нейронні мережі. Методи навчання радіальних нейронних 

мереж. Приклади використання радіальних мереж. 
2.Спеціалізовані структури нейронних мереж. Мережа каскадної 

кореляції. Мережа Вольтеррі. 
3.Асоціативні мережі. Мережа Хопфілда. Мережа Хеммінга. Мережа 

типу ВАМ. 
4.Рекурентні мережі на базі персептрона. Персептронна мережа зі 

зворотнім звязком. Рекурентна мережа Ельмана. Мережа RTRN 
5.Мережі із самоорганізацією. Алгоритми навчання мереж із 

самоорганізацією. Застосування мереж із самоорганізацією. 
6.Нечіткі нейронні мережі структура нечіткої мережі TSK. Структура 

мережі Ванга-Менделя. Приклади реалізації нечітких мереж. 
 
Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній 

програмі 
 
Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки 

інформації в інформаційних і комунікаційних системах та мережах ПРН-18 
Виконувати конфігурування систем виявлення вторгнень та 

використовувати компоненти захисту для забезпечення необхідного рівня 
захищеності ІТС; використовувати інструментарій для моніторингу даних в 
ІТС; виконувати аналіз зловмисного програмного коду ПРН-26 

Використовувати теоретичні і практичні методи та методики досліджень 
у галузі інформаційної безпеки; застосовувати системний підхід та знання 
основ теорії інформаційної безпеки ПРН-28 

 
Схема нарахування балів, які отримують студенти спеціальності 125 

«Кібербезпека», освітньої програми «Кібербезпека» 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль 
(max 40 балів) 

Загальна 
сума 
балів 

Змістовний модуль 1 (max 60 балів) 
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