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Мета та завдання проекту 

Акронім STEAM слугує для позначення науки (Science), технології 
(Technology), інженерного проектування (Engineering), мистецтва (Аrt) та 
математики (Mathematics).  
 
Мета проекту: 
• навчити   ліцеїстів математичних основ побудови нейронної мережі; 
• виробити в учнів навички використання навчання нейронних мереж; 
• розробити з учнями програму розпізнання графічних образів на основі 

нейронної мережі;  
• апробувати розроблену програму, дослідити її недоліки та переваги.  
 
Завдання проекту: 
• ознайомити учнів з понятійним апаратом штучного інтелекту; 
• інтегрувати знання біології, математики та інформатики; 
• створити оптимальні навчально-методичні умови опанування учнями 

прийомів програмування штучного інтелекту; 
• створити комп’ютерну програму розпізнавання графічних образів на 

основі нейронної мережі. 



Синхронізація програм 

Синхронізація програм: 

Предмет Тема Завдання за предметами Очікуваний результат з 

предмету (продукт у 

проекті) 

Біологія людини Нейрон – структурно-

функціональна одиниця 

нервової системи 

Ознайомитися з 

особливостями будови та 

типами нейронів.. 

Формування понятійного 

апарату проблеми 

Математика Показникова функція. 

Графік показникової 

фукції 

Ознайомитися з поняттям 

показникової функції. 

Навчитися будувати 

графік показникової 

функції. 

Формування поняття 

показникової функції. 

Вміння будувати графік 

показникової функції. 

Математика Похідна показникової 

функції. 

Навчитися 

використовувати похідну 

для аналізу функції. 

Формування навичок 

аналізу функції. 

Інформатика «Робота у середовищі 

програмування у 

консольному режимі 

Ознайомитися з 

можливостями 

середовища об’єктно-

орієнтованого 

програмування щодо 

роботи у консольному 

режимі 

Формування вмінь та 

навичок консольного 

запуску та виконання 

програм 



Синхронізація програм 

Інформатика Алгоритми з 

розгалуженнями 

Навчитися реалізовувати 

алгоритми з 

розгалуженнями 

Формування навичок 

вибору напрямку 

виконання програми від 

умови  

Інформатика Алгоритми з повтореннями Навчитися використовувати 

можливості середовища 

програмування для роботи 

з циклічними програмами  

Формування навичок 

роботи з командою 

повторення. 

Інформатика Масиви. Рядкові величини Ознайомитися з поняттям 

масиву, навчитися 

використовувати класичні 

алгоритми опрацювання 

масивів 

Формування навичок 

використання алгоритмів 

обробки масивів та рядків. 

Інформатика Підпрограми. Процедури та 

функції 

Ознайомитися з поняттям 

підпрограми, рекурсією, 

навчитися використовувати 

рекурентні функції. 

Формування навичок 

створення функцій 

користувача, використання 

рекурентних функцій. 

Інформатика Проектування об’єктно-

орієнтованої архітектури 

Ознайомитися з об’єкамти 

та класами у програмуванні, 

навчитися використовувати 

бібліотеки 

Формування вмінь та 

навичок використовувати 

об’єкти та зовнішні 

бібліотеки. 

Інформатика Інформаційні технології у 

проектній діяльності 

Створити програму 

розпізнавання графічних 

образів на основі нейронної 

мережі 

Комп’ютерна програма 

«Розпізнавання CAPTCHA на 

основі нейронної мережі» 



Етапи проекту 

№ п/п Предмет Діяльність Термін 

 1 Біологія людини Повторення теми «Нейрон – структурно-функціональна 

одиниця нервової системи» 

Вересень 2015 

 2 Інформатика Робота з програмами в консольному режимі Жовтень 2015 

 3 Інформатика Створення програм з розгалуженнями Листопад 2015 

 4 Інформатика Використання циклічних програм під час розв’язування 

задач 

Грудень 2015 

 5 Інформатика Використання масивів під час створення програм. 

Алгоритми обробки та впорядкування масивів. 

Алгоритми обробки рядків. 

Січень-лютий 2016 

 6 Інформатика Ознайомлення з поняттям підпрограма. Розробка та 

використання функцій під час створення комп’ютерних 

проектів. 

Березень-квітень 

2016 

 7 Інформатика Знайомство з об’єктно-орієнтованим середовищем 

програмування. Використання об’єктів та зовнішніх 

бібліотек. 

Вересень-грудень 

2016 

 8 Математика Ознайомлення з поняттям показникової функції. 

Побудова графіків показникових функцій. 

грудень 2016 

 9 Математика Дослідження показникової функції. Застосування 

показникової функції для аналізу навчання нейронної 

мережі. 

грудень 2016 

 10 Інформатика Створення комп’ютерної програми розпізнавання 

графічних образів на основі нейронної мережі. 

січень-квітень 2017 



Підсумковий результат: 

Комп’ютерна програма «Розпізнавання CAPTCHA на основі нейронної мережі» 



Апробація створеної роботи на ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН України 


