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Що собою 
представляє
Artificial Intelligence

2

Простими словами, штучний 

інтелект (англ. Artificial intelligence, 

AI) - це широка галузь комп'ютерних 

наук, які спрямовані на імітацію 

інтелекту людини машинами.

Наразі ж нас оточують безліч 

неймовірно складних інструментів 

штучного інтелекту, які покликані 

полегшити аспекти сучасного життя 

(Голосовий пошук, Відеоігри, 

Автономні автівки).
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Intel® AI Academy



Доступ до 
бібліотек та 
фреймворків
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Intel® AI Academy надає доступ до

безкоштовних бібліотек та 

фреймфорків для машинного 

навчання, нейронних мереж та 

розпізнавання зображень.

Посилання:

https://software.intel.com/en-us/ai-

academy/tools



Intel® AI DevCloud
Intel® AI DevCloud – сервіс для 

безкоштовного хмарного 

обчислення, що працює на базі 

процесорів Intel® Xeon® Scalable

для машинного навчання. 

Доступ на 30 днів після реєстрації у 

програмі Intel® AI Academy.

Посилання:

https://software.intel.com/en-us/ai-

academy/tools/devcloud
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Intel® AI 
DevCloud
для викладачів
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Викладачі можуть отримати 

безкоштовний доступ до AI 

DevCloud для себе та студентів для 

використання в класі.

Посилання: 

https://software.intel.com/en-us/ai-

academy/devcloud-for-classroom



Навчальні
матеріали для 
викладачів
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Безкоштовний доступ до 

презентацій, практичних занять та 

відповідей на ключові запитання 

до концепцій machine learning та

deep learning для використання в 

класі або для домашніх завдань.

Посилання: 

https://software.intel.com/en-us/ai-

academy/request-for-instructional-

materials



Реєстрація!
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Заповніть необхідні поля та 

отримаєте безкоштовний доступ 

до ресурсів Intel® AI Academy.

Посилання:

https://software.intel.com/registratio

n/?lang=en-us
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Microsoft Azure



Доступ до 25 
додатків з  
Microsoft Azure
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Обліковий запис надає право 

протягом 12 місяців

використовувати 25 додатків для 

розробки додатків, роботи с 

базами даних, зберігання файлів

та об’єктів.

Посилання: 

https://azure.microsoft.com/ru-

ru/free/



Безкоштовні додатки Microsoft Azure

Віртуальні машини Linux

та Windows доступні як 

середовища для 

виконання додатків 

протягом 750 годин

Середовища для 

збереження даних з 

віртуальних машин, та 

5Гб для збереження 

файлів

Можливості створювати 

бази даних SQL (до 

250Гб) та Azure Cosmoc

DB(до 5Гб)

Доступ до середовищ 

для розробки додатків, 

таких як Visual Studio та

DevTest Labs
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Безкоштовні додатки Microsoft Azure

Хмарні додатки для 

машинного навчання та 

API-інтерфейси для 

розпізнавання обличчя і 

мови  

Відстеження, 

підключення та 

контроль ресурсів 

Інтернету речей

Підключення 

віртуальних мереж та 

5Гб для передачі 

вихідного трафіку

Загальнодоступна 

віртуальна IP-адреса з 

балансуванням 

навантаження
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Онлайн ресурси 
для навчання
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Можливості для вивчення роботи 

додатків Microsoft Azure

використовуючи онлайн відео-

лекції, покрокові схеми для різних 

рівнів навичок та практичні 

завдання для перевірки здобутих 

знань.

Посилання: 

https://azure.microsoft.com/ru-

ru/training/



Приклади по 
створенню 
додатків
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Microsoft Azure створює 

керівництва для навчання 

навичкам роботи при створенні 

додатків, використовуючи 

машинне навчання та штучний 

інтелект для різних мов 

програмування(PHP, Python, Java).

Посилання: 

https://docs.microsoft.com/ru-

ru/azure/



Реєстрація!
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Для реєстрації достатньо ввести 

ім’я користувача облікового запису 

Майкрософт Офіс 365 СумДУ!

Після реєстрації протягом року 

будуть доступні усі 25 додатків, а 

також декотрі додатки доступні 

безкоштовно на постійній основі. 

Посилання: 

https://signup.azure.com/
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IBM Free Products



Безкоштовні
курси від IBM з 
Data Science
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Провідні фахівці IBM створили 

безкоштовні курси у вигляді відео-

лекцій та завдань, як для 

початківців, так і для експертів з 

вивчення Data Science, BlockChain, 

роботи з великим об’ємом даних, 

створення Чат-Ботів та машинного 

навчання.

Посилання: 

https://cognitiveclass.ai/courses/



IBM Academic 
Initiative
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Безкоштовний доступ до основних

продуктів IBM для університету та 

студентів завдяки програмі IBM 

Academic Initiative, що надає право 

використовувати засоби для 

аналітики – IBM Watsons Analytics, 

Інтернету Речей (IoT), Data Science, 

Blockchain.

Посилання: ibm.onthehub.com



IBM Academic Initiative

Об'єднавши API та 

служби, IBM Cloud 

пропонує екосистему 

послуг для прискорення 

темпів інновацій

Експертиза в області 

інтелектуального 

аналізу даних та 

прогнозованої аналітики 

забезпечується завдяки 

Watson Analytics

Це потужний інструмент 

для аналізу даних, який 

допомагає вам швидко 

створювати точні 

прогнозовані моделі без 

програмування

Центр інтелектуальних 

операцій IBM забезпечує 

інтегровані карти, онлайн 

інформаційні панелі, 

звіти, численні аналітичні 

алгоритми
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Безкоштовні 
курси для роботи 
з продуктами IBM

20

IBM Academic Initiative пропонує 

курси та інструкції для 

ознайомлення та отримання 

навичок з основ роботи з такими 

складовими, як IoT, Data&Analytics, 

IBM Cloud, Blockchain.



Відео та текстові 
уроки від IBM
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Також IBM залучає провідних 

фахівців для створення відео та 

текстових уроків у різних сферах, 

таких як робота з IBM Cloud, 

Штучним Інтелектом, нейронними 

мережами, створення чатботів, 

Blockchain та робота з даними з 

використанням Python.

Посилання: 

https://www.ibm.com/developerworks/

Відео урок зі створення чатботу в IBM Cloud



Реєстрація!
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Для доступу до додатків програми 

IBM Academic Initiative необхідно 

зареєструватися, використовуючи 

свою робочу електронну адресу 

від університету.

Посилання: 

https://ibm.onthehub.com/WebStore

/Account/VerifyEmailDomain.aspx
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Google Artificial 
Intelligence



Google AI – доступ 
до інструментів та 
наукових груп
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Google Artificial Intelligence

представляє доступ до своїх 

розробок та інструментів по 

машинному навчанню, а також до 

навчальних уроків та можливостей 

участі у наукових групах та 

дослідженнях.

Посилання: https://ai.google/



Участь у наукових 
групах від Google
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Google бере участь в академічному 

дослідному співтоваристві за 

допомогою взаємодії з 

університетами. Програми 

забезпечують фінансування 

наукових розробок та дозволяють 

викладачам співпрацювати з 

Google.

Посилання: 

https://ai.google/research/outreach



Безкоштовні 
інструменти від 
Google AI 
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Google AI допомагає створити

спільну екосистему, надаючи

інструменти та проекти з 

відкритим кодом для студентів та 

розробників у всьому світі.

Посилання: https://ai.google/tools/



Інструменти Google AI 

Використовуйте гнучкі 

та інтуїтивно зрозумілі 

API, щоб створювати та 

тренувати моделі 

Machine Learning з нуля

ML Kit – це середовище 

для розробки додатків, 

використовуючи 

машинне навчання на 

мобільних пристроях

DeepDream – це 

репозиторій для проекту 

з навчання нейронних 

мереж розрізняти твори 

мистецтва

Google Open Source

створений для спільного 

доступу до розробок та 

розвитку в області 

штучного інтелекту
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Приклад 
використання 
моделі Teachable 
Machine
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Teachable Machine – це експеримент, 

який навчає будь-кого, щоб почати 

використовувати машинне навчання. 

Цей проект дозволяє навчати 

комп’ютер за допомогою камери без 

написання коду.

Камера розпізнає обличчя та рухи 

людини і комп’ютер будує 

зображення або відтворює аудіо 

звук.



Objectifier Spatial 
Programming
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Просторове програмування об'єкту

(OSP) дозволяє людям навчати

об'єкти в повсякденному

середовищі, щоб об'єкт міг

реагувати на їх поведінку. 

Взаємодія з Objectifier дуже схожа 

на тренування собаки - ви вчите її

тільки тому, чому ви хочете. Як 

собака, вона бачить і запам'ятовує

команди.



Google AI 
Education
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Також Google створює велику 

кількість курсів та відео лекцій для 

навчання роботі зі штучним 

інтелектом, нейронними 

мережами та машинним 

навчанням.

Посилання: 

https://ai.google/education/
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Amazon Web 
Services



Безкоштовні 
продукти AWS
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Amazon Web Services пропонує доступ до 

своїх продуктів на основі безкоштовного 

користування протягом 12 місяців, а 

також велика кількість продуктів 

надається безкоштовно для постійного 

користування.

Посилання: 

https://aws.amazon.com/ru/free/?sc_ichan

nel=ha&sc_icampaign=signin_prospects&sc

_isegment=en&sc_iplace=sign-

in&sc_icontent=freetier&sc_segment=-1



Безкоштовні додатки AWS

Amazon EC2 – це веб-

сервіс, що надає 

обчислювальні ресурси в 

хмарі та великомасштабні 

обчислення

Хмарний сервіс бізнес-

аналітики, що дозволяє 

створювати візуалізації і 

отримувати аналітичну 

бізнес-інформацію

Дозволяє легко 

налаштовувати, 

використовувати і 

масштабувати реляційні 

бази даних в хмарі.

Об'єктне сховище, 

призначене для 

зберігання та вилучення 

обсягів даних з будь-

яких джерел
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Безкоштовні додатки AWS

Cервіс черг повідомлень, 

за допомогою якого 

можна масштабувати 

мікросервіси, 

розподілені системи і 

безсерверні додатки

Швидкий і гнучкий сервіс

для нереляційних баз 

даних та додатків, що 

потребують завантаження 

без затримок

Сервіс передачі 

повідомлень за 

моделлю «видавець-

підписник» і 

повідомлень для 

мобільних пристроїв

Cервіс моніторингу 

хмарних ресурсів AWS і 

додатків, які ви 

запускаєте з їх 

допомогою
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Навчальні 
матеріали AWS
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Amazon Web Services постійно 

оновлює уроки та матеріали по 

використанню власних продуктів 

та по програмуванню на різних 

мовах, таких як Java, Python, Ruby, 

PHP. Також у статтях наводяться 

приклади з готовим кодом, який 

можна використовувати у своїх 

додатках.

Посилання: 

https://aws.amazon.com/ru/articles/

?nc1=f_dr



AWS гранти з 
машинного 
навчання

36

Програма MLRA фінансує 

університети, які проводять нові 

дослідження в області машинного 

навчання. Переможці отримають 

нагороди: необмежене грошове 

фінансування, рекламні кредити та 

запрошення на участь у щорічному 

семінарі.

Посилання: 

https://aws.amazon.com/ru/aws-ml-

research-awards/



Реєстрація!
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Безкоштовні продукти будуть 

доступні після реєстрації на 

Amazon Web Services. 

Для реєстрації необхідно ввести 

лише e-mail, пароль та ім’я 

користувача.

Посилання: 

https://portal.aws.amazon.com/billin

g/signup#/start


