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1. Мета дисципліни: засвоєння базових знань по теоретичних положеннях, методах та 

основних застосуваннях моделей баз знань інтелектуальних систем. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
Знати базові поняття математичного аналізу, алгебри та геометрії, програмування, баз даних. 

Вміти розв’язувати типові задачі з цих курсів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Вибіркова навчальна дисципліна «Бази знань» є 

логічним продовженням таких дисциплін, як "Програмування" та «Бази даних». Навчальна 

дисципліна “Бази знань” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 12 „Інформаційні технології” зі 

спеціальності 124 – “Системний аналіз»”, освітньо-професійної програми – „Системний 

аналіз”.  
 

Викладається у 8 семестрі 4 курсу в обсязі – 120 год. 

4 кредити ECTS, зокрема: лекції – 28 год., семінарські – 12 год., консультації – 2 год., 

самостійна робота – 78 год.  

У курсі передбачено 2 змістовні частини та 2  контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – іспитом у 8 семестрі. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати:  
К20. Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, 
соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, 
формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати 
залежності між ними.  
К23. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації 

математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-

орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні 

пакети, застосування баз даних і знань.  
ФКСАПР 2. Здатність будувати моделі та використовувати на практиці методи та алгоритми 
розв’язання задач оптимізації та оптимального керування, які виникають при проектуванні 
систем управління та прийняття рішень. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат 

навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація ; 4. 

автономність та 

відповідальність ) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні  поняття та 

моделі представлення знань 

в інтелектуальних системах 

Лекція 

Контрольна 

робота, 60% 

правильних 

відповідей 

10% 

РН 1.2 

Знати основи нечітких 

знань, нечіткої логіки та 

систем нечіткого виводу. 

Лекція 10% 

РН 1.3 

Володіти теоретичними 

основами проектування баз 

знань. 

Лекція 10% 

РН 2.1 

 

Вміти застосовувати 

теоретичні основи 

проектування баз знань в 

інтелектуальних системах 

Семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

Робота на 

практичних 

заняттях 

70% 

 



на практиці  

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                                 Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  

РН  

1.1  

РН  

1.2  

РН  

1.3  

РН  

2.1  

ПР07. Знати основи теорії оптимізації, 

оптимального керування, теорії прийняття рішень, 

вміти застосовувати їх на практиці для 

розв’язування прикладних задач управління і 

проектування складних систем. 

+ + +  

ПРСАПР 1. Вміти застосовувати на практиці 

моделі та методи системного аналізу в умовах 

визначеності, невизначеності та конфлікту. 
+ + + + 

ПРСАПР 3. Вміти проектувати, реалізовувати, 

тестувати, впроваджувати, супроводжувати та 

експлуатувати програмне забезпечення 

комп’ютерних систем і мереж обробки даних і 

знань. 

   + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: Контроль знань студентів здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів 

оцінюються за 100-бальною шкалою.  

Семестрове оцінювання. Робота в семестрі складається з 2-х змістовних частин. 

При виставленні балів за змістовну частину враховується: оцінка за контрольну 

роботу – 20 балів, робота студентів на заняттях – 20 бали, виконання самостійної 

роботи – 20 бали.  

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту – 40 балів. Для отримання 

загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 

балів.  

Результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4. 

Підсумкова оцінка 100=3*20+40.  

 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота: до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота: до 14 тижня семестру. 

 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із 

можливістю отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну 

роботу балів. Термін перескладання визначається викладачем.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 

перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до „Положення про 

організацію освітнього процесу”.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 



Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№  

лекції 

Назва лекції (теми) Кількість годин 

Лекції Лабораторні Сам.роб 

Частина 1. Моделі представлення знань в інтелектуальних системах.  

Системи логічного виводу. 

1 Тема 1. Моделі представлення знань в 

інтелектуальних системах. 

8 4 24 

2 Тема 2. Нечіткі знання, нечітка логіка та 

систем нечіткого виводу. 

7 2 24 

              Контрольна робота 1 1   

Частина 2. Технології інженерії знань.  

Прикладні аспекти проектування та розробки баз знань.  

3 Тема 3. Теоретичні аспекти проектування 

баз знань 

4 2 10 

4 Тема 4. Методи практичного добування 

знань. 

4 2 10 

5 Тема 5. Приховані структури знань. 

Системи керування знаннями. Менеджмент 

знань. 

3 2 10 

Контрольна робота 2 1   
ВСЬОГО 28 12 78 

 

Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 

Лекцій – 28 год., 

Семінарських – 12 год., 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 78 год. 

 

Теми, що винесені на самостійне навчання 
 

1. Розглянути основні поняття що до представлення знань в інтелектуальних системах, 

основні моделі представлення знань. [1], [2]. 

2. Виконання елементарних операцій з основних тематичних розділів в середовищі Visual 

Prolog для вивчення основних операцій та команд (за варіантами) [7]. 

3. Вивчення основних визначень та понять з теорії семантичних мереж. Розглянути 

алгоритми виводу заключень за допомогою семантичних мереж. [1], [2]. 

4. Вивчення основних визначень та понять фреймових моделей. Розглянути алгоритми 

побудови фреймів та виводу заключень за їх допомогою [1], [2]. 

5. Вивчення поняття нечіткого висловлювання та нечіткого предиката. Розв’язок задач з 

використанням операцій нечіткої логіки [3], [5]. 

6. Розглянути принципи побудови правил нечітких продукцій. Вивчити особливості 

використання різних правил нечітких композицій. Розглянути приклади застосування прямого та 

зворотного методів виводу заключень у системах нечітких продукцій [3], [5]. 

7. Вивчити основи теорії лінгвістичних змінних, розглянути приклади. Розглянути на 

прикладах основні етапи нечіткого виводу: формування бази правил систем нечіткого виводу, 

фазифікація вхідних змінних, агрегування підумов, активізація підзаключень, акумулювання 

заключень [3], [5]. 

8. Розглянути різні алгоритми нечіткого виводу заключень в базах знань. Вивчити 

особливості їх використання для розв’язку різних типів задач [3], [5]. 



9. Вивчити класифікацію інтелектуальних систем. Розглянути основні етапи проектування та 

розробки баз знань інтелектуальних систем [1], [2]. 

10. Розглянути семіотичну модель поля знань, що складається з семантики, синтаксису, 

прагматики. Вивчити стратегії отримання знань: добування знань, придбання знань, формування 

знань [1], [6], [8]. 

11. Вивчити теоретичні аспекти інженерії знань: психологічний, лінгвістичний, 

гносеологічний аспекти. Розглянути окремо психологічний аспект (контактний шар, процедурний 

шар, когнітивний шар), лінгвістичний аспект (“загальний код”, понятійну структуру, формування 

словника користувача) та гносеологічний аспект (внутрішню узгодженість знань, системність, 

об’єктивність, історичну компоненту) [1], [4], [6], [8]. 

12. Розглянути методологію структурування знань. Вивчити алгоритм об’єктно - 

структурного аналізу проблематики з метою створення відповідної моделі бази знань [1], [2], [4], [6]. 

13. Вивчити класифікацію методів практичного здобуття знань, зокрема:  

 комунікативні методи - пасивні (спостереження, протоколи, лекції) та активні (групові та 

індивідуальні);  

 текстологічні методи - аналіз спеціальної літератури та документації.  

Розглянути спеціальні методи структурування знань [1], [4], [6], [8]. 

14. Розглянути традиційні схеми розробки автоматизованих систем здобуття знань. 

Розглянути KADS – методологію проектування баз знань. Розглянути існуючі сучасні 

автоматизовані засоби здобуття знань:  структуроване інтерв’ю, імітація консультацій, обробка 

текстів. Програмні системи прямого здобуття знань SIMER + MIR. [1]. 

15. Вивчити методи побудови семантичних просторів за допомогою статистичних процедур 

(факторний аналіз), багатовимірного шкалювання, кластерного аналізу. Розглянути приклади 

реалізацій [1], [2], [8]. 

16. Розглянути процедуру суб’єктивного шкалювання як один з етапів створення бази знань 

(з використанням апарату матричної алгебри). Розглянути геометричну інтерпретацію результатів 

аналізу [1], [2]. 

17. Розглянути використання методу метафор для виявлення “прихованих” структур знань, 

прихованих переваг практичного досвіду або операційну складову досвіду експертів. Розглянути 

приклади застосування методу метафор. Розглянути основні принципи менеджменту знань, системи 

керування знаннями для корпорацій. Розглянути призначення та особливості розробки 

автоматизованої системи OMIS [1], [2], [8]. 
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