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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  - 3  

Галузь знань 

12 

«Інформаційні техно-

логії» 

За вибором студента 

Загальна кількість  

годин - 90 
Спеціальність  

122 «Комп’ютерні 

науки» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 1М 1 

Тижневих наванта-

ження: 

аудиторних занять – 2 

самостійна робота 

студента – 4 

Ступінь вищої освіти 

«Магістр» 
 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 12 год. 

Лабораторні 

заняття 
12 год. 

Практичні 

заняття 
- 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
 66 год. 

Форма контролю: 

диференційований залік 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою навчальної дисципліни «Основи управління знаннями» є надання 

студентам теоретичного представлення про методи і технології управління знан-

нями на основі семантичних методів представлення, пошуку та використання 

web-ресурсів, а також отримання навичок використання сучасних інструменталь-

них засобів для створення семантичних моделей web-орієнтованих систем і серві-

сів. 

 

Завданнями оволодіння знаннями щодо сучасних комунікативних техноло-

гій в області інтелектуальних систем для академічної і професійної взаємодії, на-

буття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь з засто-

сування сучасних комунікативних технологій в області інтелектуальних систем. 
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Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає як вільне во-

лодіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування у професійній 

практиці.     

 

Загальні компетентності: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Здатність працювати в команді. 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

  

Фахові компетентності 

Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук для об’єктивного оціню-

вання можливостей використання обчислювальної техніки в певних процесах 

людської діяльності і визначення перспективних інформаційних технологій. 

Здатність формалізувати предметну область певного проєкту як складну си-

стему з визначенням ключових елементів та зв’язків між ними, мети та критеріїв 

оцінки її функціонування у вигляді відповідної інформаційної моделі 

Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечен-

ня якості прийняття рішень. 

Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань, володіти су-

часними теоріями та моделями даних та знань, методами їх інтерактивної та ав-

томатизованої розробки, технологіями обробки та візуалізації. 

 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-

зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-

дови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-

ліці; проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  
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- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-

піння, повага до колег. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 Моделі представлення знань в інтелектуальних системах 

Тема 1. Моделі представлення знань в інтелектуальних системах  

1.1 Загальна схема моделей представлення знань 

1.2 Логічна модель представлення знань 

1.3 Продукційна модель представлення знань 

1.4 Фрейми для предстиавленнязнань 

Тема 2. Семантичні мережі для представлення знань. Онтології і тезауруси 

2.1 Типи вузлів та типи відношень 

2.2 «Поверхність» і «глибинність» знань як основін відмінності моделі семантич-

них мереж  відпродукційної моделі 

2.3 Предметні області розповсюдження семантичних мереж. 

2.4  Визначення понять: онтологія, концепт, відношення, аксіоми. 

2.5 Типи онтологій. 

2.6 Основні принципи розробки, створення і використання традиційних інформа-

ційно-пошукових тезаурусів.      

Тема 3. Теоретичні концепції технології Semantic Web. 

3.1 Історія та перспективні шляхи розвитку семантичного веба. 

3.2 Основні проєкти в області семантичного веба. 

 

Змістовий модуль 2 Основи семантичного моделювання даних 

Тема 4. Моделі і мови представлення знань в Semantic Web 

4.1 Принципи онтологічного моделювання знань. 

4.2 Основні технології і  стандарти зв’язаних даних. 

4.3Програмні інструменти семантичного веба. 

Тема 5. Технології семантичного моделювання 

5.1 Проблема інтеграції веб-ресурсів. 

5.2 Переваги семантичного моделювання. 

5.3 Поняття словника та онтології. 

5.4 Семантичні сервіси. 

Тема 6. Розробка веб-онтології предметної області на мовах Semantic Web 

6.1 Моделювання інформації в нотаціях RDF/ XML, Turtle. 

6.2 Мова запитів SPARQL. 

6.3 Логічний вивід в семантичному вебі. 

 

 

 

 

 

 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=73412#%D0%A211
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=73412#%D0%A212
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=73412#%D0%A213
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=73412#%D0%A213
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=73412#%D0%A213
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=73412#%D0%A221
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=73412#%D0%A222
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=73412#%D0%A223
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4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Но-

мер 

тиж-

ня 

Вид занять 
Тема заняття або завдан-

ня на самостійну роботу 

Кількість  

годин 
балів 

лк лаб практ СРС 

Змістовий модуль 1 - Моделі представлення знань в інтелектуальних системах 

1,2 

Лекція 1 

Моделі представлення 

знань в інтелектуальних 

системах 

2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 1 

Основні проєкти в обла-

сті семантичного веба 
- 2 - - 10 

Самостійна  

робота 1 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 1 

- - - 11 4 

3,4 

Лекція 2 

Семантичні мережі для 

представлення знань. 

Онтології і тезауруси 

2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 2 

Програмні інструменти 

семантичного веба 
- 2 - - 10 

Самостійна  

робота 2 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 2 

- - - 11 3 

5,6 

Лекція 3 

Теоретичні концепції те-

хнології Semantic Web. 

 
2 - - - - 

Лабораторне  

Заняття 3 
Семантичні сервіси  2 - - 10 

Самостійна  

робота 4 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 4 

- - - 11 3 

7,8 ПМК1 
 Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1: 45год. 6 6 - 33 50 

Змістовий модуль 2 - Основи семантичного моделювання даних 

9,10 Лекція 4 

Моделі і мови представ-

лення знань в Semantic 

Web 

2 - - - - 
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Лабораторне  

заняття 4 

Моделювання іформації в 

нотаціях RDF/ XML, 

Turtle. 

- 2 - - 10 

Самостійна  

робота 4 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  

порталі за темою 4 
- - - 11 4 

11,12 

Лекція 5 
Технології семантичного 

моделювання 2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 5 

Мова запитів SPARQL 
- 2 - - 10 

Самостійна  

робота 5 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  

порталі за темою 5 
- - - 11 3 

13,14 

Лекція 6 

Розробка веб-онтології 

предметної області на мо-

вах Semantic Web 

2 - - - - 

Лабораторне  

заняття 6 

Логічний вивід в семан-

тичному вебі. 

 

- 2 - - 10 

Самостійна  

робота 6 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  

порталі за темою 6 
- - - 11 3 

15,16 ПМК 2 
Підсумковий контроль за  

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2: 45 годин 6 6 - 33 50 

   Всього з навчальної дисципліни   45 + 45= 90 год. 100 

 

5.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  

ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 

Підсумковий модульний контроль 1 
1. Загальна схема моделей представлення знагь. Приклади систем, основа-

них  на знаннях. 

2. Види логічних моделей, загальні терміни і визначення. 

3. Методи автоматичного доказу теорем (обрахування предикатів). 

4. Нечіткі множини. 

5. Опис предметної області правилами і фактами. 

6. Семантичні мережі для представлення знань. Типи вузлів та типи відно-

шень. 

7. «Поверхневість» і «глибинність» знань. 

8. Синтаксис,семантика і прагматика мови. 

9. Представлення знань про об’єкти за допомогою фреймів, приклади. 

10. Практична реалізація фреймової моделі, приклади. 
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11. Визначення понять: онтологія, концепт, відношення,аксіома. Приклади 

онтологій. 

12. Інформаційний пошук за допомогою онтологій. 

13. Лексичні онтології. 

14. Онтології верхнього рівня 

15. Відмінні риси, розв'язувані завдання. 

16. Онтології SUMO та Sowa's ontology. 

17. Онтологія CYC. 

 

Підсумковий модульний контроль 2 

1. Основні концепції SemanticWeb. 

2. Онтології предметних областей та прикладні онтології. 

3. Мова запитів Семантичного Web SPARQL. Опції та оператори SPARQL. 

4. Програмні інструменти для реалізації запитів. Використання SPARQL та 

Jena. 

5. Приклад реалізації запитів. 

6. Мова RDF. 

7. Мова опису онтологій OWL. 

8. Стандартні уявлення метаданих. 

9. Технологія FOAF. 

10. Інтелектуальні агенти та мультиагентні технології. алгоритми обробки 

даних у Semantic Web. 

11. Сервіси Семантичного Web. Поняття сервісів Семантичного Web. 

12. Варіанти використання виявлення та композиції сервісів у B2B системі 

підприємства 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

 

1. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. 

Книга 2. Системи управління базами даних та знань. К.: Магнолія-2006, 2013. 

584 с. 

2. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф.. Базы знаний интеллектуальных сис-

тем. СПб.: Питер, 2000. 384 с.  

3. Нестеренко О.В., савенко О.І., Фаловський О.О. Інтелетальні системи 

підтримки прийняття рішень. Киїів: національна академія управління, 2016. 188 

с. 

4. Субботін С. О., Олійник А. О. Інтелектуальні системи : навч. посіб. За-

поріжжя : ЗНТУ, 2014. 219 с. 

5. Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозго-

венко. Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування ре-
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зультатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти роз-

робки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.79. С. 361-386. 

6. Строкань О. В. Сучасні підходи до створення інформаційних систем із 

застосуванням технології опрацювання знань на основі концепції Semantic Web. 

Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали І Всеукра-

їнської науково-практичної інтернет-конференції. Ред. кол. : В. М. Кюрчев, В. Т. 

Надикто, О. В. Строкань та ін. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. С. 122-127. 

7. Антонов И.В. Модель онтологии предметной области для систем семан-

тически-ориентированного доступа: URL: http://pskgu.ru/projects/ 

pgu/storage/wt/wt143/wt143_15.pdf.  

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Освітній портал ТДАТУ  

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74477 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Сайт кафедри КН 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/uitp/

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=74477
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/


 


