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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна „Довідково-інформаційні системи” виклада-

ється  для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 122 

”Комп’ютерні науки” (на основі ОС „Бакалавр”). 

Мета дисципліни „Довідково-інформаційні системи” – надання знань по ос-

новам створення довідково-інформаційних систем, експертних систем та баз знань,  а 

також засвоєння студентами базових принципів та отримання основних навичок по-

дання і обробки інформації. 

Метою дисципліни „Довідково-інформаційні системи” також э надання 

знань основних методів рішення задач, їх класифікації та планування, представ-

лення знань в довідково-інформаційних систем та інтелектуальних системах, з пи-

тань довідкових та експертних систем, створення баз знань, сформувати у студен-

тів знання, вміння та навички необхідні для рішення інтелектуальних задач. Для її 

досягнення у ході лекційного курсу розглядаються загальні методи рішення задач 

та їх класифікація. Вивчаються основи теорії створення простих та складних до-

відкових та інтелектуальних систем. На лабораторних заняттях і в ході самостій-

ної роботи здійснюється практичне закріплення отриманих теоретичних знань, а 

також даються основи програмування в різних інтелектуальних програмних сере-

довищах. 

Завдання дисципліни „Довідково-інформаційні системи” - надання знань по 

основам створення довідково-інформаційних систем, експертних систем та баз знань в 

системах штучного інтелекту, а також  вивчення принципів роботи в експертних 

системах та принципів програмування у різних  інтелектуальних програмних се-

редовищах. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 

Загальні ком-

петентності 

(ЗК) 

Спеціальні  

(фахові) компе-

тентності (ФК) 

Результати  

навчання  

(РН) 
122 

”Комп’ютерні 

науки” 

ЗК1. Здатність про-

ведення досліджень 

на відповідному рі-

вні.  

ЗК3. Здатність до 

абстрактного мис-

лення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК4. Здатність ге-

нерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК5 Здатність 

приймати обґрун-

товані рішення. 

ЗК6. Здатність за-

стосовувати знання 

у практичних ситу-

аціях 

ЗК7. Здатність до 

пошуку, оброблен-

ня та аналізу інфо-

рмації з різних 

джерел 

ЗК8. Здатність 

працювати в ко-

манді 

ЗК9. Здатність роз-

робляти та управ-

ляти проектами 

ЗК10. Здатність 

оцінювати та за-

безпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК11. Визначеність 

та наполегливість 

щодо поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК12. Знання та ро-

зуміння предметної 

області та розуміння 

професії 
 

ФК3. Готовність до 

розробки та впрова-

дження нових інфо-

рмаційних техноло-

гій і програмного за-

безпечення для 

управління, проекту-

вання, прийняття рі-

шень, пошуку, аналі-

зу і обробки даних 

ФК4. Професійне 

володіння сучасними 

комп'ютерними та 

інформаційними те-

хнологіями 

ФК5. Здатність до 

використання систе-

много аналізу об'єкта 

проектування і пре-

дметної області, їх-

ніх взаємозв'язків 

САПО, ПСІС 

ФК7. Здатність до 

використання сучас-

них технологій та 

інструментальних 

засобів розробки 

складних програм-

них систем, уміння 

їх застосовувати на 

всіх етапах життєво-

го циклу розробки.  

ФК8. Здатність до 

використання прин-

ципів проектування і 

застосування сучас-

них комп’ютерних 

систем та мереж.8 

ФК 14. Здатність 

опановувати сучасні 

технології математи-

чного моделювання 

об’єктів, процесів і 

явищ, розробляти 

обчислювальні мо-

РН5 Знання структури даних 

та фундаментальних алгорит-

мів, методології та інструмен-

тальних засобів об’єктно-

орієнтованого аналізу та прое-

ктування, особливостей різних 

парадигм програмування, 

принципів, моделей, методів і 

технологій проектування і ро-

зроблення програмних проду-

ктів різного призначення. 

РН6 Знання методів та алгори-

тмів аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу да-

них для задач прогнозування, 

контролю та забезпечення на-

дійної роботи інформаційних 

систем із використанням про-

грамних інструментів підтри-

мки багатовимірного аналізу 

даних 

РН8 Вміння розробляти та за-

стосовувати ефективні алгори-

тми і методи реалізації функ-

цій інформаційних систем і 

технологій під час розв'язання 

наукових та інноваційних за-

дач в області комп'ютерних 

наук та інформаційних техно-

логій. 

РН10 Знання методів та мате-

матичних і комп’ютерних мо-

делей фундаментальних і при-

кладних дисциплін для оброб-

ки, аналізу й синтезу результа-

тів професійних досліджень. 

 

РН11 Вміння проектувати ло-

гічні та фізичні моделі баз да-

них, запити до них та викорис-

товувати різноманітні системи 

керування базами даних та ба-

зами знань. 

РН12 Вміння застосовувати 

мови програмування, мови 
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делі та алгоритми 

чисельного 

розв’язування інже-

нерних  задач.  

ФК 15. Здатність 

здійснювати аналіз, 

моделювання, реін-

жиніринг бізнес-

процесів інформа-

ційних систем, здат-

ність застосовувати 

CASE-засоби під час 

їх проектування. 

 

опису інформаційних ресурсів, 

мови специфікацій, а також 

інструментальні засоби проек-

тування і створення систем, 

продуктів і сервісів інформа-

ційних технологій 

РН16 Вміти використовувати 

інформаційні системи і техно-

логії для вирішення задач оп-

тимізації в управлінні, вироб-

ничий та комерційній діяльно-

сті 

РН19 Організувати розвиток 

творчої ініціативи, раціоналі-

зації, винахідництва, впрова-

дження досягнень вітчизняної 

та закордонної науки, техніки, 

використання передового дос-

віду, що забезпечують ефекти-

вну роботу підрозділу, підпри-

ємства. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

 

1. Довідково-інформаційні систем. Введення. 

2. Експертні системи та бази знань. Експертні системи реального часу. 

3. Методології створення експертних систем. 

4. Бази знань. Створення баз знань. 

5. Методи роботи із знаннями. Рішення задач в ЕС. 

6. Інструментальні засоби проектування БЗ та ЕС. 

7. Сучасні програмні засоби побудови інтелектуальних  систем. 

8. Еволюція ЕС. Перспективи ЕС. Версії мов. 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Mini Expert System  

2. Expert System at Turbo Prolog 

3. Expert System at Mizar 

4. Expert System at VP EXPERT 

5. Expert System by language С++ 

 

Політика курсу 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за-

нять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної ди-

сципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 
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 Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конферен-

ції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в 

on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або 

за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

 Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку 

та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комуніка-

ційних засобів тощо. 

 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати 

графік освітнього процесу. 
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