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Загальний опис навчальної дисципліни

Анотація курсу. Дисципліна „Експертні системи та бази знань” виклада
ється для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 122 
’’Комп’ютерні науки” (на основі ОС „Бакалавр”) на М2 курсі у 3 семестрі.

Мета дисципліни „Експертні системи та бази знань” -  надання знань по ос
новам створення експертних систем та баз знань, засвоєння студентами базових 
принципів та отримання основних навичок подання і обробки інформації з інтелек
туальних систем.

Метою дисципліни „Експертні системи та бази знань” також э надання 
знань основних методів рішення задач, їх класифікації та планування, представ
лення знань в інтелектуальних системах, з питань експертних систем, створення 
баз знань, сформувати у студентів знання, вміння та навички необхідні для рі
шення інтелектуальних задач. Для її досягнення у ході лекційного курсу розгля
даються загальні методи рішення задач та їх класифікація. Вивчаються основи те
орії створення простих та складних інтелектуальних систем. На лабораторних за
няттях і в ході самостійної роботи здійснюється практичне закріплення отрима
них теоретичних знань, а також даються основи програмування в різних інтелек
туальних програмних середовищах.

Завдання дисципліни „Експертні системи та бази знань” - надання знань по 
основам створення експертних систем та баз знань в системах штучного інтелекту, а 
також вивчення принципів роботи в експертних системах та принципів програму
вання у різних інтелектуальних програмних середовищах.
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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

(PH)
122

’’Комп’ютерні
науки”

ЗК1. Здатність 
проведення дослі
джень на відпові
дному рівні.
ЗК2. Здатність 
спілкуватися іно
земною мовою. 
ЗК6. Здатність 
застосовувати 
знання у практич
них ситуаціях 
ЗК9. Здатність 
розробляти та 
управляти проек
тами.
ЗК10. Здатність 
оцінювати та за
безпечувати 
якість виконува
них робіт.
ЗК14 Навички 
здійснення без
печної діяльності.

ФК9. Здатність за
стосовувати обчи
слювальний екс
перимент при дос
лідженнях.

PHI 1 Вміння проектувати 
логічні та фізичні моделі 
баз даних, запити до них та 
використовувати різнома
нітні системи керування 
базами даних та базами 
знань.

Орієнтовний перелік тем лекцій

1. Експертні системи та бази знань. Введення.
2. 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



з

4. Expert System at VP EXPERT
5. Expert System by language C++

Політика курсу
V Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за
нять без поважної причини здобувай вищої освіти буде неатестований з даної ди
сципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
V 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.
V Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку 
та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комуніка
ційних засобів тощо.
V Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
V 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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