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Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичного 
представлення про методи і технології управління знаннями на основі 
семантичних методів представлення, пошуку та використання web-ресурсів, 
а також отримання навичок використання сучасних інструментальних засобів 
для створення семантичних моделей web-орієнтованих систем і сервісів. 

Завдання дисципліни є оволодіння знаннями щодо сучасних 
комунікативних технологій в області інтелектуальних систем для академічної 
і професійної взаємодії, набуття здобувачами вищої освіти теоретичних 
знань та практичних умінь з застосування сучасних комунікативних 
технологій в області інтелектуальних систем. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 
виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 
спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 
процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 
у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 
занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 
самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 
академічної доброчесності. 

 
Орієнтовний перелік тем лекцій 

 
1. Моделі представлення знань в інтелектуальних системах. 
2. Семантичні мережі для представлення знань. Онтології і тезауруси. 
3. Теоретичні концепції технології Semantic Web. 
4. Моделі і мови представлення знань в Semantic Web. 
5. Технології семантичного моделювання. 
6. Розробка веб-онтології предметної області на мовах Semantic Web. 

 
Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

 
1. Основні проєкти в області семантичного веба. 
2. Програмні інструменти семантичного веба. 
3. Семантичні сервіси. 
4. Моделювання іформації в нотаціях RDF/ XML, Turtle.  



2 

 

5. Мова запитів SPARQL.  
6. Логічний вивід в семантичному вебі. 
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