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1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

 Кількість кредитів/год. 5/150   

 Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 72   

 лекційні заняття, год. 36   

 семінарські заняття, год.    

 практичні  заняття, год.    

 лабораторні заняття, год. 36   

 Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 78   

 контрольні роботи, к-сть/год.    

 розрахункові (розрахунково-графічні) роботи, к-сть/год.    

 індивідуальне науково-дослідне завдання, к-сть/год.    

 підготовка до навчальних занять та контрольних заходів, год.   

 Екзамен   

 Залік 1  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни   

Мета викладання дисципліни – формування у студентів професійних компетенцій в області 

формалізації та структурування знань, а також проектування та програмної реалізації експертних 

систем. Вивчення дисципліни передбачає оволодіння студентами методологією сучасних методів 

аналізу даних, з метою їх застосування у прикладних дослідженнях. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни:   

Основними завданнями навчальної дисципліни є: вивчення основних положень, понять і кате-

горій, що відносяться до функціонування та побудови експертних систем; вивчення складних інфо-

рмаційних систем, їх внутрішньої структури та класифікації, типів підсистем; вивчення логічних 

моделей представлення знань в експертних системах, архітектури та технології розробки експерт-

них систем; вивчення підходів і методів, пов'язаних із застосуванням елементів нечіткої логіки при 

створенні експертних систем; вивчення принципів формалізації знань в експертних системах і он-

тологічного підходу до подання проблемної інформації та специфіку методології штучного інтеле-

кту в області створення експертних систем та інженерії знань. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати 

такі результати навчання (необхідно сформулювати 6–8 результатів навчання): 

1. Використовувати передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-до-

слідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей 

2.  Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з вико-

ристанням математичних моделей і методів; 

3. Програмно реалізувати механізм логічного виведення експертної системи, який реалі-

зує обрану стратегію керування виведенням  

4. Правильно побудувати взаємодію з експертом при розробці бази знань експертної сис-

теми 

5. Розробляти методи дослідження проблем розвитку системи прийняття рішень, принци-

пів і методів оцінювання їх ефективності, а також  вдосконалювання процесу діяльності 

6. . Розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають мож-

ливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну прак-

тику  
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7. Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне забез-

печення, що входить до складу інформаційних систем та технологій. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетент-

ностей: 

загальних: 

  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; знати принципи 

оформлення наукових публікацій; 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових та складних ідей 

 Здатність діяти в парадигмі системного наукового світогляду, професійної етики та зага-

льного наукового і культурного кругозору;  

 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми видавничо-поліграфічного та паку-

вального виробництва 

фахових:  

СК 2. Здатність до розроблення наукових і методологічних основ проектування, створення, 

дослідження і впровадження у виробництво нових технологій, устаткування,  потокових ліній, дру-

кованих, електронних мультимедійних та інтерактивних видань, паковань, матеріалів та технологі-

чного забезпечення  якості видавництва та поліграфії 

СК 3. Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, інформаційні 

технології, експертні системи  та прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних і 

наукових завдань у видавничо-поліграфічній та пакувальній галузі. 

СК 5. Здатність ініціювати, розробляти та реалізовувати дослідницькі та інноваційні проєкти, 

планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів. Володіння методами планування та 

проведення експериментів (у т.ч. активних, пасивних, імітаційних), статистичної обробки їх резуль-

татів. 

Результати  навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати нав-

чання:  

 

РН 1. Знати наявні, виявляти нові, перспективні науково- прикладні проблеми видавничо-

поліграфічного та пакувального виробництва, визначати і враховувати їх міжгалузевий та глобаль-

ний контексти, визначати методи і засоби  розв’язання вказаних проблем. 

РН 3. Формулювати й увиразнювати результати власних досліджень представляти резуль-

тати дослідження у формі наукових звітів, статей, доповідей тощо для їх широкої апробації у вітчи-

зняних та міжнародних фахових інформаційних ресурсах державною, англійською та/або іншою 

іноземною мовою з дотриманням принципів академічної доброчесності.  

РН 5. Застосовувати принципи, методи, засоби та технології системно-структурного підходу, 

теоретичних та емпіричних досліджень,  здійснювати системні дії під час реалізації наукових дос-

ліджень та креативності.  

РН 6. Застосовувати методики та технології побудови математичних моделей та верифікації 

результатів досліджень, експертні системи,інформаційні технології опрацювання даних  та методів 

оптимізації для прийняття оптимальних рішень, ефективно використовувати їх для отримання но-

вих знань та/або створення інноваційних технологій та виробів видавництва, поліграфії та паковань 

і дотичних міждисциплінарних напрямах.  

РН 9. Використовувати інноваційну діяльність у цифровому інформаційному середовищі ви-

давничої та  поліграфічної галузі; управляти процесами використання інформаційних систем  для 

контролю виробництва та забезпечення якості процесів та виробів видавництва та поліграфії. 

3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет дисципліни складають питання, пов’язані з методологією добування, збереження та вико-

ристання знань, а також принципами функціонування і технологією побудови експертних систем. 

Наукові основи дисципліни складають математика, теорія ймовірностей та математична статис-

тика, математична логіка та теорія алгоритмів, програмування, системи штучного інтелекту, мате-

матичне моделювання. Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні 
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методи, що дозволяють сформувати  систематизовані і ґрунтовні знання про основні поняття та 

теоретичні положення щодо теорії та практики  створення і використання експертних систем, на-

правлених на вироблення основних стратегій прийняття рішень при управлінні технічними, орга-

нізаційно-економічними системами та технологічними процесами видавничо-поліграфічної галузі. 

 

 

4. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Лекційні заняття 

№ 

п/п 
Назви тем 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Призначення та особливості експертних систем 

Стисла історія виникнення експертних систем. Поняття про інженерію 

знань. 1.Поняття про експертні системи (ЕС). Загальна класифікація ЕС. 

Типи задач, які вирішуються за допомогою ЕС. Особливості ЕС, які відріз-

няють їх від традиційних комп’ютерних програм. Переваги та обмеження 

ЕС порівняльно з людиною-експертом. 

 

2 

2 Тема 2. Зображення знань в експертних системах 

Знання та способи їх завдання. Моделі зображення знань. Зображення знань 

за допомогою фреймів. Зображення знань семантичними мережами. Зобра-

ження знань засобами логіки першого порядку. Продукційна модель зобра-

ження знань. Переваги та недоліки продукційних моделей. 

 

2 

3 Тема 3. Технологія розробки експертних систем 

Технологічні етапи розробки ЕС. Типи архітектур ЕС. Алгоритм зістав-

лення зі зразком RETE. Інструментальні засоби (ІЗ) розробки ЕС. Вибір та 

оцінювання ІЗ розробки ЕС. Критерії доцільності розробки ЕС. Сучасний 

рівень та напрямки розвитку ЕС. 

 

4 

4 Тема 4. Загальна модель процесу прийняття рішення  
Складові теорії прийняття рішень: дескриптивна та нормативна, їх основні 

відмінності. Концепція максимізації очікуваної корисності. Методи і мо-

делі, що використовуються при прийнятті слабоструктурованих рішень. 

Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та багатокритеріально-

сті. Модель прийняття рішень на основі критерію Байєса. Модель прий-

няття рішень на основі максимінного критерію Вальда. Модель прийняття 

рішень на основі критерію оптимізму. Модель прийняття рішень в умовах 

багатокритеріальності.  

4 

5 Тема 5. Застосування емпіричних методів при прийнятті рішень  
Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового дослі-

дження. Спостереження. Порівняння. Вимірювання. Експеримент.  

Опитування. Метод експертних оцінок.    

Факторний аналіз. Лінійна модель. Припущення. Існування та однознач-

ність моделі. Алгоритм методу. Критерії визначення кількості факторів.  

Кластерний аналіз.  

4 

6 Тема 6.  Експертні методи підтримки прийняття рішень  
Емпіричні системи і вимірювання переваг. Експертне оцінювання та види 

експертиз.   

Методи експертного оцінювання. Метод «мозкового штурму». Метод 

Делфі. Метод сценаріїв. Методи комісії та дискусійної наради.  

Методи оцінювання переваг. Якісні методи оцінювання переваг. Кількісні 

методи оцінювання переваг. Методи оцінювання компетентності експерта. 

4 
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7 Тема 7. Застосування нечіткої логіки в експертних системах. 

 Функція приналежності елемента підмножині. Операції над нечіткими 

множинами. Дефазифікації нечіткої множини. Нечіткі правила виведення 

в експертних системах.  

4 

8 Тема 8. Штучні нейронні мережі в обробці інформації 

Поняття про нейромережевих системах. Біологічні нейронні мережі. Фор-

мальний нейрон. Штучні нейронні мережі. Навчання нейронної мережі. 

Алгоритм зворотного поширення помилки. Приклад роботи і навчання 

нейронної мережі. 

4 

9 Тема 9. Генетичний алгоритм в задачах оптимізації 

Поняття про генетичний алгоритм. Етапи роботи генетичного алгоритму. 

Кодування інформації та формування популяції. 

4 

10 Тема 10. Цільове прогнозування. Групові рішення.   

Інтерактивні методи прийняття рішень  

Проблема вибору найкращого групового рішення. Основні методи узго-

дження групових переваг. Побудова групових рішень за допомогою мір 

близькості. Графічна інтерпретація групових рішень.   

 

4 

Усього годин 36 

 

4.2. Лабораторні заняття 

№ 

п/п 
Зміст (теми) занять 

Кількість 

годин 

1 Побудова модуля експертної системи на базі продукційних правил. 2 

2 Модель прийняття рішень на основі критерію Байєса.  4 

3 Модель прийняття рішень на основі максимінного критерію Вальда.  4 

4 Задачі прийняття рішень на основі побудови математичних моделей 

і використання математичних методів оптимізації в умовах непов-

них даних і неповних знань. 

4 

5 Побудова дерева рішень з використанням системи Турбо Пролог. 

Пошук логічних правил з використанням системи Турбо Пролог 

4 

6 Дослідження можливостей дерева рішень в задачах ідентифікації 4 

7 Методи ранжування в умовах багатокритеріальності. Побудова аг-

регованих критеріїв. Прикладні задачі пошуку оптимальних рішень 

в умовах багатокритеріальності. 

6 

8 Компоненти експертних систем, що застосовуються у видавничо-поліг-

рафічній галузі.  

4 

9 Генетичні алгоритми: сутність, переваги та недоліки. Задачі, котрі можуть 

бути розв’язані генетичними алгоритмами.  

4 

Усього годин 36 

 

 

4.3. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Найменування робіт 

Кількість 

годин 

1 Обробка даних природною мовою. 2 

2 
Особливості застосування програмних агентів у системах підтримки прий-

няття рішень у видавничих інформаційних системах. 
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3 Опрацювання лекційного матеріалу 34 

4 Підготовка до лабораторних занять 34 
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Усього годин 78 

 

5. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ 

Усне та письмове опитування, презентації, контрольні роботи, залік 

 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

Максимальна оцінка в балах 

Поточний контроль (ПК) 
Екзаменаційний  

контроль 

Разом за  

дисципліну 

50 50 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної ді-

яльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю по-

вторного складання 

не зараховано з можливі-

стю повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з обов’язко-

вим повторним вивченням 

дисципліни 
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