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1. Дисципліна Експертні системи знайомить студентів з основними принципами, 

класичними та сучасними методами розробки та застосування експертних систем, зокрема 

у складі систем з обмеженою інформованістю. Значна увага приділена як вивченню 

практичних методів застосування з детальним розглядом можливостей побудови окремих 

елементів баз знань.  

2. Метою опанування студентами комп’ютерної інженерії є оволодіння 

технологіями та одержання необхідних знань про структуру, базові можливості та 

особливості застосування експертних систем, їх впровадження в сучасне системне та 

прикладне програмне забезпечення. 

3. За результатами вивчення дисципліни студенти повинні: 

ЗНАТИ: основні положення теорії експертних систем, базові структурні принципи 

їх побудови та здобуття, і побудови (структури) баз знань для експертних систем; основні 

принципи аналізу предметного середовища для потреб створення експертної системи, що 

охоплює його тематику; основні принципи залучення експертних знань для заповнення 

бази знань експертної системи, що розробляється; основні принципи структурування 

експертних знань для подальшого їх ефективного використання. 

ВМІТИ: аналізувати прикладне середовище на предмет формулювання проблем, 

що можуть підлягати охопленню експертною системою, що розробляється; розгорнути 

процес набуття експертних знань для створення бази знань; структурувати здобуті 

експертні знання, зокрема, за їх важливістю, достовірністю та мірою актуальності; 

формалізувати експертні знання відповідно до структурі базової (порожньої) моделі 

експертної системи; програмно реалізовувати структуровані знання відповідно до 

синтаксису бази знань, що використовується; тестувати та корегувати розроблену версію 

бази знань. 

ВОЛОДІТИ: апаратом теорії експертних систем; принципами аналізу предметних 

середовищ щодо здобуття експертних знань; навичками структурування та формалізації 

експертних знань; програмуванням та тестуванням бази знань, що розробляється, в 

середовищі експертної системи, що застосовується. 

4. Сфера реалізації набутих компетенцій в майбутній професії: в розробці 

сучасного системного та прикладного забезпечення, інтелектуальних паралельних та 

розподілених обчисленнях, інтелектуальному паралельному та розподіленому 

моделюванні в задачах науки, а також в техніці. 

5. Дисципліна базується на набутих знаннях під час вивчення наступних дисциплін 

навчального плану: програмування, системне програмування. 

6. Мови викладання: українська, англійська 

7. Лектор: к.т.н., доц. Олізаренко С.А. 

 


