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Мета навчальної дисципліни “Презентація та обробка знань” – сформувати системне 

базове уявлення, первинні знання, вміння і навички студентів з основ інженерії знань і 

нейроінформатікі, як двома напрямками побудови інтелектуальних інформаційних систем, 

дати уявлення про моделі знань і методах обробки знань, надбання вміння і навичок з 

орієнтації в різних методах представлення знань, переходах від одного методу до іншого, 

формалізації знань експертів із застосуванням різних методів представлення знань, 

розроблення продукційної бази знань для вирішення задач з вибору варіантів в предметній 

області, що слабо формалізована та програмування на мові Пролог. 

Передумови для навчання 

Математичні основи криптології, Лінійна алгебра, Основи криптографічного захисту, 

Дискретна математика, Інформатика, Програмування. 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема № 1. Вступ. 

Тема № 2. Знання і дані. 

Тема № 3. Методи представлення знань. 

Тема № 4. Методи обробки знань. 

Тема № 5. Псевдофізичні логіки. 
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Тема № 6. Правила-продукції. 

Тема № 7. Семантичні мережі. 

Тема № 8. Фрейми і об'єкти. 

Тема № 9. Нейронні мережі. 

Тема № 10. Методи придбання знань. 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet 

Сторінка курсу 

(персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” 

за дисципліною 
“Презентація та обробка 

знань”  

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого з виділенням балів на іспит. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

20 35 – – – 45 + 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Аналіз даних та знань : навчальний посібник / Литвин В. В., Пасічник В. В., 

Нікольський Ю. В. ‒ Львів : Магнолія-2006 , 2021. ‒ 276 с. 

2 Data Mining : пошук знань в даних / Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. ‒ К. : ТОВ «ВД 

«АДЕФ-Україна», 2016. ‒ 452 с. 

3 Черняк О. І. Інтелектуальний аналіз даних : підручник / О. І. Черняк, П. В. 

Захарченко. – К. : Знання, 2014. – 599 с. 

 

Додаткова 

4 Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / З. М. Любунь /: Текст лекцій. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –142 с. 

5 Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник / А. О. Олійник, С. О. Субботін, 

О. О. Олійник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 278 с. 

 

 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
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Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни “Презентація та обробка знань”, https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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