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Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 
доцент кафедри інформатики та інтелектуальної власності 
НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 35 років. Автор понад 100 
наукових та навчально-методичних праць. Провідний 
лектор з дисциплін: «Основи інформаційної безпеки 
професійної діяльності», «Методи та системи штучного 
інтелекту», «Машинне навчання», "Основи теорії 
формальних систем", "Штучні нейронні мережі"  

Место для ввода текста. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Вивчаються математичні основи, методи та засоби представлення знань та побудови семантичних механізмів міркувань. Досліджуються 
алгоритми побудови дедуктивних систем логічного та логіко-лінгвістичного виводу знань. Розглядаються сучасні засоби створення 
семантичних машин формування міркувань та побудови онтологій предметних галузей. 

Мета та цілі 
Дисципліна має метою надати студентам знання та навички щодо побудови інтелектуальних дедуктивних систем пошуку та обробки 
інформації, отримання нових знань для вирішення широкого спектру задач управління, прийняття рішень, аналізу данних, 
прогнозування, тощо. 

Формат Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Здатність розробляти, проектувати, впроваджувати та використовувати інтелектуальні дедуктивні системи пошуку та обробки 
інформації. 

Обсяг 
Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 36 год., практичні заняття – 8 год., лабораторні роботи – 20 год., самостійна робота – 56 
год. 

Пререквізити "Методи та засоби обчислювальної математики", "Методи та засоби аналізу данних" 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно 
мати: ноутбук, лабораторний журнал. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в 



Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності 
допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до 
занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Вступ до дисципліни. Мета, основні визначення та 
складові дисципліни. 

Практичне 
заняття 1 

Вирішення прикладів задач 
обчислення висловів 
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Теорема Геделя про повноту 

Лекція 2 Основи математичної логіки. Обчислення висловів. Практичне 
заняття 2 

Вирішення прикладів задач 
обчислення предикатів 

Теорема Геделя про неповноту 

Лекція 3 Основи математичної логіки. Обчислення 
предикатів. 

Практичне 
заняття 3 

Вирішення прикладів задач 
теорії формальних систем 

Машина Тюрінга та тезис Черча 

Лекція 4 Логічне виведення. Дедуктивні процедури Практичне 
заняття 4 

Вирішення прикладів задач 
теорії нечітких множин 

Креативність та ефективна 
невіддільність в теорії формальних 
систем 

Лекція 5 Можливість обчислення та розв'язання Лабораторна 
робота 1 

Використання фреймворку 
WordNet для побудови 
системи онтологічних 
відносин 

Загальні поняття нечіткої 
підмножини 

Лекція 6 Основи формальних систем. Формальні математичні 
системи 

Лабораторна 
робота 2 

 

Використання фреймворку 
SNePS для побудови 
семантичної мережі Лекція 7 Формальна уявленість та рекурсивна 

перелічуваність Системи спростування на основі 
резолюцій 

Лекція 8 Неповнота та нерозв'язність Лабораторна 
робота 3 

 

Використання фреймворку 
Intellidimension 
Semantics.SDK для 
побудови семантичного 
виводу знань 

Лекція 9 Теорія рекурсивних функцій Використання фреймворків 
FaCT++Reasoner, Flora-2, Gandalf, 
Pellett (OWL 2 DL reasoned), Hermit Лекція 10 Узагальнення в системах прийняття рішень 

Лекція 11 Придбання та витяг знань Лабораторна 
робота 4 
 

Використання фреймворку 
Cyc 

 

Лекція 12 Вступ до теорії нечітких множин  

Лекція 13 Нечіткі графи та відносини  

Лекція 14 Нечітка логіка Лабораторна 
робота 5 
 

Використання фреймворку 
KAON 2 

 

Лекція 15 Закони нечіткої композиції  

Лекція 16 Представлення знань. Фрейми та їх застосування  

Лекція 17 Представлення знань. Продукційні системи.  

Лекція 18 Представлення знань. Семантичні мережі  
 

ЛІТЕРАТУРА   ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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Москва: Мир, 1989. – 220 с. 

Д
о

д
ат

ко
в

а 

1. Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте. – Москва: 
"Наука", 1982. – 111 с. 
2. Филиппович Ю.Н., Прохоров А.В. Семантика 
информационных технологий: опыты словарно-
тезаурусного описания. С предисловием А.И.Новикова. М.: 
Изд-во МГУП, 2002. - 368 с. 
3. Нильсон Н. Принципы искусственного интеллекта. – 
Москва: Радио и связь. 1985. – 376 с. 
4. Гладун В.П. Планирование решений. – киев: Наукова 
думка, 1987. – 168 с. 
 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ   ДО   ІСПИТУ  

Обчислення висловів: таблиці істинності, загальнозначимість, правило підстановки, доказуємість та виводимість, теорема про дедукцію, повнота. Обчислення предикатів: вільні і зв'язані 
змінні, загальнозначимість, доказуємість та виводимість, теорема про дедукцію, непротиріччя, зміна кванторів. Можливість обчислення та розв'язання: процедури, 
що обчислюють та розв’язують, машина Тюрінга та теза Черча, Теореми Геделя про повноту та неповноту. Нечітка логіка: поняття приналежності та нечіткої 
підмножини; найпростіші операції над нечіткими підмножинами; нечіткі графи; нечіткі відносини; композиції нечітких відносин; нечітка логіка та змінні, 
метод Маріноса; нечіткі твердження; теорія нечітких підмножин та теорія ймовірностей. Логічне виведення: процедура Ербрана, принцип резолюції, пряма 
та зворотна дедукція, узагальнення за ознаками, узагальнення за структурою. Формальні математичні системи, уявленість та рекурсивна перелічуваність, 
неповнота та нерозв'язність, основи теорії рекурсивних функцій. Системи продукцій, побудова планів, керування виведенням. Основи теорії фреймів, 
моделі представлення знань. Семантичні мережі: декларативне та процедурне представлення знань; структура семантичної мережі, оператори 
семантичної мережі, дедуктивне виведення на семантичній мережі, актанти та відмінкові структури. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лабораторний практикум укомплектовано наступним устаткуванням: комп’ютери з операційною системою Windows -10 з підключенням  до мережі 
Internet. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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 Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• лабораторні роботи та практичні заняття: 20% семестрової 
оцінки; 90-100 А відмінно 



82-89 В 
добре 

• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до завідувача кафедри. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


