
Силабус з навчальної дисципліни  

“Інформаційні системи та технології в системному аналізі” 

 

Кафедра математичного моделювання 

 

Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Назва: “Інформаційні системи та технології в системному аналізі”. 

Форма навчання: денна. 

Семестр IХ. 

Кредитів 5 (150 год.).  

Лекцій – 15 год.; лабораторних – 30 год.; самостійна робота – 105 год. 

Лектор: доцент, кандидат фіз.-мат. наук Піддубна Лариса Андріївна. 

П.І.Б. викладача який веде лабораторні заняття: Піддубна Л.А. 

 

Короткий опис навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: 

1. Розвивати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

генерувати нові ідеї (креативність), вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

2. Формувати у студентів навики командної роботи. Розвивати  здатність 

працювати в команді, виконуючи відповідну роль. 

3. Навчитися розробляти та аналізувати математичні моделі природничих, 

техногенних, економічних і соціальних об`єктів та процесів. 

4.  Розвинути здатності до пошуку, систематичного вивчення та аналізу 

науково-технічної інформації, світового досвіду, пов`язаного із застосуванням 

методів системного аналізу для дослідження різноманітних процесів, явищ та 

систем. 

5.  Навчитися складати науково-технічну документацію, публікації та 

впроваджувати результати проведених досліджень і розробок. 

Завдання: навчити студентів працювати в команді, розв’язувати прикладні 

задачі за допомогою доступних СКБД, фреймворків, плагінів; ознайомити 

студентів із теоретичними і практичними питаннями застосування аналітичних 

методів обробки даних. 

 

Компетенції, якими має оволодіти студент у результаті вивчення 

дисципліни: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати: структури математичних моделей та алгоритмів функціонування процесів, 

що моделюються, програмне забезпечення із застосуванням сучасних технологій 

програмування, аналізувати отримані результати на адекватність; 

знати: методику управління ІТ-проектами, проведення стратегічного аналізу, 

методику оцінювання у ІТ проектах. 

Вміти розробляти експертні системи, бази знань в умовах слабо структурованих 

даних різної природи. 

Вміти створювати на основі структури математичної моделі та алгоритмів 

функціонування процесів, що моделюються, програмне забезпечення із 

застосуванням сучасних технологій програмування, аналізувати отримані 

результати на адекватність. 
 

  



Структура начальної дисципліни (теми занять) 
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Теми СРС 

1  Тема 1. Загальна характеристика баз 

знань. Базові поняття.  Виведення на 

знаннях.  Елементи експертних систем 

  

1 

 

 Поняття знань. Правило modus 

ponens. Функції зіставлення, вибір,  

спрацьовування, дія. Пошук в 

глибину. Пошук в ширину. методи 

виведення. Стратегії управління 

виведенням. 

Лабораторне заняття 1: Розробка 

системи збереження даних для ЕС 

обраної предметної області. 

(Концептуальне моделювання) 

2 Вивчення методології  командного 

виконання проекту за методологію  

SCRUM. Використання програмного 

засобу Trello для реалізації 

командної роботи. 

2 Лабораторне заняття 2: Розробка 

системи збереження даних для ЕС 

обраної предметної області. (Логічне 

моделювання) 

2 Система контролю версій 

GitHub/GitLab у командній роботі 

над проектом. Визначення місця 

збереження, точки доступу до 

необхідної інформації. 

3 Тема 2.  Бази знань. Коли дані стають 

знаннями.  Постулати системи баз 

даних.  Моделі зображення знань.  

Розширення семантики даних. Нечіткі 

дані.  Механізми виведення даних.  

Тема 3. Хмарні технології. Огляд 

доступних ресурсів. 

2 Поняття «Експертна система». 

Склад експертної системи. Основні 

функції експертної системи. Поняття 

предикатів, поняття правил. 

Основні хмарні ресурси для 

збереження даних. Обсяги 

збереження, надання доступу, 

обробки, представлення. 

Лабораторне заняття 3: Розробка 

системи збереження даних для ЕС 

обраної предметної області. (Фізичне 

моделювання) 

2 

 

 

 

Моделі зображення знань. 

Формально-логічна модель.  

Продукційна модель. База фактів і 

база правил. Машинне виведення 

Стратегії керування виведенням. 

 

Лабораторне заняття 4: Підготовка до 

розробки модулів UI. Формування 

елементарних запитів з боку бекенду. 

2 Пряме і зворотнє виведення. 

Семантичні мережі. Структура 

семантичної мережі. Обмеження 

цілісності в семантичних мережах. 

Операції в семантичних мережах. 

4 Тема 5. Етап роботи ЕС ідентифікації. 

Етап концептуалізації. Етап формаліза-

ції. Етап виконання. Етап дослідної екс-

плуатації. Етап тестування. Труднощі 

при розробці експертних систем. 

2 Інтерфейс користувача  

Класифікація експертних систем 

Інструментальні засоби створення 

ЕС. Статичні ЕС. Квазідинамічні ЕС.  

Динамічні ЕС та їх особливості. 

5 Лабораторне заняття 5: Репозиторій у 

реалізації аналітичної обробки даних. 

2 Data Mining. Методи, класифікація 

стадій Data Mining. 

Лабораторне заняття 6: Розробка 

алгоритмів аналізу даних. (Частина 1) 

2 Машинне навчання як частина ринку 

інформаційних технологій. 

Класифікація аналітичних систем. 

http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:89b3d175c06a6b137e410cb14821d0e94549ad5a/20141129091555/44618/index.html#p1
http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:89b3d175c06a6b137e410cb14821d0e94549ad5a/20141129091555/44618/index.html#p1
http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:89b3d175c06a6b137e410cb14821d0e94549ad5a/20141129091555/44618/index.html#p2
http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:89b3d175c06a6b137e410cb14821d0e94549ad5a/20141129091555/44618/index.html#p3
http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:89b3d175c06a6b137e410cb14821d0e94549ad5a/20141129091555/44618/index.html#p3
http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection31.html#01
http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection31.html#01
http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection31.html#02
http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection31.html#02
http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection31.html#03
http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection31.html#04
http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection31.html#04
http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection31.html#05


7 Тема 6. Класичні ЕС. Дерева рішень – 

загальні принципи роботи. Робота з 

базою знань. Узагальнений алгоритм 

роботи системи. 

2 Знання. Визначення. Підготовчий 

етап роботи із знаннями. Основний 

етап роботи із знаннями. Якісні 

знання. Критерії використання ЕС 

для вирішення завдань. 

Представлення знань в експертних 

системах. Пошук рішень в 

експертних системах. 

Лабораторне заняття 7: Розробка 

алгоритмів аналізу даних. (Частина 2)  

2 Підбір методології розробки 

аналітичних модулів. Вивчення 

способів представлення знань. 

8 Лабораторне заняття 8: Розробка 

алгоритмів аналізу даних. (Частина 3)  

2 Реалізація відібраних методів 

представлення знань, відлагодження 

розроблених модулів. 

9 Тема 7. Виявлення знань від експертів. 

Експертне оцінювання як процес 

вимірювання. Зв'язок емпіричних і 

числових систем. Характеристика і 

режими роботи групи експертів.  

2 Класифікація та кластеризація 

документів. Прихований 

семантичний аналіз. Організація 

колективної перевірки валідності 

роботи аналітичних алгоритмів. 

Лабораторне заняття 9: Методика 

обробки даних у ЕС. Аналітичні 

дослідження.(Частина 1) 

2  Застосування методів QA Software 

Розробка тестів для перевірки  

функціональності розроблених 

модулів. 

10 Лабораторне заняття 10:  Методика 

обробки даних у ЕС. Аналітичні 

дослідження.(Частина 2.)  

2 Умови  використання хмарних 

ресурсів пошук безкоштовного 

ресурсу для розміщення 

розробленого програмного засобу. 

Тестування готового програмного 

продукту у мережі. 

11 Тема 8. М'які експертні система. 

Визначення м'якої експертної системи. 

Порівняння нечіткої та м'якої експерт-

них систем. Подання знань в м'якій екс-

пертній системі. Зміст баз знань і даних 

м'якої експертної системи.  

2 Визначення та обробка експертних 

оцінок. Виявлення знань від 

експертів. Оцінка якості експерта: 

апріорні, апостеріорні, тестові 

методи оцінки експерта. 

Інтегральний метод тестового 

оцінювання. 

Лабораторне заняття 11: Реалізація 

методів інтелектуальної обробки даних 

(Частина1). 

2 

 

Відтворюваність експертних оцінок. 

Оцінка кон'юнктурності експерта. 

Методи отримання кількісних і 

якісних експертних оцінок. 

12 Лабораторне заняття 12: Тестування 

модуля аналітичної обробки даних. 

(Частина 1). 

2 Методи одержання кількісних 

експертних оцінок. Методи одер-

жання якісних експертних оцінок. 

13 Тема 9. Інтелектуальні інформаційні 

системи в умовах невизначеності і 

ризику. Вступ до нейронних мереж. 

Багатошарова нейронна мережа з нав-

чанням зворотним поширенням 

помилки. Мобільні ЕС. 

2 

 

Нечіткість знань. Теорія нечітких 

множин. Нечіткі множини та змінні 

Функції приналежності.  Основні 

характеристики та властивості 

нечітких множин. Операції над 

нечіткими множинами. Нечіткі 

величини та числа. 

Лабораторне заняття 13: Тестування 

модуля аналітичної обробки даних. 

(Частина 2). 

2 Нечіткі відношення. Характеристики 

нечітких відношень. Нечітка 

кластеризація.  



14 Лабораторне заняття 14: Об`єднання 

розроблених компонент у єдину 

систему, налаштування серверу, 

доступу потенційних користувачів. 

(Частина 1.) 

2 Нечітке виведення. Операції над 

нечіткими відношеннями. 

15 Тема 10.Нейро-нечіткі мережі для 

подання й обробки знань. Загальна 

характеристик  та властивості нейро-

нечітких мереж. Формування бази 

знань нейро-нечіткої мережі. Елементи 

нейро-нечітких мереж. Паралельні 

нейро-нечіткі системи.  

 

2 Конкурентні нейро-нечіткі системи. 

Інтегровані нейро-нечіткі системи. 

Синтез ефективних нейро-нечітких 

моделей. Апріорна інформація про 

навчаючу вибірку. Редукція кіль-

кості нечітких термів. Об’єднання 

суміжних термів по ознаках. Синтез 

тришарових розпізнаючих нейро-

нечітких моделей. 

Лабораторне заняття 15: Об`єднання 

розроблених компонент у єдину 

систему, налаштування серверу, 

доступу потенційних користувачів. 

(Частина 2). Захист проекту  технічної 

документації. 

2 Синтез чотиришарових розпізнаю-

чих нейро-нечітких моделей з ураху-

ванням інформативності ознак. 

 

Завдання з лабораторних робіт  

Розробити проект експертної системи за обраною предметною областю (ПО). Для 

обраної ПО розробити базу знань. База знань повинна містити 

- Базу даних реляційного типу, яка б містила інформацію про об`єкти та процеси 

обраної ПО, близьку до реальної; 

- ПЗ для аналізу* збереженої у БД інформації. 

База знань має бути основою для експертної системи з отримання відповідей на ключові 

питання певної предметної області. 

- Користувацький інтерфейс. 

- Увесь проект повинен супроводжуватися технічною документацією. 

 Пропонуються такі ПО. (Їх список можна доповнювати  за узгодженням із 

викладачем ) 

1. Метеостанція. 

2. Лабораторія медичних досліджень. 

3. Пенсійний фонд (призначення та перерозподіл соціальних та пенсійних виплат) 

4.Проведення ЗНО  випускниками ЗОШ /ЗВО 

5.Зелений туризм. 

 

В процесі виконання завдання студенти об`єднуються у команди по 4-6 чоловік. 

У кожній команді вибирається лідер, який розподіляє завдання та організовує їх 

виконання. Для організації контроля виконання та контроля версій рекомендується 

використовувати методології SCRUM  та  обмінник github/gitlab. 

У кінці семестру лідер оцінює якість виконаних кожним учасником робіт, внесок 

учасника у розроблення проекту. 

 Остаточну оцінку за роботу над проектом  виставляє викладач та оцінює роботу 

лідерів. 

*Для розробки аналізу обов`язково використовувати дані із БД. Можна застосовувати нейронні 

мережі, логічне програмування. 

  



Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінюються етапи виконання проекту та захист проекту в цілому. 

Етапи оцінювання: 

1. Концептуальне моделювання проекту. 

2. Аналіз та моделювання ПО, розробка модулів аналізу. 

3. Розробка UI різних рівнів. Підготовка документації. 

4. Захист. 
Поточне оцінювання Кількість 

балів (модуль-

контроль) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий модуль  

№1 

Змістовий модуль  

№2 

Змістовий модуль  

№3 

Т1-Т3 Т4-Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

40 100 1 етап проекту 2 етап проекту 3 етап проекту 

20 20 20 

 
Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання 

Студенти, що бажають заробити додаткові бали (до 20) в рахунок ІНДЗ, 

можуть самостійно зареєструватися на курсі платформи Соursera "Data science" 

(https://www.coursera.org/professional-certificates/ibm-data-science) отримати 

відповідний сертифікат і показати його викладачу. Кількість балів буде виставлена 

пропорційно до Ваших успіхів (досягнення на курсі згідно зі статистикою 

Соursera). 

 

Рекомендована література 

    Основна 

1.  Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та 

підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с. 

2. Мешалкин В. П. Экспертные системы в химической технологии.– М.: 

Химия, 1995. – 368 с. 

3. Сойер Б., Фостер Д. Л. Программирование экспертных систем на Паскале: 

Пер с англ. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 191 с. 

4. Элти Дж., Кубмс М. Экспертные системы: концепции и примеры.  – М.: 

Финансы и статистика, 1987. – 191 с. 

 

Допоміжна 

1. Кофман  А. Введение  в теорию нечетких множеств.– М.: Радио   и 

связь, 1982. – 432 с. 

2. Круглов В. В., Борисов В. В. Искуственные нейронные сети. Тео- рия и 

практика. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 382 с. 

3. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, 

генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер с польск. – М.: Горячая 

линия-Телеком, 2004. – 452 с. 

4. Митюшкин Ю. И., Мокин Б. И., Ротштейн А. П. Soft Computing: 

идентификация закономерностей нечеткими базами знаний. – Винница: 

УНИВЕРСУМ-Винница, 2002 . – 145 с. 

5. Усков А. А., Кузьмин А. В. Интеллектуальные технологии управления. 

Искусственные нейронные сети и нечеткая логика. – М.: Горячая ли- ния-

Телеком, 2004. – 143 с. 

 

Форма контролю та оцінювання результатів навчання: захист лабораторних 

робіт, модуль-контроль (усне опитування, захист проектів), екзамен. 

https://www.coursera.org/professional-certificates/ibm-data-science


При викладенні мети курсу, засвоєнні студентами визначених компетенцій та 

оцінюванні досягнень проводиться політика академічної доброчесності (сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень (ст.42З Закону України “Про освіту”)).  

З метою уникнення практик псевдоавторства, недбайливого цитування, 

недостатньої академічної якості практикується захист виконаних студентами 

лабораторних робіт викладачу з перевіркою теоретичних знань та засвоєних 

компетенцій, виконання контрольних робіт та тестування з унеможливленням 

практик списування та підміни авторства роботи.  

Пропущені заняття або своєчасно не захищені роботи можуть бути допущені до 

захисту на 16-17 тижнях навчання з відповідними штрафними балами, 

визначеними викладачем. 


