
 

Карта дысцыплiны «Iнжынерыя  ведаў» 

 

1 Назва дысцыплiны 

па выбары 

Інжынерыя  ведаў   

2 Курс вывучэння 3 

3 Семестр навучання 5 

4 Колькасць крэдытаў 5 

5 Прозвiшча, iмя i iмя 

па бацьку лектара 

Кандыдат  фiлалагiчных навук, дацэнт Галаўня 

Настасся Iванаўна 

6 Мэты  вывучэння  

дысцыплiны 

Азнаямленне студэнтаў з сучасным станам i 

накiрункам  iнжынерыi ведаў, з метадамi працы 

з ведамi i этапамi пабудовы экспертных сiстэм 

у розных галiнах ведаў, перш за  ўсѐ ў 

фiлалогii.  

7 Прэрэквiзiты Комп’ютарная лiнгвiстыка. Корпусная 

лiнгвiстыка.  Фармалiзацыя мовы.  

8 Змест дысцыплiны Iнжынерыя ведаў – адзiн з перспектыўных 

напрамкаў прымянення камп’ютарнай 

фiлалогii. Iнжынерыя ведаў як пошук ведаў у 

iнфарммасiвах. Праблема паўнаты/непаўнаты 

фармальных i рэальных сiстэм. Праблема ведаў 

i разумення. Прадстаўленне ведаў: прынцыпы, 

метады, структуры. Фрэймы i семантычныя 

сеткi як спосабы прадстаўлення ведаў. Слоўнiк 

i граматыка як спосабы прадстаўлення ведаў. 

Здабыванне ведаў. Метады здабывання ведаў. 

Сцэнарый, план, схема, сетка. Мадэляванне 

сiтуацыi (сюжэта) ў дыялогавых сiстэмах на 

базе апытальных аператараў. 

Iнструментальныя сродкi, якiя 

выкарыстоўваюць пры распрацоўцы 

экспертных сiстэм. Агляд iнструментальных 

сiстэм i  асяродкаў: ART, KEE, G2 i iнш. 

Электронныя адукацыйныя  рэсурсы, 

электроннае (e-learning) i мабiльнае (m-

learning) навучанне. 

Пабудова i верыфiкацыя суджэнняў. Машына 

лагiчнага вываду.  

9 Рэкамендаваная 

лiтаратура 

1. Гаврилова, Т.А., Хорошевский, В.Ф. Базы 

знаний интеллектуальных систем. – С.-П., 

2001. 

2. Гаврилова, Т.А., Червинская, К.Р. 

Извлечение и структурирование знаний для 

экспертных систем. – М., 1992. 

3. Джексон, П. Введение в экспертные 

системы. – М., 2001. 

4. Джозеф, Дж., Гари, Р. Экспертные системы: 



принципы разработки и программирование. – 

М., 2006. 

5. Зубов, А. В., Зубова, И. И. Основы 

искусственного интеллекта для лингвистов. – 

М., 2007. 

6. Зубов А.В. Порождение текста 

компьютером: учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по специализации 

«Компьютерная лингвистика». – Минск, 2012. 

7. Елисеева О.Е. Практика создания 

гипертекста: видеокурс  [Электронный ресурс]. 

– 2011-2015. – Режим доступа: http://it.lang-

study.com/category/praktika-sozdaniya-

giperteksta/. – Дата доступа: 03.01.2017. 

8. Бовтенко М.А. Компьютерная 

лингводидактика. – М., 2005. 

10 Метады выкладання Iнавацыйныя iнтэрактыỹныя метады 

навучання,  IТ-тэхналогii, праектныя 

тэхналогii, ролевыя i дзелавыя гульнi, case-

study (аналiз канкрэтнай сiтуацыi)  

11 Мова навучання Руская  

12 Умовы 

(патрабаваннi), 

бягучы кантроль 

– падрыхтоўка баз даных i баз ведаў;  

– стварэнне фрэймаў, планаў i сцэнарыяў; 

– праца з навучальнымi экспертнымi сiстэмамi. 

13 Форма бягучай 

атэстацыi 

Экзамен 

   



 


