
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інженерія медичних знань» 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 

1 Назва факультету Електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ) 

2 Рівень вищої освіти Третій освітньо-науковий  

3 Код і назва спеціальності 163 – Біомедична інженерія (БМІ) 

4 Тип і назва освітньої 

програми  

Освітньо-наукова програма 

«Біомедична інженерія» 

5 Назва дисципліни  Інженерія медичних знань 

6 Кількість ЄКТС кредитів 4 

7 Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

лекції – 24 години; 

практичні заняття – 24 години; 

консультації – 8 годин; 

самостійна робота – 64 години; 

семестровий контроль – залік. 

8 Графік вивчення 

дисципліни 

1-й рік, 2-й семестр 

 

9 Передумови для 

навчання за дисципліною 

Наявність ступеня магістра (або освітньо- 

кваліфікаційного рівня спеціаліста)  

10 Анотація дисципліни Основні змістові модулі лекцій. 

Змістовий модуль 1. Основні моделі представлення 

медичних знань. 

Тема 1. Моделі та засоби представлення знань. 

Тема 2. Елементи комбінаторики. 

Тема 3. Логічна модель представлення знань.  

Тема 4. Обчислення предикатів першого порядку. 

Тема 5. Дедукція та індукція. 

Тема 6. Дедуктивний висновок в логічних моделях. 

Тема 7. Індуктивний висновок в логічних моделях. 

 

Змістовий модуль 2. Системи медичних знань 

Тема 8. Класифікація семантичних мереж. 

Тема 9. Фрейми. Системи фреймів.  

Тема 10. Представлення знань на основі фреймів. 

Тема 11. Бази даних медичних знань  

Тема 12. Систематизація, індексація та пошук 

інформації в базах медичних знань 

12 Результати навчання 

здобувача вищої освіти 

Володіння систематичними знаннями 

з інженерії медичних знань, що включає знання 

сучасних принципів, методів, теорій з класифікацію та 

систематизацію медичних знань.  

Володіння навичками роботи з різноманітними 



системами медичних знань, здійснювати пошук, аналіз, 

оцінку інформації щодо сучасних баз медичних знань. 

Опанування технологій доступу та роботи з системами 

медичних знань. 

13 Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для складання 

заліку/екзамену 

 

Підсумковий модульний контроль з дисципліни 

передбачає залік. 

1. Виконати завдання на практичних заняттях (кожне 

оцінюється від 5 до 10 балів, всього від 20 до 40 балів). 

2. Виконати та захистити реферат (оцінюється від 40 до 

60 балів). 

Оцінка за семестр: 

Oсем = (5…10)×12 ПЗ+(40…60)×1 Реферат = (60…100) 

балів. 

14 Якість освітнього 

процесу 

Навчання з курсу передбачає: 

- відвідування аудиторних занять; 
- дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://lib.nure.ua/plagiat). 
- виконання та захист практичних завдань; 

- підготовка та захист реферату за індивідуальною 

тематикою відповідно до програми курсу. 
- відпрацювання пропущених занять (без поважної 
причини) та незадовільних оцінок за графіком 
консультацій. 
Для отримання інформації щодо загальних питань 
організації освітнього процесу використовується 
сайт університету. Комунікація зі студентами в рамках 
освітньої компоненти здійснюється в середовищі 
дистанційного навчання Moodle або Google Classroom. 
Оновлення контенту освітньої компоненти 
відбувається щорічно за ініціативою провідного 
лектора з урахуванням наукових інтересів 
стейкхолдерів. 
Для звернення здобувачів до викладача 
використовується електронна пошта 

dmytro.snizhko@nure.ua 

15 Методичне забезпечення Мазурова О. О., Широкопетлєва М. С., Черепанова Ю. 

Ю. Навчальний посібник з дисципліни "Бази даних" 

для студентів усіх форм навчання напряму 050103 

"Програмна інженерія" / МОНМС України, Харк. нац. 

ун-т радіоелектроніки; Ч. 1; іл.; doc / 2,73 Mb, Харків: 

ХНУРЕ, 2012. — 176 с. 

Редько В. Н., Брона Ю. Й., Буй Д. Б., Поляков С. А. 

Реляційні бази даних / Б-ка Державного фонду 

фундаментальних досліджень. - моногр., Київ: 

mailto:dmytro.snizhko@nure.ua


Академперіодика, 2001. — 198 с. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з 

дисципліни "Бази даних та інформаційні системи" для 

студентів всіх форм навчання за спеціальностями : 

"Інформатика", "Прикладна математика", "Прикладна 

математика, системний аналіз та управління" / упоряд. : 

О. В. Алісейко, Л. І. Маркова ; МОН України, ХТУРЕ 

Харків: ХТУРЕ, 2001. — 12 с.  

Методичні вказівки до самостійної роботи з 

дисципліни "Бази даних" для студентів денної форми 

навчання спеціальності 6.050103 "Програмна 

інженерія" / упоряд.: М. С. Широкопетлєва, О. О. 

Мазурова, Ю. Ю. Черепанова ; МОН України, ХНУРЕ 

doc / 970 Kb, Харків: ХНУРЕ, 2011. — 44 с. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

дисципліни "Бази даних" для студентів усіх форм 

навчання спеціальності 06.050103 "Програмна 

інженерія" / упоряд. : Ю. Ю. Черепанова, М. С. 

Широкопетлєва, О. О. Мазурова ; МОНМС України, 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки 

doc / 2,14 Mb, Харків: ХНУРЕ, 2011. — 52 с. 

 

Швороб І. Б. Підхід до роботи зі слабоструктурованими 

медичними даними на основі використання ваг ребер 

для документо-орієнтованої графової бази даних // 

Бионика интеллекта; 2017; №1(88). — С. 90-95. 

Сахно Є.Ю., Ребенок А.В., Янченко Ю.М.Створення 

бази даних для розробки проектів// Актуальні проблеми 

економіки; 2005; №4. — С.135-143. 

Васильєв О. Бази даних EBSCO - колекція для 

публічних бібліотек // Бібліотечний форум України; 

2006; № 4. — С. 12-13. 

Загірняк М., Костенко А. Про використання 

можливостями міжнародної бази даних SCOPUS// 

Вища школа; 2017; №5-6. — C.48-55. 

Загірняк М., Сергієчко С., Костенко П. Наукометричні 

бази даних - наступний щабель розвитку чи якір для 

науковця // Вища школа; 2014; №9. — С. 44-54. 

 

16 Розробник силабусу Д.т.н., с.н.с., доцент кафедри БМІ ХНУРЕ Сніжко 

Дмитро Вікторович, dmytro.snizhko@nure.ua  
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