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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця  

Навчальна дисципліна "Передові методи дискретної математики"  є тео-

ретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують 

профіль майбутнього фахівця в галузі інформаційних технологій. 

 

Мета викладання навчальної дисципліни 

 Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами теоретичних ос-

нов методів штучного інтелекту, надбання навичок роботи з основними мето-

дами нечіткого виводу, експертними системами, нейронними мережами та 

створення на їх основі програмних засобів розв’язання прикладних задач. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

– засвоїти основні поняття та методи нечітких множин та штучного інтеле-

кту, які широко застосовуються при розв’язанні прикладних задач; 

– оволодіти навичками застосування методів до розв’язання задач. 

Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 Знати: 

-  основні поняття, алгоритми та методи нечітких множин та штучного ін-

телекту. 

Вміти: 

- самостійно розв’язувати теоретичні і практичні задачі, використовуючи 

основні поняття, методи та алгоритми; 

- застосовувати вивчені методи до програмної реалізації розв’язання прик-

ладних задач. 

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
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Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принци-

пом і складається з двох класичних навчальних модулів.  

 1.5.1 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 

№1 «Нечіткі множини» студент повинен: 

Знати: 

- основні визначення та характеристики нечітких множин; 

- основні операції над нечіткими множинами; 

- способи завдань нечітких відносин; 

- нечіткі числа та операції над ними; 

- правила нечітких продукцій. 

Вміти: 

- проводити порівняння нечітких множин; 

- будувати функції належноті; 

- підраховувати відстані між нечіткими числами; 

- моделювати системи нечіткого виводу; 

- використовувати системи нечіткого виводу в задачах управління. 

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 

№2 „Штучний інтелект” студент повинен: 

Знати: 

- основні способи представлення задач та знань; 

- основні моделі виведення; 

- поняття експертної системи. 

- поняття та структурні елементи нейронних та нейрон-нечітких мереж; 

- методи навчання нейронних мереж; 

- основні моделі нейрон-нечітких мереж. 

Вміти: 

- представляти знання за допомогою логічних та продукційних моделей, 

семантичних мереж та фреймів; 

- застосовувати дедуктивне та індуктивне доведення, а також робити ви-

сновки в умовах неповних знань; 



- реалізовувати експертну систему в певній предметній області. 

- будувати нейронні та нейро-нечіткі мережі; 

- навчати нейронні мережі. 

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної 

дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні наступних дисцип-

лін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.  

 
Курс передбачає лекційні, практичні та лабораторні аудиторні заняття, а 

також самостійну роботу студента за межами навчального закладу. 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредитів ЄКТС) 

З них: 40 год лекції, 20 год практичні та семінарські заняття, 60 год само-

стійна робота. 

Дана дисципліна не є  обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення дисципліни 
“Передові методи дискретної математики” 

 
№ 

пор. Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль1. Нечіткі множини 
1 Основні визначення та характеристики нечітких множин. 
2 Функція належності. Основні операції над нечіткими мно-

жинами. 

3 Нечіткі відносини. 

4 Нечіткі числа та інтервали. 
5 Нечіткі продукції. Системи нечіткого виводу. 
 Змістовий модуль2. Штучний інтелект 
6 Поняття штучного інтелекту. Інтелектуальні агенти. 

7 Алгоритми пошуку рішень. Представлення знань. Семан-
тичні моделі та фрейми. 

8 Експертні системи. 

9 Нейронні мережі. 

10 Нейро-нечітки мережі. 

Разом годин: 120 годин 

 

 
 

 
  



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЩІПЛІНИ 

 
1. Модуль №1. "Нечіткі множини" 
Тема 1.1. Основні визначення та характеристики нечітких множин. Висо-

та множини. Супорт множини. Точки переходу. Порівняння нечітких множин. 

Ступені рівності нечітких множин. Ствердження про декомпозицію.  

Література [1, 2, 3] 

Тема 1.2. Методи побудови функції належності. Основні види функції на-

лежності. Операції над нечіткими множинами (логічні та алгебраїчні).  

Література [1, 2, 3, 10] 

Тема 1.3. Нечіткі відносини. Способи завдання. Операції над нечіткими 

відносинами. Властивості нечітких відносин. 

Література [2, 3, 9, 10] 

Тема 1.4. Нечітка та лінгвістична змінні. Нечіткі числа та інтервали. Опе-

рації над нечіткими числами. Відстані між нечіткими множинами. 

Література [1, 3, 9, 10] 

Тема 1.5. Правила нечітких продукцій. Прямий та обернений методи ви-

воду заключень в системах нечітких продукцій. Системи нечіткого виводу. Ос-

новні етапи нечіткого виводу. Основні алгоритми нечіткого виводу. Викорис-

тання систем нечіткого виводу в задачах управління. 

Література [2, 7, 8, 9, 10] 

 

2. Модуль №2. "Штучний інтелект" 

Тема 2.1. Поняття штучного інтелекту та етапи його розвитку. Основні на-

прями досліджень та структура систем зі штучним інтелектом.  Інтелектуальні 

агенти. 

Література [4, 5, 6] 
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Тема 2.2. Способи представлення задач та пошук рішень. Загальна харак-

теристика способів представлення задач. Пошук рішень в просторі станів: ме-

тоди «сліпого» пошуку, евристичний пошук та метод зведення до підзадач. Ге-

нетичні алгоритми. Представлення знань та методи логічного виведення. Логі-

чні та продукційні моделі. Семантичні моделі та фрейми. Дедуктивне доведен-

ня в численні предикатів. Висновки в умовах неповних знань. Індуктивне дове-

дення. 

Література [11, 4, 5, 6] 

Тема 2.3. Експертні системи. Основні функції, компоненти та розробка 

експертних систем. Набуття знань, пошук та пояснення рішень. Реалізація екс-

пертних систем. 

Література [5, 11, 12] 

Тема 2.4. Нейронні мережі. Основи штучних нейронних мереж. Персепт-

рони. Навчання персептрона. Процедура оберненого поширення. Мережі зу-

стрічного поширення. Методи навчання нейронних мереж. Нейронні мережі 

Хопфілда та Хеммінга. Еволюційні алгоритми в нейронних мережах.  

Література [7, 8, 12] 

Тема 2.5. Нейро-нечіткі мережі. Основи нейро-нечітких мереж. Паралельні, 

конкурентні та інтегровані нейро-нечіткі системи. Синтез ефективних нейро-

нечітких моделей.  Синтез три- та чотиришарових розпізнаючих нейро-нечітких 

моделей. Синтез ієрархічних логічно прозорих нейро-нечітких мереж. 

Література [7, 8, 11, 12] 

 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Основні визначення та характеристики нечітких множин. 

2. Висота множини.  

3. Супорт множини.  

4. Точки переходу.  

5. Порівняння нечітких множин.  

6. Ступені рівності нечітких множин.  

7. Ствердження про декомпозицію.  

8. Які методи побудови функції належності ви знаєте? 

9.  Основні види функції належності.  

10. Логічні операції над нечіткими множинами. 

11. Алгебраїчні операції над нечіткими множинами.  

12. Нечіткі відносини.  

13. Способи завдання нечітких відносин. 

14.  Операції над нечіткими відносинами.  

15. Властивості нечітких відносин. 

16.  Нечітка та лінгвістична змінні.  

17. Нечіткі числа та інтервали.  

18. Операції над нечіткими числами.  

19. Відстані між нечіткими множинами. 

20. Правила нечітких продукщій.  

21. Прямий метод виводу заключень в системах нечітких продукщій. Системи 

нечіткого виводу. 

22. Обернений метод виводу заключень в системах нечітких продукщій. Сис-

теми нечіткого виводу. 

23.  Опишіть основні етапи нечіткого виводу.  

24. Які основні алгоритми нечіткого виводу вам відомі? 

25.  Використання систем нечіткого виводу в задачах управління. Наведіть 

приклади. 

26.  Поняття штучного інтелекту та етапи його розвитку.  
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27. Дайте визначення інтелектуальному агенту. 

28.  Загальна характеристика способів представлення задач. 

29.  Пошук рішень в просторі станів. 

30. Метод «сліпого» пошуку. 

31. Евристичний пошук. 

32. Метод зведення до підзадач.  

33. Генетичні алгоритми.  

34. Представлення знань. 

35. Методи логічного виведення. 

36.  Логічні та продукційні моделі. 

37.  Семантичні моделі та фрейми.  

38. Дедуктивне доведення в численні предикатів. 

39.  Висновки в умовах неповних знань. 

40.  Індуктивне доведення. 

41.  Основні функції, компоненти та розробка експертних систем. 

42.  Набуття знань, пошук та пояснення рішень. 

43. Методи реалізації експертних систем. 

44.  Основи штучних нейронних мереж. 

45.  Персептрони.  

46. Навчання персептрона.  

47. Процедура оберненого поширення. 

48.  Мережі зустрічного поширення. 

49.  Методи навчання нейронних мереж.  

50. Нейронні мережі Хопфілда та Хеммінга.  

51. Еволюційні алгоритми в нейронних мережах.  

52.  Нейро-нечіткі мережі.  

53. Основи нейро-нечітких мереж. 

54.  Паралельні, конкурентні та інтегровані нейро-нечіткі системи.  
55. Синтез ефективних нейро-нечітких моделей.  
56.  Синтез три- та чотиришарових розпізнаючих нейро-нечітких моделей.  

57. Синтез ієрархічних логічно прозорих нейро-нечітких мереж. 



Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою 

та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 
картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 
навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як   

середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 

балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 

переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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