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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» призначена для 

підготовки студентів до самостійного розв’язання теоретичних і прикладних 

задач побудови комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними 

та економічними процесами з використанням сучасних технічних засобів і 

насамперед інформаційних та інтелектуальних технологій.  

Навчальна дисципліна вивчається у першому семестрі першого курсу.  

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення основних понять 

сучасних інтелектуальних технологій – теорії нечітких множин, нечітких баз 

знань, нейронних мереж і генетичних алгоритмів, на тривіальних прикладах 

закріплюються можливості практичного використання інтелектуальних засобів 

у системах управління. Адже інтелектуальні технології є тими засобами 

моделювання систем управління, які дають можливість створення ефективних 

керуючих моделей у тих галузях, де традиційні засоби моделювання не дають 

належного ефекту, адже саме вони є тими засобами моделювання 

автоматизованих систем управління, які дають можливість створення 

ефективних керуючих моделей в тих галузях, де традиційні засоби 

моделювання не дають належного ефекту. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняттями теорії 

систем та теорії управління, основні науково-практичні напрямки спеціальності 

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також 

програмні засоби автоматизації типових задач обліку та керування АСУП та 

АСУТП. 

Завданням начальної дисципліни є ознайомлення майбутніх фахівців 

галузі комп’ютерної інженерії з функціонуванням автоматизованих систем 

управління та оволодінні знаннями в області інтелектуальних технологій. 

Зокрема, важливими завданнями є ознайомлення з теорією нечітких множин, 

нечітких баз знань, нейронних мереж і генетичних алгоритмів, на тривіальних 
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прикладах закріплення можливостей практичного використання 

інтелектуальних засобів в автоматизованих системах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 особливості основних атрибутів теорії нечітких множин – нечітких 

чисел, лінгвістичних змінних, функцій належності, нечітких логічних 

висловлювань тощо;  

 основні моделі нейрона, типи функцій активації, принцип побудови та 

навчання найпростіших нейронних мереж; 

 основні терміни теорії генетичних алгоритмів, особливості проведення 

основних генетичних операцій; 

 основні поняття теорії систем, загальну характеристику наукових 

дисциплін, що забезпечують вивчення систем управління; 

 місце інтелектуальних технологій у сучасній теорії управління;  

 інформаційні технології, програмні засоби сучасних ІТ; 

 види моделей, їх призначення;  

уміти: 

 за допомогою програмних засобів моделювати елементарні нечіткі 

числа, функції належності та нечіткі бази знань; 

 у ручному режимі проводити навчання найпростіших нейронних 

структур, а також здійснювати основні генетичні операції над абстрактними 

множинами елементів; 

 моделювати найпростіші об’єкти – входи-вихід за допомогою нечітких 

баз знань. 

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» базується на знаннях 

студентів про принципи роботи ПЕОМ і на їх досвіді програмування, набутому 

в шкільному курсі інформатики та у першому семестрі навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні технологій та технології».  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 
1 2 3 4 5 6 

1 

Поняття інформаційної 

технології. Інформаційні 

технології в КІСУ 

1 2 − − 

2 

Засоби інтелектуальних 

технологій. Основні поняття 

та визначення 

1 2 − − 

3 
Основні поняття теорії 

нечітких множин 
1 6 − − 

4 

Нечіткі бази знань, їх основні 

атрибути. Матриця знань. 

Нечіткі логічні 

висловлювання 

1 6 − − 

5 
Основні поняття нейронних 

мереж 
1 6 − − 

6 Генетичні алгоритми 1 6 − − 

7 

Суть об’єктно-орієнтованого 

програмування, його 

особливості та переваги 

2 6 − − 

8 
Дослідження операцій у 

системах управління 
2 6 − − 

9 
Теорія автоматичного 

управління 
2 6 − − 

10 

Методологія застосування 

інтелектуальних технологій у 

задачах управління 

2 6 − − 

11 

Основні поняття та 

визначення системного 

аналізу 

2 6 − − 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 

12 
Моделі систем і їх 

характеристики 
2 6 − − 

 
Усього забезпечення 

аудиторних занять * 
18 70 − − 

 
Забезпечення індивідуальних 

завдань (КР, РГ, к/р) 
− − − − 

 
Забезпечення семестрового 

контролю: диф. залік 
− 10 − − 

 Усього годин 18 80 − − 

 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1 Інформаційні та інтелектуальні технології КІСУ 

 

Тема 1 Поняття інформаційної технології. Інформаційні технології в 

КІСУ 

Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій у КІСУ. Види 

сучасних інформаційних технологій. Проблеми і перспективи використання 

інформаційних технологій. Складові інформаційної технології.  Інформаційна 

технологія експертних систем. Класифікація ЕС за призначенням. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття інформаційної технології. Етапи розвитку інформаційних 

технологій. 

2. Види сучасних інформаційних технологій. Системи підтримки 

прийняття рішень. Призначення та структура. 

3. Види сучасних інформаційних технологій. Системи підтримки 

прийняття рішень. Основні властивості (інтерактивність, інтегрованість, 

робастість, керованість, доступність, надійність, потужність). 
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4. Інформаційна технологія експертних систем. Призначення та 

структура. Призначення компонент: вирішувач (інтерпретатор); робоча пам’ять 

(база даних); бази знань (БЗ). 

5. Інформаційна технологія експертних систем. Призначення та 

структура. Призначення компонент: компонент придбання знань; 

пояснювальний компонент; діалоговий компонент. 

Література: [2, с. 37–89; 5, с. 6–26 ]. 

 

Тема 2 Засоби інтелектуальних технологій. Основні поняття та 

визначення 

Властивості здатності до навчання та лінгвістичності. Загальні відомості про 

нечіткі множини, нейронні мережі та генетичні алгоритми. Загальна 

характеристика нечітких множин. Особливості класичної теорії множин. Поняття 

нечіткості, нечіткої множини, функції належності. 

Питання для самоперевірки 

1. Види сучасних інформаційних технологій. Інформаційна технологія 

опрацювання даних. 

2. Види сучасних інформаційних технологій. Інформаційна технологія 

керування. 

3. Складові інформаційної технології. Математичне та апаратне 

забезпечення. 

4. Складові інформаційної технології. Програмне та правове 

забезпечення. 

5. Поняття інтелектуальних технологій: комплекс незалежних 

математичних засобів (нечіткі множини, нейронні мережі, генетичні 

алгоритми).  

Література: [1, с. 37–44, 2, с. 40–55]. 
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Тема 3 Основні поняття теорії нечітких множин 

Способи формалізації нечітких множин і їх функцій належності.  

Властивості нечітких множин. Моделювання об’єкта управління за допомогою 

теорії нечітких множин: формалізація входів і виходів, введення лінгвістичних 

змінних.  

Питання для самоперевірки 

1. Загальна характеристика нечітких множин. Приклад з класичної теорії 

множин та теорії нечітких множин. 

2. Основні поняття теорії нечітких множин (нечітка множина, степінь 

належності, функція належності, лінгвістична змінна, терм множина, терм) 

3. Основні типи нечітких множин (з кінцевою кількістю елементів, на 

неперервній множині  

4. Поняття нечіткості, ймовірності та можливості  

Література: [2, с. 94–102, 3, с. 60–73]. 

 

Тема 4 Нечіткі бази знань 

Основні атрибути. Матриця знань. Нечіткі логічні висловлювання. 

Питання для самоперевірки 

1. Моделювання об’єкта управління за допомогою теорії нечітких 

множин. Формалізація початкової інформації (кількісні та якісні змінні)  

2. Елементи теорії лінгвістичних змінних. Загальна постановка задачі 

прийняття рішення про стан об’єкта управління. Методика описання залежності 

«вхідвихід».  

3. Особливості різних типів функцій належності, форма їх графічного 

зображення.  

4. Нечіткі бази знань: основні атрибути, принципи побудови. Система 

логічних висловлювань типу «ЯКЩО – ТОДІ, ІНАКШЕ». 

Література: [2, с. 27–38, 3, с. 92–97]. 
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Тема 5 Основні поняття нейронних мереж 

Нейрони, природні та штучні нейронні мережі. Нейронна мережа як 

модель нервової системи. Особливості нервових клітин. Математична модель 

нейрону. Властивість навчання, як характерна особливість нейронних мереж. 

Приклад ― собаки Павлова. Правило Хебба.  

Питання для самоперевірки 

1. Основні поняття нейронних мереж: нейрон, нейронна мережа, вага 

зв’язку, функція активації. 

2. Приклади застосування нейронних мереж. Перцептрон.  

3. Класифікація методів навчання нейронних мереж.  

4. Основні поняття нейронних мереж. Структура нейронної мережі.  

5. Навчання нейронних мереж. Схема процесу навчання нейронної 

мережі. Правило Хебба. 

Література: [3, с. 44–56, 4, с. 100–123]. 

 

Тема 6 Генетичні алгоритми 

Місце інтелектуальних технологій в системах та задачах управління, їх 

використання. Генетичні алгоритми. Загальна характеристика, основні поняття: 

популяція, міра відповідності, відбір. Загальний принцип побудови генетичних 

алгоритмів, їх основні етапи та кроки. Основні операції генетичних алгоритмів: 

схрещування та мутація, особливості їх виконання. 

Питання для самоперевірки 

1. Особливості генетичних алгоритмів як методів розв’язання задач 

оптимізації. Поняття популяції та хромосоми. 

2. Термінологія генетичних алгоритмів: гени, покоління, функції 

відповідності, нащадки. 

3. Спрощена постановка задачі оптимізації та основні кроки генетичного 

алгоритму з її розв’язання. 

4. Особливості генетичної операції мутації. 

5. Особливості генетичної операції схрещування. 
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6. Основні переваги генетичних алгоритмів в порівнянні з класичними 

методами оптимізації. 

Література: [4, с. 64–79, с. 137–145]. 

 

Змістовий модуль 2 Ознайомлення з основними навчальними 

дисциплінами зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

 

Тема 7 Суть об’єктно-орієнтованного програмування, його 

особливості та переваги 

Питання для самоперевірки 

1. Основні поняття теорії об’єктно-орієнтованого програмування. 

2. Дві обов’язкові спеціальні процедури об’єктно-орієнтованого 

програмування. 

3. Що таке властивість поліморфізму? 

Література: [5, с. 43–55, 6, с. 10–22]. 

 

Тема 8 Дослідження операцій у системах управління 

Надійність систем управління: суть наукового напрямку, основні поняття 

та визначення. Теорія інформації: мета та задачі. Структура інформаційної 

системи.  

Питання для самоперевірки 

1. Що таке інформаційна система? 

2. Що таке сигнал і лінія зв’язку? 

3. Поняття інформації та ентропії, основні способи їх аналітичного 

оцінювання. 

Література: [6, с. 32–45, 7, с. 34–49]. 
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Тема 9 Теорія автоматичного управління 

Предмет і завдання досліджень, основні поняття та визначення. 

Фундаментальні принципи управління. 

Питання для самоперевірки 

1. Основи теорії автоматичного управління. 

2. Що таке об’єкт управління? 

3. Система регулювання електроприводом. 

Література: [9, с. 10–27]. 

 

Тема 10 Методологія застосування інтелектуальних технологій в 

задачах управління 

Принцип формування нечітких правил у задачах автоматичного та 

ситуаційного керування. Принципи лінгвістичного моделювання в задачах 

управління.  

Питання для самоперевірки 

1. Лінгвістичність вхідних і вихідних змінних.  

2. Формування залежності ― вхідвихід у вигляді нечіткої бази знань. 

3. Ієрархічність баз знань, оцінювання якісних змінних за принципом 

термометра. 

4. Двоетапна настройка нечітких баз знань. 

Література: [9, с. 40–55, 8, с. 34–48]. 

 

Тема 11 Основні поняття та визначення системного аналізу 

Поняття системи, варіанти її визначення. Характеристики та властивості 

систем, їх класифікація. Комп’ютеризовані системи управління.  

Питання для самоперевірки 

1. Загальна структура АСУ, призначення її основних компонентів. 

2. Штучний інтелект і розпізнавання образів. 

3. Структура системи штучного інтелекту. 

Література: [10, с. 64–98, 11, с. 77–89]. 
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Тема 12 Моделі систем і їх характеристики 

Метод моделювання систем. Властивості моделей систем. Види 

подібності. Функції моделей систем. Види моделей. Характеристики моделей. 

Питання для самоперевірки 

1. Основні завдання моделювання. 

2. Взаємні зв’язки між системою та моделлю. 

3. Властивості моделей систем. Види подібностю. 

Література: [12, с. 32–47, 13, с. 97–102]. 

 

3 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Програмні засоби сучасних ІТ. 

2. Історія зародження та розвитку теорії нечітких множин. 

3. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень. Системи 

підтримки прийняття рішень. 

4. Небезпека та труднощі використання інформаційних технологій 

(віруси та несанкціонований доступ сторонніх осіб)  

5. Основні операції над нечіткими множинами. Поняття нечіткості та 

ймовірності. Спільні й відмінні риси теорії ймовірності та теорії можливості.  

6. Функції належності: основні різновиди, переваги та недоліки.  

7. Історія виникнення перших моделей нейронів.  

8. Функції активації, різновиди моделей нейронів.  

9. Історія виникнення та розвитку генетичних алгоритмів. 

 

4 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1 варіант 

1. Чи володіє класична теорія множин засобами формалізації множин та 

елементів з «розмитими» або «плаваючими» межами?  

1) Так  2)  Ні   
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2. Ступінь належності знаходиться в межах: 

1) [0,1] 2)  (0,1) 3) [-1,1] 4) не обмежується 

3. Характеристична функція може набувати значення: 

1) [0,1] 2)  (0,1) 3) [-1,1] 4) не обмежується 

4. Чи були узагальнені властивості та операції над множинами в 

класичній теорії на випадок нечітких множин? 

1) Так 2) Ні   

5. Кількісні змінні характеризуються:  

1)  iii x,xx   ,       n,i 1 ,         y,yy  

2)  qi
iiii v,...,v,vx 21 ,      n,i 1 ,            qmy,...,y,yy 21  

3)  iii x,xx  ,         n,i 1 ,          qmy,...,y,yy 21  

6. Визначте правильне твердження: 

1) Якщо об’єкт управління характеризується кількісними входами та 

виходами, завдання його моделювання полягає у необхідності формалізувати 

причинно-наслідкові зв’язки між вхідними та вихідними змінними на природній 

мові, використовуючи елементи теорії нечітких множин і лінгвістичних 

змінних. 

2) Підбір сукупностей лінгвістичних термів змінних і відповідні їм 

функції належності називають фазифікацією змінних об’єкта управління. 

3)  Якщо входи та виходи описуються кількісними змінними, то методика 

описання залежності «вхідвихід» використовує для нечітких множин, заданих 

на відповідних універсальних множинах X та Y, формулу:  

i

i

p
i

x

x

ii
ap

i x/xa . 

7. Терм множиною називається: 

1) множина всіх можливих значень лінгвістичної змінної. 

2) змінна, значеннями якої можуть бути слова або словосполучення деякої    

мови. 
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3) множина, що задається нечіткою множиною за допомогою функції    

належності. 

8. Імовірність – це 

1) Статистична характеристика, що визначається шляхом спостереження 

події протягом деякого проміжку часу і аналізу статистичної інформації, 

зібраної за цей час. 

2) Характеристика, що може бути охарактеризована за допомогою деякої 

нечіткої множини, побудованої на основі досвіду людини-експерта. 

3) Характеристика, що може бути описана лінгвістичним  термом. 

2 варіант 

1. Яке з тверджень є правильним? 

1) Функція розподілу F(X) – одна на всій Х. 

2) Функція належності  ХА  – теоретично може бути безліч. 

3) Виконання аксіоми доповнення для теорії ймовірності     1 ii xx  

4) Високий ступінь можливості не означає такий же високий ступінь 

імовірності. 

2. Які варіанти відповіді не належать до якісних змінних? (2 відповіді) 

1) «вузький», 

«середній», 

«широкий». 

2) [0–160] см 3) «повільний», 

«швидкий». 

4) [60–110] мм рт. ст. 

3. Для якісних змінних: 

1) передбачаються відомими діапазони можливих значень; 

2) передбачаються відомими множини всіх можливих значень; 

3) передбачаються відомими і діапазони можливих значень і множини 

всіх можливих значень. 

4. Яка з наведених нечітких множин відповідає словесній характеристиці 

– терму «худий чоловік», якщо дано універсальну множин  ваги людини 

 100,...60,55 , а А= «худий чоловік»? 
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1)  
100

1

95

1

90

90

85

60

80

50

75

40

70

20

65

10

60

0

55

0


,,,,,,
ХА ; 

2)  
100

0

95

0

90

0

85

0

80

10

75

20

70

50

65

80

60

1

55

1


,,,,
ХА ; 

3)  
100

1

95

1

90

80

85

0

80

10

75

20

70

50

65

80

60

1

55

1


,,,,,
ХА ; 

4)  
100

0

95

10

90

40

85

60

80

1

75

90

70

50

65

10

60

0

55

0


,,,,,,
ХА . 

5.   0 i
A x : 

1) таке значення степеня належності не існує; 

2) таке значення означає абсолютну неналежність хі до А; 

3) таке значення означає абсолютну належність хі до А.  

6. Функція належності – це 

1) Функція, що дозволяє для будь-якого елемента універсальної множини 

обчислити ступінь його належності деякій нечіткій множині; 

2) число з діапазону [0,1],  яке являє собою деяку суб’єктивну міру 

відповідності елемента ix нечіткій множині A; 

3) cукупність пар   i
A

i x,x  . 

7.   10 i
A x : 

1) таке значення степеня належності не існує; 

2) таке значення означає абсолютну неналежність хі до А; 

3) таке значення означає абсолютну належність хі до А. 

8. Позначення    yx,yx ii  у формулах  iii x,xx  , n,i 1 ,  y,yy  

означає: 

1) бальні оцінки, що відповідають умовно найменшому і найбільшому 

значенню вхідних змін; 

2) нижні та верхні границі діапазонів можливих значень; 

3) числа, що означають максимальну кількість термів (бальних оцінок) 

для вхідних і вихідних змінних. 
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