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ВСТУП 

 

Потужним інструментом інтелектуальної обробки інформації в 

інформаційно-управляючих системах є використання інтелектуальних 

технологій. До інтелектуальних технологій прийнято відносити нейромережеві 

моделі й алгоритми, методи теорії нечітких множин і нечіткої логіки, 

еволюційні методи оптимізації. 

Основними напрямками дисципліни «Нейронечіткі технології в 

інформаційних системах» є: математичні моделі нейронних мереж, способи і 

алгоритми навчання та настройки нейронних мереж, використання нейронних 

мереж для вирішення різноманітних задач, представлення математичних 

моделей, що дозволяють застосовувати нечіткі лінгвістичні висловлення для 

логічного виведення та приймати рішення в умовах невизначеності, 

моделювання та реалізація різних схем прийняття рішень людиною, 

ідентифікація об’єктів шляхом побудови нечітких баз знань та ін. 

Виконання курсового проекту передбачає виконання студентом цілої 

низки дій по розробці інтелектуальної інформаційної технології системи 

підтримки прийняття управлінських рішень. Таким чином, курсове 

проектування є завершальним етапом у викладенні дисципліни 

«Нейронечіткі технології в інформаційних системах». 
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1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Метою курсового проекту є закріплення і поглиблення теоретичних знань 

і практичних навичок, що отримані студентами в процесі вивчення дисципліни 

«Нейронечіткі технології в інформаційних системах», придбання навиків 

самостійного використання методів, алгоритмів та математичних моделей при 

розробці інтелектуальних технологій систем підтримки прийняття рішень.  

Основна задача курсового проекту – підготовка студентів до самостійної 

практичної діяльності по вирішенню всього комплексу задач розробки 

математичної моделі, алгоритму та програми для визначеного класу рішень на 

заданій предметній області.  

В процесі виконання курсового проекту студенти повинні одержати 

практичні навички: 

 щодо формалізації задачі та використанню математичних моделей 

прийняття рішень; 

 щодо розробці алгоритмів, що реалізують обробку вихідних даних і 

виведення рішення, що рекомендується; 

 щодо самостійної роботи з науково-технічною літературою. 

Крім того, під час захисту курсового проекту студент повинен проявити 

такі властивості як впевненість у знаннях, вміння відстоювати власну думку, 

уміння виступати перед аудиторією. 

Курсовий проект є самостійною роботою студента. Відповідальність за 

достовірність всіх даних і прийняті в ній розв’язання несе студент – автор 

курсового проекту. 
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2 ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Тематика курсового проекту містить у собі окремі задачі, на прикладі 

яких студенти зможуть навчитися на практиці використовувати знання 

отримані на лекційних заняттях.  

Тематика курсового проекту затверджується кафедрою й містить 

найважливіші теми основних розділів курсу. За узгодженням з керівником 

курсового проекту тема може бути скорегована в рамках матеріалу курсу, що 

читається.  

В якості тем курсового проекту рекомендується використовувати задачі, 

що розв’язуються при виконанні госпдоговірних і держбюджетних НДР на 

кафедрі та факультеті. Обов’язковою умовою виконання проекту є програмна 

реалізація алгоритму розв’язуваної задачі. Мова програмування вибирається 

студентом самостійно.  

Залежно від трудомісткості розв’язуваних задач, курсовий проект може 

виконуватися індивідуально або бригадою студентів. В останньому випадку, як 

правило, кожний член бригади виконує індивідуальне завдання по певному 

етапу проектування системи підтримки прийняття рішень на базі 

інтелектуальних технологій. 

 

3 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 
У курсовому проекті студенти розробляють інтелектуальну інформаційну 

технологію системи підтримки прийняття управлінських рішень (УР), 

використовуючи при цьому кількісні і якісні методи прийняття УР. Оскільки ці 

рішення звичайно приймаються в умовах неповної інформації, у курсовому 

проекті при кількісній оцінці наслідків УР рекомендується використовувати 

одну з математичних моделей, розглянутих у теоретичній частині курсу. При 

цьому проблемна ситуація вибирається студентом самостійно з обов’язковим 

наступним узгодженням з викладачем. 

Курсовий проект містить аналітичну й програмну частини.  
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В аналітичній частині студент формулює й аналізує задачу, робить 

моделювання ситуацій, вибирає математичні моделі обробки думок експертів, 

робить ручний рахунок для контрольних (тестових) прикладів. Якщо курсовий 

проект комплексний, то один зі студентів виконує саме аналітичні дослідження. 

У програмній частині студент розробляє алгоритми введення даних, 

обробки думок експертів і  обчислення результатів роботи системи підтримки 

прийняття рішень, розробляє інтерфейс програми, пише програмний код і 

приводить результати тестування програми на контрольному прикладі, що 

повинен бути підготовлений в аналітичній частині. 

 

4 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

За результатами курсового проектування кожний студент індивідуально 

складає пояснювальну записку.  

Структура пояснювальної записки з курсового проектування: 

– титульний лист – 1 с.; 

– завдання на курсове проектування – 1 с.; 

– реферат – 1 с.; 

– зміст – 1–2 с.; 

– вступ – 1–2 с.; 

– основний текст пояснювальної записки – 15–30 с.; 

– висновки – 1–2 с.; 

– список літератури – 1–2 с.; 

– додатки. 

Титульний лист містить інформацію про дисципліну, по якій 

виконувалося проектування, теми індивідуального завдання, автора 

пояснювальної записки.   

Лист завдання на курсове проектування відповідає формі № У 6.01 

(Додаток Б).  

Реферат містить: 

− відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість частин записки, 
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кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за переліком 

посилань; 

− текст реферату; 

− перелік ключових слів. 

Текст реферату повинен відбивати об’єкт досліджень, мету курсового 

проектування, метод вирішення задачі, отримані результати.  

Перелік ключових слів повинен включати від 5 до 15 слів або сполучень 

із тексту записки, що у найбільшій мірі характеризують її зміст і забезпечують 

можливість інформаційного пошуку. Ключові слова приводяться в називному 

відмінку і друкуються прописними літерами у рядок через кому. 

У вступі коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми, 

актуальність даної роботи і підстави для її проведення, ціль роботи й галузь 

застосування. 

Основний текст пояснювальної записки викладають, розділяючи матеріал 

на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. 

Пункти, якщо необхідно, розділяють на підпункти. Кожний пункт і підпункт 

повинен містити закінчену інформацію. 

У висновках і рекомендаціях з результатів виконаної роботи, повинна 

бути дана оцінка отриманим результатам, оцінені їхні значимість,  перспективи 

використання, визначені можливі напрямки подальших досліджень. 

У додатки варто включати документи на розроблений програмний 

комплекс, підготовлені відповідно до ЕСПД: опис застосування,  посібник 

програміста, оператора, користувача, текст і опис програм; допоміжні 

матеріали, необхідні для повноти викладу основних положень роботи: проміжні 

математичні докази, формули й розрахунки, таблиці допоміжних даних,  

ілюстрації допоміжного характеру. 

Графічна частина курсового проекту (не є обов’язковою) може включати 

2-4 аркуші формату А4, на яких, за узгодженням з  керівником  проекту,  

розміщують схеми алгоритмів і програм. 
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Відповідальність за  вірогідність  викладень  і  результатів, наведених  у 

проекті,  покладається на студента – автора проекта. Обов’язковим є наявність 

посилань на використовувані літературні джерела. 

 

5 ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначається студентом 

разом з керівником. Як правило, робота має зміст, що наведений нижче: 

Вступ (роль інформаційних і, зокрема, інтелектуальних технологій у 

прийнятті раціональних управлінських рішень, мета й задачі проектування) – 

1–2 с.; 

1. Аналітична частина. 

1.1 Формулювання проблемної ситуації S0 (виконуються студентом 

самостійно за узгодженням з викладачем) – 1 с.; 

1.2 Довизначення проблемної ситуації гіпотетичними ситуаціями 

(«станами природи») S1 S2, ... , що характеризують невизначеність і ризик при 

прийнятті управлінських рішень (мінімальна кількість «станів природи» 

дорівнює 2) – 1 с.; 

1.3 Формулювання цілей С1, С2,..., що досягаються при розв’язанні 

проблемної ситуації (мінімальна кількість цілей -3) – 1 с.; 

1.4 Формулювання множини припустимих рішень (альтернатив) y1, y2,..., 

що розв’язують сформульовану раніше проблемну ситуацію й здатні 

забезпечити досягнення намічених цілей (мінімальна кількість альтернатив 

дорівнює 3) – 1 с.; 

1.5 Докладний порівняльний аналіз (якісний) сформульованих 

альтернатив у формі таблиці достоїнств і недоліків – 2 с.; 

1.6 Побудова графічної моделі процесу прийняття управлінських рішень 

із побудовою графів бінарних відносин – 3 с.; 

1.7 Побудова матриць парних порівнянь і їхня обробка з метою 

обчислення значень відносних пріоритетів – 3 с.; 



 10 

1.8 Побудова підсумкової таблиці для обчислення комплексних 

пріоритетів і вибір найкращого рішення – 1 с.; 

1.9 Зміна локальних пріоритетів цілей (або «станів природи»), повторне 

обчислення загальних пріоритетів і вибір найкращого рішення – 1 с.; 

1.10 Висновок (висновки про стійкість прийнятих рішень стосовно зміни 

пріоритетів цілей або «гіпотез») – 0,5 с. 

2. Програмна реалізація. 

2.1 Розробка алгоритмів введення даних, обробки думок експертів і 

обчислення результатів роботи системи підтримки прийняття рішень – 3 с.; 

2.2 Розробка інтерфейсу програми й програмного коду – 4 с.; 

2.3 Результати прогону контрольного прикладу – 1 с. 

Висновки по курсовому проекту – 0,5 с. 

Список використаної літератури – 1 с. 

Додатки. 

Задача прийняття рішень є основною, розв’язуваною в процесі 

управління. Трактування ухвалення рішення як задачі дозволяє більш чітко 

сформулювати її зміст, визначити технологію й методи її рішення. 

Задача прийняття рішень спрямована на визначення найкращого, 

оптимального способу дії для досягнення поставленої мети. Мета – ідеальне 

подання бажаного стану системи або результату діяльності. Якщо фактичне 

стану системи не відповідає бажаному, то виникає проблема. Вироблення плану 

дій по усуненню проблеми становить сутність задачі прийняття рішень. 

Умови, з яким завжди зв’язана проблема, узагальнено називають 

ситуацією. Сукупність проблеми й ситуації утворює проблемну ситуацію. 

Виявлення й опис проблемної ситуації подає вихідну інформацію для 

постановки задачі прийняття рішень. 

Формально задачу ухвалення рішення можна сформулювати в такий 

спосіб:  

− задано множину ситуацій прийняття рішень R={R1,R2,…,Rn}; 

− задано ймовірності появи тої або іншої ситуації P(Rj);  
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− задано множину можливих рішень A={A1,A2,…,An}; 

− відомий дохід або збиток від ухвалення рішення в кожній з можливих 

ситуацій (aij). 

Необхідно вибрати й обґрунтувати математичну модель і алгоритм 

ухвалення проектного рішення в умовах невизначеності, і реалізувати їх на 

ЕОМ. 

Суб’єктом усякого рішення є особа, що приймає рішення (ОПР). Вона 

може бути індивідуальною або груповою. 

Процес прийняття рішень має довжину в часі. У процесі прийняття 

рішень формулюються альтернативні (взаємовиключні) варіанти й оцінюється 

їхня перевага. 

Перевага – інтегральна оцінка якості рішень, заснована на об’єктивному 

аналізі й суб’єктивному розумінні ОПР цінності, ефективності рішень. 

Для здійснення вибору найкращого рішення індивідуальна ОПР 

використовує критерій вибору, групова ОПР робить вибір на основі принципу 

групового узгодження. 

Рішення називається припустимим, якщо воно задовольняє накладеним 

обмеженням, і ефективним, якщо в даній ситуації не існує більше кращого 

рішення. 

Рішення називається оптимальним, якщо воно забезпечує екстремальне 

значення цільової функції обраного критерію або задовольняє принципу 

групового узгодження. 

Складні управлінські задачі, що торкають різні сторони діяльності 

людини, носять багатокритеріальний (багатоцільовий) характер. Наявність 

декількох цілей, кількісна невизначеність критеріїв досягнення цілей, 

складність взаємозв’язків різних факторів, недостатній об’єм об’єктивної 

вихідної інформації не дає можливості побудувати строгі економіко-

математичні моделі, які в простих задачах дозволяють знайти оптимальне 

рішення.  

Так як оптимальний варіант рішення визначити вдається рідко, то 
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звичайно вибирається кращий варіант, тобто найбільш доцільний у даних 

умовах. При виборі такого варіанта особливого значення набуває суб’єктивна 

інформація, одержувана ОПР із якого-небудь джерела або шляхом опитування 

експертів, від знання, професійного досвіду й здатностей яких залежить ступінь 

близькості прийнятого варіанта рішення до оптимального.  

Методи експертних оцінок, що використовують спеціальні логічні 

прийоми й математичні методи, дозволяють підвищити вірогідність і 

об’єктивність інформації при її зборі, узагальненні й аналізі, і можуть бути 

застосовані при виборі варіанта управлінського рішення. У курсовому проекті 

варто визначити, метод збору експертної інформації й метод обробки цієї 

інформації для використання її в алгоритмі виведення рекомендацій для ОПР. 

Управлінські рішення, прийняті керівником (ОПР), як правило, містять 

елемент невизначеності. Недостатньо повна інформація для прийняття рішень, 

необхідність обліку психологічних факторів ускладнюють процес розробки й 

вибору рішень. Дуже часто оцінки експертів виражені  в словесній формі. Тому 

в багатьох випадках система підтримки прийняття рішень може бути 

побудована як система нечіткого логічного виведення [7–9]. 

Для підготовки й виконання проекта рекомендується  ознайомитися з 

матеріалами лекцій і самостійно вивчити існуючі методи підтримки прийняття 

рішень на багатокритеріальних альтернативах [10–12], питання вибору людино-

машинних процедур для рішення слабоструктурованих задач прийняття рішень. 

У першу чергу варто ознайомитися з методами моделювання й подання 

системи переваг ОПР і суб’єктивних моделей підтримки прийняття рішень, з 

методами підтримки прийняття рішень на багатокритеріальних якісних 

альтернативах. 

Пропонується реалізувати програмні засоби підтримки ОПР в областях, 

що відрізняються відсутністю об’єктивної інформації про принципи 

оптимальності у виборі альтернативи. Рекомендується використовувати 

критерії оцінки з якісним і кількісним описом альтернатив. Варто звернути 
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увагу на правильну організацію діалогу із ОПР у процесі підтримки прийняття 

рішення. 

Під час розробки моделі проблемної області підтримки прийняття рішень 

на багатокритеріальних альтернативах необхідно вибирати один з наступних 

видів оцінок: 

a) кількісні показники; 

b) оцінки в бальній шкалі; 

c) ранжирування й оцінки в ранговій шкалі; 

d) попарне порівняння. 

Про кількісне вираження показника (або переваги) звичайно говорять у 

тому випадку, коли його значення (оцінки) має сенс порівнювати – на скільки 

або в скільки разів одна оцінка більше іншої. Для оцінок цього виду 

припустимим перетворенням є множення на позитивну константу. Твердження 

про виміри (або оцінки) називається осмисленим, якщо його істинність не 

зміниться після застосування до оцінок будь-якого припустимого перетворення. 

На відміну від кількісних оцінок, що відповідають, як правило, 

об’єктивним  вимірам об’єктивних показників, бальні оцінки звичайно 

характеризують суб’єктивні думки. Приклад бальної оцінки – шкільні оцінки в 

п’ятибальній шкалі із градаціями (оцінками) 1, 2, 3, 4, 5. Значення (градації) 

бальної шкали являють собою обмежений ряд чисел, що відстоять друг від 

друга на однаковій відстані. 

Під ранжируванням розуміється подання об’єктів у вигляді послідовності 

відповідно до убування їхньої переваги. При цьому допускається вказівка на 

рівноцінність деяких рядом розташованих об’єктів. Ранжирування легко 

представити як оцінку в ранговій шкалі: рангом об’єкта можна вважати номер 

місця, що він займає в ранжируванні при зворотній нумерації місць. 

Попарне порівняння полягає у вказівці більш кращого об’єкта в кожній 

парі (іноді дозволяється також заявляти, що вони обоє рівноцінні  або 

непорівнянні). Метод попарного порівняння застосовується звичайно, щоб 

виявити переваги експертів «у чистому виді». Вважається, що якісне 
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порівняння двох об’єктів зробити набагато легше, ніж виражати свої переваги в 

бальній або ранговій шкалі; цей метод оцінки не нав’язує експертові апріорних 

умов. Результат попарного порівняння найбільше точно відбиває суб’єктивні 

переваги, тому що на вибір тут накладають менші обмеження, ніж при інших 

видах оцінки. 

Для формування процедури підтримки прийняття рішення можна 

використовувати метод аналізу ієрархій (МАІ). Відповідно до плану МАІ варто 

провести декомпозицію й представити задачу в ієрархічній формі. Метою 

побудови є отримання пріоритетів елементів на нижньому рівні, що відбивають 

їхній відносний вплив на вершину ієрархії. 

 

6 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Оформлюється пояснювальна записка відповідно до вимог, установлених 

ВНЗ, з обов’язковим урахуванням існуючих стандартів. 

Пояснювальна записка виконується рукописним, машинописним або 

машинним способом на одній стороні аркушу білого паперу формату А4 

(210×297 мм) відповідно до ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлення». 

Титульний лист оформляється по встановленому зразку і наведений у 

Додатку А. 

Перша сторінка пояснювальної записки – «ЗМІСТ» повинна розміщатися 

на аркуші, який має основний напис за формою Додатку В, наступні сторінки – 

на аркушах, що мають основний напис за формою Додатку Г. 

Загальними вимогами до пояснювальної записки є логічна послідовність 

викладання матеріалу, стислість, чіткість і конкретність викладання 

теоретичних і практичних результатів роботи, доказовість висновків і 

обґрунтованість рекомендацій. 

При рукописному або машинописному способі записку виконують через 

півтора інтервалу; при машинному – із розрахунку не більш 40 рядків на 

сторінці за умови рівномірного її заповнення і висотою літер і цифр не менше 
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1,8 мм. При написанні тексту необхідно додержуватись таких розмірів полів: 

верхнє, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.  

Прізвища, назви додатків, організацій, фірм та інші імена наводяться на 

мові оригіналу. 

Структурні елементи («РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», 

«СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ») не нумерують, а їхні найменування служать 

заголовками структурних розділів. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. 

Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів 

записки і заголовки розділів необхідно розташовувати в середині рядка і 

друкувати прописними літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пункти і підпунктів записки необхідно починати з 

абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першого прописного, не 

підкреслюючи, без крапки наприкінці. Абзацний відступ повинен бути 

однаковим по всьому тексту записки і рівним п’ятьом знакам. Якщо заголовок 

складається з двох або більш речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у 

заголовку розділу не припускаються. 

Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна 

бути: при рукописному та машинописному способах – не менше трьох 

інтервалів; при машинному способі – не менше двох рядків.  

Не припускається розміщати найменування розділу, підрозділу, а також 

пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо, після нього розташований 

тільки один рядок тексту. 

Нумерувати сторінки необхідно арабськими цифрами, дотримуючи 

наскрізну нумерацію по всьому тексті. Номер сторінки проставляють внизу 

посередині сторінки без крапки наприкінці .  

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки варто 

нумерувати арабськими цифрами. Розділи пояснювальної записки повинні мати 

порядкову нумерацію в межах суті пояснювальної записки і позначатися 

арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д. Підрозділи повинні 

мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номера підрозділів 
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складаються з номерів розділів і підрозділів, що розділяються крапкою, 

наприклад, 1.1, 1.2, 2.3 і т. д.  

Перелік вимог, вказівок, положень, що міститься у тексті пункту або 

підпункту можуть позначатися арабськими цифрами з дужкою або можуть 

взагалі не позначатися. При цьому кожен перелік повинен починатися з абзацу і 

закінчуватися крапкою з комою. 

Ілюстрації варто розташовувати в пояснювальній записці безпосередньо 

після тексту, у якому вони вперше згадуються, або на наступній сторінці. На всі 

ілюстрації повинні бути посилання в пояснювальній записці. Ілюстрації можуть 

мати назву, що розташовують під ілюстрацією. При необхідності під 

ілюстрацією розташовують пояснювальні дані. Ілюстрація позначається словом 

«Рисунок _____», що разом із назвою рисунка поміщають після пояснювальних 

даних, наприклад, «Рисунок 2.1 – Схема алгоритму». Ілюстрації необхідно 

нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за 

винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з 

номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Якщо 

ілюстрація не вміщує на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, 

при цьому назву ілюстрації розташовують на першій сторінці, пояснювальні 

дані – на кожній сторінці, і під ними вказують: «Рисунок, _____ аркуш».  

Таблиці необхідно розташовувати в пояснювальній записці 

безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, або на наступній 

сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в пояснювальній записці. 

Таблиця може мати назву, що друкують малими літерами (крім першої 

прописної) і розміщують над таблицею. Якщо рядки або графи таблиці 

виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розташовуючи 

одну частину під іншою, або поруч, або переносячи частини таблиці на 

наступну сторінку. Слово «Таблиця _____», вказують один раз зліва над 

першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження 

таблиці _____» з вказівкою номера таблиці. Таблиці варто нумерувати 

арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком 
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таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і 

порядкового номера таблиці, розділених крапкою. 

Формули і рівняння розташовують у пояснювальній записці 

безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, посередині 

сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше 

одного вільного рядка. Формули і рівняння варто нумерувати арабськими 

цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком формул і 

рівнянь, наведених у додатках. Номер формули або рівняння складається з 

номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених 

крапкою. Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння 

в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення символів і 

числові коефіцієнти, що входять до формули або рівняння, варто призводити 

безпосередньо в тій послідовності, у якій вони надані у формулі або рівнянні. 

Пояснення значення кожного символу або числового коефіцієнта необхідно 

давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом 

«де» без двокрапки. Переносити формули або рівняння на такий рядок 

припускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції 

на початку такого рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на 

знаку операції множення застосовують знак «х». Формули, що слідують одна за 

другою, і не розділені текстом, відокремлюють комою.  

Посилання в тексті на джерела необхідно наводити в міру їх згадування в 

записці, вказуючи порядковий номер, виділений двома квадратними дужками, 

наприклад: [5]. 

У тексті пояснювальної записки припускається робити тільки 

загальновживані скорочення (наприклад «і т. д., і т. п., і ін.» або роз’яснення 

абревіатури). Якщо в пояснювальній записці прийнята специфічна 

термінологія, а також вживаються мало поширені скорочення, нові символи, 

позначення і т.п., то їх перелік необхідно надати у окремому списку. Перелік 

повинний розташовуватися стовпчиком, у якому слова (за абеткою) 

приводяться скорочено, а справа – їхнє докладне розшифровування. Якщо 
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спеціальні символи, терміни, скорочення, і позначення приводяться менше 

трьох разів, перелік їх не складається, а їхнє розшифровування призводять у 

тексті при першому нагадуванні. 

Перелік посилань оформлюється як розділ пояснювальної записки з нової 

сторінки. 

Додатки варто оформляти як продовження пояснювальної записки на 

наступних її сторінках, або в окремій частині, розташовуючи додатки в порядку 

появи посилань на них у тексті пояснювальної записки. Кожний додаток 

повинний починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі 

малими літерами з першої прописної симетрично щодо тексту сторінки. 

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої прописної повинне 

бути надруковане слово «Додаток _____» і прописна буква, що позначає 

додаток. Додатки необхідно позначати послідовно прописними буквами 

українського алфавіту, за винятком букв Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Перший додаток 

позначається як А. Додатки повинні мати загальну з іншою частиною 

пояснювальної записки наскрізну нумерацію. Текст кожного додатка при 

необхідності може бути розділений на підрозділи і пункти, що нумеруються 

арабськими цифрами в межах кожного додатка. 
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7 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Курсовий проект виконують протягом навчального семестру.  

Перед захистом закінчений курсовий проект представляється керівнику 

для перевірки. Керівник перевіряє відповідність виконаної роботи завданню, 

ступінь повноти виконання, коректність основних розв’язань і отриманих 

результатів, а також якість оформлення проекту. Якщо проект виконано у 

визначений календарним планом термін, у повному обсязі і не має 

принципових помилок, керівник підписує його і допускає студента до захисту. 

У протилежному випадку проект повертається студенту на доопрацювання. 

Після одержання висновку про готовність курсового проекту студент повинен 

захищати його перед комісією. 

Захист курсового проекту проводиться студентом – автором проекту 

перед комісією згідно з наперед складеним графіком. Він включає доповідь 

студента по суті виконаної роботи і його відповіді на питання членів комісії по 

теорії виконаної роботи, тексту доповіді, матеріалам пояснювальної записки і 

графічної частини, отриманим результатам. Тривалість доповіді – до 10 хвилин. 

Доповідь повинна містити опис об’єкта і постановку задачі проектування, вибір 

методів проектування і методів розробки проекту, а також аналіз отриманих 

результатів.  

Відповіді на запитання членів комісії мають бути короткими і не 

виходити за межі розв’язаної у проекті проблеми. Комісія визначає підсумкову 

оцінку. 
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8 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Курсовий проект оцінюється за чотирибальною системою виходячи із 

рівня виконання проекту, змісту доповіді під час захисту та відповідей студента 

на запитання членів комісії. 

Оцінка «відмінно/90/А» ставиться, якщо проект виконано в повному 

обсязі без помилок, оформлено у відповідності до існуючих стандартів з 

оформлення подібних робіт та здано в установлений термін; під час захисту 

студент продемонстрував глибоке володіння теоретичним матеріалом, чітко та 

аргументовано відповів на поставлені запитання. 

Оцінка «добре/80/В» ставиться, якщо проект виконано в повному обсязі, 

здано в установлений термін, але в проекті є незначні помилки, що не 

впливають суттєво на кінцеві результати, або є незначні вади в оформленні 

проекту, деякі стилістичні та граматичні помилки; під час захисту студент 

продемонстрував добре володіння теоретичним матеріалом, відповів на 

поставлені запитання. 

Оцінка «задовільно/65/D» ставиться, якщо проект виконано в повному 

обсязі, здано в установлений термін, але в проекті є окремі помилки, що 

впливають на кінцеві результати, а також окремі вади в оформленні проекту, 

стилістичні та граматичні помилки; під час захисту студент продемонстрував 

володіння теоретичним матеріалом, але не дуже чітко та аргументовано 

відповів на поставлені запитання (або відповів не на всі запитання). 

Оцінка «незадовільно/35/FX» ставиться, якщо проект виконано в 

неповному обсязі, з грубими помилками без дотримання установлених вимог 

щодо оформлення подібних робіт. Такий проект до захисту не допускається і 

повертається студентові на переробку. 
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          (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  
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Освітній ступень      «Магістр»______________________________________ 

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»_____________________________ 
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технології»_______________________________________________________ 
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Хорошуну Владиславу Михайловичу     

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проекту:   ___________________________________________________ 

2. Термін здачі студентом проекту:    10 грудня 2019 р._____________________ 

3. Вихідні дані до проекту: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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проекту 

Терміни 

виконання 

етапів проекту 
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викладача (з 

зазначенням 

дати 

консультації) 

Оцінювання етапів 

проекту 

за націо- 

нальною 

шкалою 
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ЄКТС 

кількість 

балів 
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Етап 1 
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2 
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Розробка алгоритму 
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4 
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11.11.19 
    

5 

Етап 5 

Оформлення 

пояснювальної записки 
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30.11.19 
    

      

Усього 

балів 

(не 

більше 

60) 

6 
Етап 9 

Захист 
10.12.19    

(не 

більше 

40) 

 Разом 9 тижнів     
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            (підпис)             

 

 

   Керівник   _________________________         ___І. В. Шевченко___ 
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