
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОМБІНОВАНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ»
 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 – «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  

«КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І 

ВИРОБНИЦТВА»  

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



2 

 

Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Комбіновані інтелектуальні системи» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

Укладачі:  к. т. н., доц. І. С. Конох, 

 старш. викл. Т. В. Горлова 

Рецензент  д. т. н., проф. І. В. Шевченко 

 

Кафедра інформаційно-управляючих систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ____ від _____________  2019 року 

Голова методичної ради ____________ проф. В. В. Костін 

 

 

 



3 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ..............................................................................................................………...4 

1 Завдання на курсовий проект..................................................................................6 

2 Зміст і оформлення курсового проекту…..……………………………..………..7 

3 Основні відомості про виконання окремих розділів курсового проекту…......12 

3.1 Аналіз об’єкта дослідження і постановка завдання...…………..……..12 

3.2 Розробка математичного забезпечення процесу…..…………..……....14 

3.3 Програмна реалізація системи управління………………………….…15 

3.4 Експериментальне дослідження роботи системи………………..….....16 

4 Критерії оцінювання курсового проекту……………………………………......18 

Список літератури………………………………………………………………….20 

Додаток А Форма № Н-6.01у.1………………………………………………….....22 

Додаток Б Форма № Н-9.01у.2…………………………………………………….23 

 



4 

 

ВСТУП 

 

Застосування комп’ютерно-інтегрованої технології у сучасному 

виробництві потребує практичних навичок фахівців щодо створення 

оптимальних систем автоматичного керування. Таким чином доцільно 

використання інтелектуальних технологій на основі нечіткої логіки, штучних 

нейронних мереж, експертних систем, генетичних алгоритмів та 

мультиагентних систем. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні відомості про 

основні поняття та ознайомлення з комп’ютерно-інтегрованими системами; 

вивчення характеристик і функцій програмних засобів щодо  проектування та 

відлагодження програмного забезпечення інтелектуальних і адаптивних систем; 

вивчення математичних принципів проведення оптимізації структури і 

алгоритмів, розуміння раціональних способів використання інтелектуальних 

технологій під час розробки автоматичних систем керування. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

фахівців сучасного рівня спеціальної підготовки наукового співробітника зі 

спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 

вивчення характеристик і функцій програмних засобів щодо проектування і 

налагодження програмного забезпечення інтелектуальних і адаптивних систем. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Комбіновані інтелектуальні системи» базується 

на знаннях, отриманих студентами під час навчання навчальних дисциплін 

«Автоматизація технологічних процесів і виробництв», «Комп’ютерно-

інтегровані системи». 

Знання та навички, одержані в цій навчальної дисципліні, у подальшому 

використовуються в усіх навчальних дисциплінах, які потребують візуалізації 

об’єктів та процесів, що розробляються, і, насамперед, у навчальнім курсі 

«Системи і технології підтримки  прийняття рішень в АСУТП». 
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Опанування навчальної дисципліни дозволить майбутнім фахівцям 

формулювати та витримувати вимоги до комплексу технічних засобів 

автоматизації та управління; здійснювати проектування, розробку та 

експлуатацію вимірювальної техніки; визначати показники якості вимірювання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 сфери використання основних типів інтелектуальних та адаптивних 

систем;  

 особливості застосування і тренування нейронних мереж; 

 особливості застосування і первинного налагодження нечітких 

контролерів; 

 оптимізація роботи нечітких контролерів; 

 методи аналізу якості роботи керуючих алгоритмів, побудованих за 

принципами адаптивних нелінійних систем; 

уміти: 

 визначати необхідні набори вхідних сигналів та керованих змінних;  

 складати математичну модель роботи системи керування з урахуванням 

вимог до якості процесу; 

 вибирати та розраховувати необхідні параметри апроксимації складних 

систем; 

 користуватися функціями для створення і тренування нейронних 

мереж; 

 користуватися функціями для створення і настроювання нечітких 

контролерів; 

 складати набори тестових даних для настроювання і оптимізації 

алгоритму керування; 

 користуватися функціями для створення та тренування гібридних 

мереж; 

 складати програми для пошуку оптимальних параметрів систем 

керування;  

 програмувати адаптивні та екстремальні системи. 
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1 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

 

Мета курсового проекту – поглиблене вивчення питань з навчальної 

дисципліни «Комбіновані інтелектуальні системи» та дослідження прикладного 

аспекту використання інтелектуальних систем, здобуття навичок щодо 

самостійного інженерного проектування сучасних комп’ютеризованих систем 

керування.  

Завдання курсового проекту – оволодіння засадами системного підходу 

до використання методів створення і аналізу систем керування з функціями 

адаптації, самонавчання, експертного виводу.  

У процесі виконання роботи має бути синтезовано та досліджено систему 

керування або систему обробки інформації з використанням інтелектуальної 

технології для суттєвого покращення роботи системи керування з перевіркою 

якості функціонування через аналіз цільової функції. Це дає змогу успішно 

розробляти, виконувати і аналізувати системи керування за допомогою 

спеціалізованих програмних заходів, що орієнтовані на розв’язання подібних 

задач.  

Набуті знання можуть бути використані як під час роботи над 

магістерською роботою, так і в майбутній професійній діяльності.  

У процесі виконання курсового проекту необхідно розв’язати ряд 

завдань: 

− визначення основних типів інтелектуальних і адаптивних систем для 

заданого класу проблем; 

− визначення необхідних наборів вхідних сигналів та керованих змінних; 

− складання опису вхідних сигналів і керуючих впливів, проведення 

аналізу об’єкта керування для постанови задачі синтезу системи керування; 

− вибір і розрахунок необхідних параметрів апроксимації складних 

систем; 

− складання математичної моделі роботи систем керування з урахуванням 

вимог до якості процесу; 
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− використання функцій для створення і тренування нейронних мереж; 

− використання функцій для створення і настроювання нечітких 

контролерів; 

− складання наборів тестових даних для настроювання і оптимізації 

алгоритмів керування; 

− використання функцій для створення і тренування гібридних мереж; 

− оптимізація роботи нечітких контролерів; 

− складання програм для пошуку оптимальних параметрів систем 

керування; 

− методи аналізу якості роботи керуючих алгоритмів, побудованих за 

принципами адаптивних нелінійних систем; 

− складання тестових прикладів та проведення аналізу якості роботи 

системи. 

 

2 ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Курсовий проект структурно складається із завдання на проект, відомості 

проекту, пояснювальної записки та графічної частини. Графічна частина є 

ілюстрацією до проекту й складається з 3–4 аркушів форматом А1 – плакатів, 

схем, діаграм тощо.  

Завдання на проект. Відповідно до теми проекту кожний студент отримує 

загальне та індивідуальне завдання. Таке завдання, фактично, є короткою 

формою технічного завдання (ТЗ). Воно містить: тему проекту; основні 

початкові дані до проекту; перелік питань, які необхідно розглянути в проекті 

(теоретична та технічна частини змісту пояснювальної записки); перелік 

графічного матеріалу (плакатів), який повинен виноситись на захист; основні 

етапи виконання завдання та термін закінчення роботи. 

Завдання на курсовий проект оформлюється на спеціальному бланку та 

підписується керівником проекту, магістрантом і керівником магістерської 

роботи (додаток Б). 
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Пояснювальна записка складається з таких розділів: 

− титульний аркуш (додаток А); 

− реферат українською та іноземною мовами з переліком умовних 

скорочень, символів, одиниць фізичних величин і термінів, указаним числом 

сторінок, рисунків, таблиць тощо; 

− зміст; 

− вступ; 

− основна частина; 

− висновок; 

− перелік посилань; 

− додатки. 

До пояснювальної записки додається завдання на проект, яке 

розміщується після титульного аркуша, та додатки – лістинги програми, 

специфікації тощо, які розміщуються в кінці пояснювальної записки. Більш 

детально вимоги щодо оформлення пояснювальної записки наведені в стандарті 

підприємства. Загальний обсяг розрахунково-пояснювальної записки без 

додатків 35–45 аркушів. 

Анотація курсового проекту. Анотація коротко описує мету та об’єкт 

розробки, основні технічні розв’язання проблеми в проекті, галузь 

використання. Анотація складається українською,  російською та іноземною 

мовами з  переліком умовних скорочень, символів, одиниць і термінів,  числа 

сторінок записки, рисунків, таблиць тощо. За об’ємом займає 1 сторінку. 

Зміст. Наводяться всі назви розділів та підрозділів, як вони названі в 

записці. Номери сторінок вказуються для початків розділів та підрозділів. 

Вступ. Описується  актуальність проблеми дослідження, напрями 

розв’язання проблеми, рівень автоматизації та комп’ютеризації в галузі 

дослідження, значення комп’ютеризації в галузі. Об’єм 3–4 сторінки. 

Основна частина. Вміщує 3–5 розділів, у яких викладається повний зміст 

розробки відповідно до теми дипломного проекту. Змістовно в основній  

частині викладено всі розробки та дослідження, які виконані студентом.  
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Згідно зі структурою роботи, що виконує системний інтегратор під час 

створення системи керування об’єктом, основна частина складається з 

технологічного, схемо-технічного, програмного розділів, і розділу з розрахунку 

надійності та ефективності системи, розділу, де розглядаються питання  

забезпечення охорони праці та навколишнього середовища. Залежно від теми та 

спеціальної частини завдання розділи можуть коригуватись керівником. У 

науково-дослідних проектах в основній частині викладається науковий зміст та 

отримані здобутки з теми.  

Висновок. Наводяться результати роботи: складені схеми, проведені 

розрахунки, розроблені програми та інтерфейсні об’єкти, проведені 

дослідження тощо. На відміну від анотації проекту, де в загальному вигляді 

описується, про що в проекті йде мова, у висновках наводяться конкретні 

пункти виконаної роботи. 

Перелік посилань. Наводиться список літератури в послідовності її 

використання в проекті. У тексті пояснювальної записки повинні бути 

посилання на літературні джерела відповідно до їх позиції в списку. Список 

джерел виконується згідно із встановленими правилами. 

Графічна частина проекту повинна відображати особливості реалізації 

інтелектуальної системи й бути адекватною отриманим результатам. Обсяг 

графічної частини складає 3–4 аркуша форматом А1, і може містити такі 

плакати та схеми: 

− вихідні дані для розробки системи у вигляді діаграм, графіків, 

функціональних залежностей, динамічних моделей; 

− структурну 2–3-рівневу схему (математичну модель) системи 

керування, що містить інтелектуальний модуль; 

− схеми алгоритму роботи програмних модулів системи або її частин; 

− графи роботи мережевих структур або взаємодій програмних модулів; 

− схеми топології нейронної мережі, характеристики нечіткого 

контролера, база знань або продукції, поверхні відгуку; 
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− характеристики пошуку екстремуму або процес самонастроювання 

(автоматичного навчання); 

− вигляд інтерфейсних вікон користувача; 

− графічні матеріали дослідження схем та систем або їх математичних 

моделей. 

Залежно від теми проекту перелік графічного матеріалу може 

коригуватись керівником. Графічна частина виконується на аркушах форматом 

А1–А4 і відповідно вміщується в записку, або зберігається окремо.  

Остаточно тема й зміст курсового проекту уточнюються разом із 

безпосереднім керівником для найкращої відповідності кінцевої мети 

магістерської роботи. 

Зміст проекту має відображати обсяг виконаних робіт та відповідати 

заданій темі. Рекомендується пояснювальну записку розбити на 4 розділи: 

постановчу частину, математичне забезпечення, програмне забезпечення, 

експериментальне дослідження. Можливий склад розділів і зміст: 

Вступ 

1 Аналіз об’єкта дослідження//Характеристика процесу виконання 

вимірювань//Опис роботи вихідної системи 

1.1 Особливості функціонування об’єкта//процесу 

1.2 Характеристики і опис вхідних та керуючих впливів 

1.3 Аналіз задач системи керування//Змістовна постановка задачі 

2 Розробка математичного забезпечення процесу 

2.1 Вибір методу розв’язання задачі//Обґрунтування використання 

математичного апарата (нечіткої логіки//нейронних мереж// експертних систем 

з умовними ймовірностями// експертні системи, семантичні мережі) 

2.2 Спосіб включення інтелектуального модуля в систему керування 

2.3 Попередня обробка даних // Фазифікація змінних 

2.4 Вибір алгоритму роботи експертної системи (нечіткого логічного 

висновку, типу нейронної мережі, експертного алгоритму, різновидності 

експертної системи) 



11 

 

2.5 Опис алгоритму навчання//Опис процесу настройки системи 

2.6 Розробка додаткових функцій (функції апроксимації, згладжування, 

логічної обробки, графічного інтерфейсу, оптимізації) 

3 Програмна реалізація системи 

3.1 Вибір середовища розробки програм 

3.2 Програмування інтелектуальних функцій   

3.3 Розробка додаткових програмних модулів 

4 Експериментальне дослідження роботи системи 

4.1 Опис математичної моделі//Опис контрольного прикладу 

4.2 Тестові та перевірочні набори даних//Вихідні дані для 

моделювання//Планування експерименту 

4.3 Дослідження динаміки самонастроювання (навчання, пошуку 

екстремуму)//Корекція правил і характеристик системи 

4.4 Аналіз результатів моделювання синтезованої системи//Аналіз       

адекватності прийняття рішень 

Висновки  

Список літератури 

Додатки 

 

Примітка: символ «//» означає можливі варіанти назв розділів курсового 

проекту. 
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3 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

3.1 Аналіз об’єкта дослідження та постановка задачі 

Для забезпечення якісного керування процесами,  що проходять у 

технологічній установці, вибору відповідних  алгоритмів та регуляторів, 

оптимізації технологічних та енергетичних параметрів потрібно провести аналіз 

процесу з позиції його реакції на параметричні збурення. Такий аналіз 

виконується за допомогою математичного опису процесів – математичної 

моделі. Якщо об’єкт керування розглядається на значному проміжку часу як 

безперервний, то математична модель такого об’єкта – це залежність вихідних 

параметрів від вхідних з урахуванням перехідних процесів при зміні 

регулюючих параметрів та наявності інших збурень. Модель такого об’єкта – 

це система диференційних рівнянь, які пов’язують параметри з урахуванням 

інерції процесів, зміни швидкості та прискорення, зміни параметрів. Залежно 

від динаміки процесу перехідні характеристики  елементів системи керування 

мають більше чи менше значення.  

Для повільних процесів, таких, як термічні, метеорологічні, екологічні, 

масові (зміна рівня, об’єму, витрат, швидкості) для значних мас твердих, рідких 

речовин та газів, швидкість проходження інформації та її обробки в системі 

керування незрівнянно мала порівняно із процесами. У такому випадку 

аналізується поведінка об’єкта управління. Такий аналіз проводиться на 

типових моделях технологічних установок, з яких складається об’єкт. Для 

швидкоплинних процесів, де швидкість реакції на збурення значна, 

враховуються динамічні характеристики елементів та блоків системи 

керування. Для дискретних процесів математична модель відображається за 

допомогою табличних, аналітичних або графічних зображень логічних 

залежностей та алгоритмів, характерних для певного процесу – циклограми, 

графи, логічні рівняння та схеми алгоритмів. Якщо об’єкт керування має 

складну структуру, то необхідно зробити декомпозицію на функціональні 
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підсистеми, вказати характер взаємозв’язків між ними та з навколишнім 

середовищем, а потім побудувати математичний опис  чи алгоритм дискретного 

процесу. 

Дослідження математичної моделі, її оптимізацію виконують за 

допомогою програмних пакетів типу MatLab, MatCad чи LabVIEW, які на 

підгрунті моделюючих програм типу Simulink дозволяють розглянути реакцію 

системи на збурення за вибраних коефіцієнтів рівнянь. Пакети для дослідження 

дозволяють будувати та аналізувати лінійні та нелінійні моделі за різних 

способів подання – у частотному та часовому зображенні, на підставі 

спектральних перетворень Фур’є чи з використанням методу Монте-Карло. 

Майже всі сучасні інтегровані пакети для керування технологічними об’єктами 

забезпечують функцію моделювання та дослідження структури системи, 

програми чи програмного регулятора. 

Структура математичного опису постановки задачі повинна містити: 

Для безперервного процесу керування: 

1)  Вихідні дані щодо об’єкта управління. Залежно від конкретного 

об’єкта його статичні та динамічні показники можуть бути  знайдені  

експериментально або в технічній літературі з теорії автоматичного управління.  

2) Математична модель об’єкта керування з  обґрунтуванням та вибором 

структури САР. 

3) Детальний словесний опис роботи об’єкта з виділенням циклів, 

підпрограм, розгалужень та вихідних положень. 

Для дискретного процесу управління: 

1) Повний та детальний словесний опис роботи об’єкта з виділенням 

циклів, підпрограм, розгалужень та вихідних положень.  

2) Перелік команд та інформаційних сигналів, їх умовних зображень. 

Таблиці та (або) циклові графи, що відображають роботу об’єкта і його 

підсистем. 
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У результаті виконання розділу мають бути визначені вхідні й вихідні 

сигнали, математично сформульована мета керування й перераховані всі задачі 

достатні для реалізації проекту. 

3.2 Розробка математичного забезпечення процесу 

У цьому розділі необхідно провести обґрунтований вибір інтелектуальної 

технології, яка найкраще відповідає поставленій задачі. Рекомендується 

обирати проблемну сферу як можна обмеженою, оскільки це сприяє більш 

швидкому досягненню мети. Відповідно до підставі детермінованого опису 

задачі можна виділити ключові властивості системи , що розробляється, котрі 

співвідносяться із властивостями відомих інтелектуальних технологій. 

Можливий вибір середовищ нечітких продукційних систем, нейронних, 

гібридних, семантичних мереж і мереж Петрі, експертних систем і 

різноманітних методів пошуку екстремуму в багато параметричних фазових 

просторах. У свою чергу кожен з вище перелічених видів класифікується своїм 

набором властивостей: 

− нечіткі системи розрізняються за алгоритмом логічного виведення, 

кількістю й видом функцій приналежності, логічними операціями агрегування 

умов, методом дефазифікації; 

− нейронні мережі – топологією, функціями активації, напрямом 

розповсюдження сигналів, однотипністю нейронів, методом навчання або 

настройки, роботою з детермінованими або імовірнісними сигналами; 

− гібридні мережі – функціями подання вихідних змінних, алгоритмом 

навчання; 

− різноманітні експертні (продукційні) системи – методами подання 

знань, алгоритмами логічного виводу, методами подання невизначеностей 

(нечіткий підхід, умовні ймовірності). 

У ході роботи ймовірно знадобиться провести оптимізацію деяких частин 

або алгоритмів за допомогою відомих методів пошуку екстремуму. 

Наступне важливе питання – вибір способу включення модуля, що 

проектується, в контур керування або спосіб використання створеної 
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інтелектуальної системи. Від цього буде залежати вигляд вихідної інформації 

та деякі параметри системи. 

Усі використані формули для розрахунку параметрів настроювань та 

навчання мають бути описані в цьому розділі. Також розділ може містити будь 

яке інше математичне забезпечення, яке необхідне для успішного створення та 

функціонування системи. 

3.3 Програмна реалізація системи керування 

У програмному розділі необхідно виконати й описати всі дії з реалізації 

алгоритмів і математичних залежностей у вибраному середовищі розробки 

прикладів. Рекомендується обирати середовище розробки і моделювання по 

змозі універсальне, що має інструментальні засоби реалізації систем керування 

різних типів, моделювання динамічних об’єктів, обробки даних, графічного 

відображення інформації, об’єктно або процедурно орієнтовану універсальну 

мову програмування. Цим вимогам відповідає пакет  

MatLab 6.х/7.х, хоча допускаються будь які інші інструментальні пакети або їх 

комбінації. 

У цьому розділі розглядаються та опрацьовуються такі питання, як 

побудова схем алгоритму керування об’єктом, програмування цих алгоритмів 

на локальному рівні та побудова інтерфейсу користувача на верхньому рівні 

АСУ ТП. 

3.3.1 Побудова схем алгоритму роботи 

У цьому розділі необхідно навести обґрунтований алгоритм роботи 

системи керування всього технологічного об’єкта та окремих його частин, 

детальний алгоритм регулювання процесів. Схеми алгоритму виконуються 

відповідно до встановлених умовних позначень блоків. Під час побудови схеми 

алгоритму всього об’єкта для скорочення числа блоків допускається 

узагальнене зображення роботи окремого пристрою одним блоком процесу.  

Якщо розробка програмного забезпечення є основною частиною 

курсового проекту, то також необхідно навести модульну структуру програми, 

схему взаємодій модулів та швидкість її виконання, такі  параметри роботи 
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алгоритму, як вирахування потрібного машинного ресурсу, привести наслідки 

тестування системи. В алгоритмі та програмно потрібно виконати захист від 

несанкціонованого доступу та захист даних. 

3.3.2 Розробка керуючої програми 

Задачею курсового проекту є демонстрація уміння студента створювати 

та підлагоджувати програми керування в середовищі технічних засобів 

системи. Залежно від завдання на проект це може бути програма для 

розробленого чи вибраного контролера, керуючої ЕОМ, мережних комунікацій. 

Відповідно до поставленої задачі під час роботи над проектом студент 

розробляє таку програму, підлагоджує на об’єкті чи з використанням 

моделюючих засобів, наводить у пояснювальній записці використані мовні 

засоби, структуру розробленої програми. Лістинг програми наводиться в 

додатку, а для коротких програм (1–3 сторінки) у записці. 

3.3.3 Розробка програм інтерфейсу користувача 

Залежно від задачі системи керування на верхньому рівні в дипломному 

проекті необхідно продемонструвати володіння засобами для створення 

інтерфейсу користувача системи – оператора установки, технолога процесу 

тощо. Базуючись на вивчених програмних засобах та бібліотеках Turbo Vision, 

C++ Builder, C#, Delphy, MatLab чи інших  об’єктно-орієнтованих мовах 

програмування та середовищах моделювання необхідно розробити та навести в 

записці модуль програми такого інтерфейсу – інтерактивне меню, вихідні 

форми тощо за узгодженням із керівником проекту. Для розробки програм 

інтерфейсу користувача можуть бути використані інтегровані пакети SCADA 

або мовного програмного забезпечення програмованих контролерів. 

3.4 Експериментальне дослідження роботи системи 

Мета виконання цього розділу містить два аспекти: настройку системи 

керування, аналіз якості керування настроєної системи. 

Першому аспекту відповідає проведення модельних експериментів, що 

дозволяють настроїти інтелектуальну систему завдяки корекції правил, 

структури, функцій приналежності, передавальних функцій, вагових 
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коефіцієнтів, топології. 

Другий аспект полягає в імітації реальних ситуацій для інтелектуальної 

системи керування з метою вимірювання якісних характеристик процесу, 

перевірки відповідності досягнутих властивостей поставленій задачі. 

Рекомендується вибирати середовище моделювання по змозі 

універсальне, що має інструментальні засоби розробки систем керування різних 

типів, моделювання динамічних об’єктів, обробки даних, графічного 

відображення інформації.  

Допускається, що настройка системи і перевірка її працездатності буде 

виконана в різних програмних пакетах (наприклад, настройка нейронної мережі 

або нечіткого контролера в пакеті MatLab, а перевірка їх роботи в створеній на 

мові високого рівня програмі користувача або пакеті Simcad). 

Якщо темою курсового проекту є створення інтелектуального 

інструментального програмного проекту, наприклад, середовища розробки 

експертних систем, то показником якості роботи буде правильність і швидкість 

логічного виведення, його відповідність сформульованим експертом правилам, 

коректність роботи інтерфейсних програмних модулів. 

Виконання четвертого розділу ілюструється структурними схемами, 

системами диференційних рівнянь, графіками сигналів, обчислювальними 

характеристиками, табличними даними. Вони повинні наглядно демонструвати 

коректність роботи системи, досягнення поставленої мети або переваги 

інтелектуальної системи порівняно з початковим варіантом. 

Висновок 

У процесі виконання курсової роботи синтезовано та досліджено систему 

керування або систему обробки інформації з використанням інтелектуальної 

технології для суттєвого покращення роботи системи керування з перевіркою 

якості функціонування через аналіз цільової функції. Працездатність системи 

повинна бути підтверджена модельними експериментами. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

На оцінку за курсовий проект впливають: 

− якість виконання курсового проекту; 

− компетентність та загальна ерудиція студента під час захисту. 

Якщо студент подав на захист не самостійно виконану роботу, про що 

свідчить його некомпетентність у розв’язаннях і матеріалах проекту, ухвалою 

кафедри на подання керівника, курсовий проект до захисту перед комісією не 

допускається, що супроводжується записом «не допущений» у екзаменаційній 

відомості. Такий самий запис робиться у випадку, якщо курсовий проект не 

завершений на час захисту. У цих випадках запис «не допущений» 

еквівалентний отриманню оцінки «незадовільно», тобто свідчить про появу 

академзаборгованості, яка може бути ліквідована на загальних підставах. 

Критерії оцінювання знань студента такі. 

Курсовий проект оцінюють за чотирибальною системою, виходячи із 

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

на запитання членів комісії. 

Оцінка «відмінно/95/А» ставиться, якщо проект виконано в повному 

обсязі без помилок, оформлено відповідно до чинних 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/С» 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. 
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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/» ставиться, якщо проект виконано в 

неповному обсязі, з грубими помилками без дотримання встановлених вимог 

щодо оформлення подібних проектів. Такий проект до захисту не допускається 

і повертається студентові на доопрацювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (табл. 4.1), яка у відомості обліку успішності доповнюється оцінками 

за національною системою та за європейською кредитно-трансферною 

системою ‒ ЄКТС. 

Таблиця 4.1 ‒ 100-бальна рейтингова шкала 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЄКТС 

екзамен залік 

відмінно 

зараховано 

90–100 A відмінно 

добре 
82–89 B дуже добре 

74–81 C добре 

задовільно 
64–73 D задовільно 

60–63 Е достатньо 

незадовільно 
не 

зараховано 

35–59 FX 
незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1–34 X 
неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 
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проекту 

за націо- 

нальною 

шкалою 

за 
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ЄКТС 

кіль-

кість 

балів 
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   …    

     

    
(усього балів не 
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   «___» _________ 20__ р. 
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