
Назва дисципліни: «Нечіткі моделі та методи обчислювального інтелекту» 

Інформація про викладача: лектор – д.т.н., професор, професор кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем Кондратенко Ю.П.; лабораторні/практичні – 

к.т.н., ст. викладач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Сіденко Є.В. 

Мета. Мета викладання дисципліни «Нечіткі моделі і методи обчислювального 

інтелекту» полягає в навчанні студентів методам, що базуються на засадах теорії 

нечітких множин та нечіткої логіки, а також розробці і синтезу відповідних моделей 

засобами інтелектуальної обробки інформації. Оволодіння матеріалом курсу має 

закласти у студентів теоретичну базу в області нечіткої логіки та штучному інтелекті і 

сформувати у них основні навички користувачів і розробників сучасних нечітких 

інтелектуальних систем. 

Завдання:  

– ознайомитися з основними принципами та особливостями побудови моделей 

інтелектуальних систем засобами нечіткої логіки та експертних знань; 

– сформувати знання та отримати практичні навички для використання нечітких 

інтелектуальних систем при вирішенні практичних задач; 

– ознайомитися з основними методами та алгоритмами синтезу нечітких 

інтелектуальних систем; 

– провести аналіз та дослідження сучасного стану і перспективи розвитку 

технологій створення інтелектуальних систем на основі нечіткої логіки. 

На основі вивчення дисципліни студент повинен 

Знати: 

– основні поняття, визначення та напрямки обчислювального інтелекту; 

– нечіткі методи побудови інтелектуальних систем; 

– особливості розробки нечітких моделей; 

– сучаснi програмнi засоби для проектування i розробки нечітких інтелектуальних 

систем; 

– принципи створення гібридних інтелектуальних систем на основі нечіткої логіки; 

Вміти: 

– здійснювати вибір програмних засобів для проектування та дослiдження 

інтелектуальних систем на основі нечіткої логіки; 

– провести аналiз щодо вибору нечіткого методу розробки інтелектуальних систем 

при вирiшеннi вiдповiдних практичних задач; 

– створювати гібридні інтелектуальні системи засобами мов програмування; 

– аналiзувати результати моделювання нечітких інтелектуальних систем на 

різнотипних наборах вхідних даних. 

Компетентності, якими повинен оволодіти студент: 

– навики розпізнавання та оперування нечіткою інформацією; 

– вміння обробляти та здійснювати аналіз нечіткості в умовах невизначеності; 



– застосування методів нечіткої логіки для обробки та  формування експертних 

суджень; 

– навики аналізу та дослідження методологій проектування систем підтримки 

прийняття рішень на нечіткій логіці; 

– вміння застосовувати нечітку арифметику та логіку при розробці систем 

прийняття рішень. 

Програмні результати навчання: 

– володіти засобами обробки нечіткої інформації; 

– вміння формулювати нечіткі логічні судження та їх аналіз; 

– розробка систем підтримки прийняття рішень для слабко структурованих задач; 

– застосування методів та засобів проектування відповідних систем; 

– реалізація рішень з використанням інформаційних технологій, моделей та 

методів нечіткої обробки інформації та нечіткої логіки. 

 


