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Анотація 
Метою вивчення дисципліни є надання здобувачам ступеня PhD 

сучасних знань та фахових компетентностей, які є необхідними для розробки 
експертних систем на основі нечіткої логіки, що забезпечують вирішення тих 
чи інших задач їх дисертаційних досліджень. 

Робоча програма дисципліни передбачає вивчення основних понять та 
принципів створення експертних систем на основі нечіткої логіки розгляд. 
Розглянуто розвиток теорії нечітких множин та нечіткої логіки. Представлено 
алгоритми рішення окремих задач, та системи аналізу інформації. 
Вивчаються відомі схеми формування експертних систем на основі нечіткої 
логіки. Розглянуто програмні методи опису експертних систем на основі 
нечіткої логіки. Розроблено лабораторні роботи, що демонструють 
можливості подібних експертних систем. 

Форми проведення занять за цією дисципліною передбачають лекції, 
семінарські та лабораторні заняття. 

Обсяг дисципліни: 4 кредита ECTS. 
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                ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Вивчення цієї дисципліни у разі її включення у НП підготовки PhD може забезпечувати 

отримання наступних результатів навчання (РН) за проектом стандарту освіти України третього 
рівня (ступінь доктора філософії) у галузі знань 12 за спеціальністю 122 –Комп’ютерні науки 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з комп’ютерних наук і на 
межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 
прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму отримання 
нових знань та/або здійснення інновацій. 

……………… 
РН04. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі 

процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення 
інноваційних продуктів у комп’ютерній науці та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

……………. 
РН05. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з 

комп’ютерних наук та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних 
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інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 
дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

………………. 
РН07. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проекти, які 

дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну 
практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми комп’ютерної науки з 
дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та 
правових аспектів. 
 

 


