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Дисципліна присвячена вивченню поняття нечіткої множини, як засобу математичного моделювання невизначених понять, якими
оперує фахівець при опису своїх представлень щодо реальної системи, що вивчається
Розвиток у аспірантів навичок використання математичного моделювання при вивченні різних об'єктів та явищ як метода їх
опосередкованого пізнання за допомогою об'єктів-замінників
Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік

Отримати навички у постановці та розв'язанні задач математичного моделювання процесів та явищ. Будувати алгоритми математичних
Результати навчання моделей із застосуванням інформаційних технологій.
Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 80 год.
Обсяг
Пререквізити

«Лінійна алгебра», «Теорія ймовірностей»

Вимоги
викладача

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження
дисципліни необхідно мати зошит, ноутбук. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в
Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності
допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до
занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
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над нечіткими множинами
Приклади виконання
звичайних операцій над
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Досягнення нечітко поставленої мети

Прийняття рішень в нечітко
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величинами
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Нечіткі множини та нечіткі відносини. Основні визначення. Методи побудови функцій приналежності нечітких множин. Рівність і домінування нечітких множин. Властивості звичайних
відношень і операції над ними. Властивості нечітких відношень. Нечіткі величини, числа і інтервали. Принцип узагальнення. Чітке розв’язання НСЛАР. Нечітке розв’язання НСЛАР.
Завдання досягнення нечітко поставленої мети. Максимізація чіткої цільової функції на заданому нечіткому безлічі допустимих альтернатив. Випадково-нечіткі величини. Прийняття
рішень в нечітко заданому середовищу на дискретній множині альтернатив.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, комп’ютерний клас з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням, пакетом прикладних
програм MATLAB

Сума балів за всі види
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Оцінка за національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов'язковим
повторним вивченням дисципліни

Нарахування балів

Розподіл балів для
оцінювання успішності
аспіранта

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки;
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки;
• залік: 60% семестрової оцінки

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість,
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності
конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури..
Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

