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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння аспірантами основними знаннями застосування еволюційних методів для розробки комп’ютерних моделей в галузі IT-

технологій, що забезпечує теоретичну та практичну підготовку для виконання дисертаційної роботи.  

Мета та цілі 
Виробити у аспіранта теоретичні уявлення та практичні навички щодо застосування еволюційних методів для розробки комп’ютерних моделей в галузі IT-

технологій до сфери досліджень аспіранта та узагальнення отриманих знань. 

Формат Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – екзамен. 

Результати навчання 

Знати сучасні методи проведення досліджень в галузі комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, а саме: способи подання, отримання, зберігання, 

передавання, опрацювання та захисту інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень (високопродуктивних, 

паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених або енергоефективних, безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних), а також 

квантових, біомолекулярних, оптичних та оброблення великих даних тощо, а також технології людино-машинної взаємодії та кооперації, доданої та віртуальної 

реальності. 

Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування програмних, програмовних і програмно-технічних комп’ютерних 

засобів, систем та мереж, Інтернету речей, систем для оброблення великих даних. 

Вміти розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі,  інформаційні процеси, технології, методи, способи, інструментальні 

засоби та системи для автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації комп’ютерів та комп’ютерних систем і мереж, 

кіберфізичних систем, Інтернету речей та IT-інфраструктур, розроблення, верифікації та розгортання програмного забезпечення та систем у хмарних та інших 

середовищах, забезпечення якості, надійності та безпеки а також ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних 

продуктів у комп’ютерній інженерії та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

Здатність адаптуватися до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 20 год., лабораторні роботи – 20 год., самостійна робота – 80 год. 

Пререквізити «Сучасні системи штучного інтелекту»,  «Методологія побудови систем підтримки прийняття рішень», «Моделі та методи управління в умовах нечітких даних» 



Вимоги 
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 

літературою, з літературою  в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності 

допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібні відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої 

присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 
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Лекція 1 Основні типи перетворення моделей Лабораторна 
робота 1 

Вивчення типів 
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Вибір та обґрунтування вибору 
програмного середовища для вивчення 
типів перетворення моделей 

Лекція 2 Слабка екстремальність і слабкі рішення Лабораторна 
робота 2 

 

Використання різних типів 
рішень в алгоритмах 
еволюційного моделювання 

Вибір та обґрунтування вибору 
програмного середовища для використання 
різних типів рішень в алгоритмах 
еволюційного моделювання 

Лекція 3 Глобальні рішення в алгоритмах еволюційного 
моделювання 

  Приклади глобальних рішень в алгоритмах 
еволюційного моделювання 

Лекція 4 Алгоритми із направленою деформацією критичних 
точок 

Лабораторна 
робота 3 

Розробка алгоритму із 
направленою деформацією 
критичних точок 

Вибір та обґрунтування вибору 
програмного середовища для розробки 
алгоритму із направленою деформацією 
критичних точок Лекція 5 Алгебраїчний апарат еволюційного моделювання 

Лекція 6 Синтез алгоритмів еволюційного моделювання Особливості синтезу алгоритмів 
еволюційного моделювання 

Лекція 7 Синтез оптимального регулятора Лабораторна 
робота 4 

 

Розробка оптимального 
регулятора 

Вибір та обґрунтування вибору 
програмного середовища для розробки 
алгоритму оптимального регулятора 

Лекція 8 Постановка задачі пошукової оптимізації Лабораторна 
робота 5 

 

Розробка загального 
алгоритму пошукової 
оптимізації 

Вибір та обґрунтування вибору 
програмного середовища для розробки 
алгоритму пошукової оптимізації Лекція 9 Загальна схема популяційних алгоритмів 

Лекція 10 Бактеріальна оптимізація Переваги та недоліки застосування 
алгоритмів бактеріальної оптимізації у 
різних галузях 

Лекція 11 Ройові алгоритми Лабораторна 
робота 6 

Розробка ройового 
алгоритму 

Вибір та обґрунтування вибору 
програмного середовища для розробки 
ройового алгоритму 

Лекція 12 Бур'янові алгоритми Переваги застосування бур'янових 
алгоритмів у різних галузях 

Лекція 13 Мурашині алгоритми Лабораторна 
робота 7 

Розробка мурашиного 
алгоритму 

Вибір та обґрунтування вибору 
програмного середовища для розробки 
мурашиного алгоритму 

Лекція 14 Популяційні алгоритми неживої природи   Переваги та недоліки застосування 
популяційних алгоритмів неживої природи 
у різних галузях 

Лекція 15 Генетичні алгоритми. Особливості використання Лабораторна 
робота 8 

Побудова генетичного 
алгоритму 
 
 
 

Область застосування генетичних 
алгоритмів 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЕКЗАМЕНУ  

Основні типи перетворення моделей. Типи рішень в алгоритмах еволюційного моделювання. Слабка екстремальність і слабкі рішення. Глобальні рішення в алгоритмах еволюційного 
моделювання. Алгоритми із направленою деформацією критичних точок. Алгебраїчний апарат еволюційного моделювання. Синтез алгоритмів еволюційного моделювання. Синтез 
оптимального регулятора. Загальний опис завдання глобальної пошукової оптимізації. Постановка задачі пошукової оптимізації. Загальна схема популяційних алгоритмів. Популяційні 
алгоритми живої природи. Бактеріальна оптимізація. Ройові алгоритми. Бур'янові алгоритми. Мурашині алгоритми. Популяційні алгоритми неживої природи. Генетичні алгоритми. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Персональні комп‘ютери. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• екзамен: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

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 
 

http://www.csit.narod.ru/subject/mag_SShI/mono.pdf
http://www.csit.narod.ru/subject/mag_SShI/mono.pdf

