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1. Стислий опис дисципліни. 

Викладаються принципи розробки програмного забезпечення, що 

забезпечують процеси підготовки й прийняття управлінських рішень на базі 

нечіткої логіки. Розкриваються методи формалізації нечітких даних для 

отримання інформації та її обробки, методи розрахунку нечіткої міри 

настання подій для прийняття управлінських рішень в нечітких умовах 

вихідної обстановки. Сприяє отриманню практичних навичок щодо 

програмування процесів розв’язання оптимізаційних задач в системах 

управління з використанням нечіткої логіки. 

2. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності. 

Надання тим, хто навчається, знань й умінь щодо розробки 

програмного забезпечення при розв’язанні інформаційно-аналітичних задач, 

що забезпечують підготовку та прийняття управлінських рішень в нечітких 

умовах обстановки.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної 

дисципліни. 

розуміння ролі інформації в житті людини і життєдіяльності 

суспільства;  

знання основних трактувань феномену інформації й її впливу на 

процеси підготовки та прийняття управлінських рішень в нечітких умовах 

обстановки; 

володіння навичками аналізу й оцінки нечіткої інформації з позицій 

методів її обробки, використання для підготовки й прийняття управлінських 

рішень; 

знання особливостей автоматизованих технологій обробки нечіткої 

інформації;  

уміння виявляти основні етапи й операції в технології розв’язання 

задач за допомогою методів нечітких множин і нечіткої міри;  

володіння навичками виконання уніфікованих операцій, що становлять 

основу різних інформаційних технологій. 

4. Сфера реалізації набутих компетенцій в майбутній професії. 

Перспектива працевлаштування в структурах обслуговування 

автоматизованих систем управління складним виробництвом, в проектних 

інститутах за напрямком програмування інформаційно-аналітичних систем 

забезпечення процесів підготовки й прийняття рішень в нечітких умовах 

обстановки. 

 



5. Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального 

плану та вимоги до попередніх набутих компетенцій (для професійних 

дисциплін). 

Взаємозв’язок з дисциплінами, що базуються на методах теорії 

дослідження операцій, методах вищої математики, методах програмування з 

застосуванням алгоритмічних мов, що вивчають математичні і логічні основи 

ЕОМ, основи інформатики та комп’ютерної техніки.  

6. Мови викладання – українська, російська (за бажанням студентів). 

7. Лектор – Смірнов Євген Борисович (доктор військових наук професор). 


