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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

магістратура,  3 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчити дисципліну 

Комп’ютерні технології та системи, спеціальність 

«Комп’ютерна інженерія»  

Перелік 

компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що 

забезпечує дисципліна 

 

ЗК-3. Здатність проведення теоретичних та прикладних 

досліджень на відповідному рівні 

ЗК-5. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

СК-2. Здатність ідентифікувати, класифікувати та 

описувати проектні завдання, знаходити раціональні 

методи й підходи до їх розв’язання. 

СК-3. Здатність проектувати програмно-апаратне 

забезпечення, включаючи проведення моделювання 

його архітектури, поведінки та процесів 

функціонування окремих підсистем і модулів. 

ПР-1. Знати і системно застосовувати методи аналізу та 

моделювання прикладної області, виявлення 

інформаційних потреб і збору вихідних даних для 

проектування телематичних систем. 

ПР-3. Знати і застосовувати базові концепції і 

методології моделювання інформаційних процесів 

Оцінювати і вибирати методи і моделі розробки, 

впровадження, експлуатації програмно-технічних  

засобів та управління ними на всіх етапах життєвого 

циклу. 

ПР-12. Проводити аналіз і оптимізацію інформаційних 

потоків на об'єкті. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Знання моделей, методів та засобів організації та 

управління даними у базах даних та знань, сучасних 

засобів комп’ютерного моделювання, моделей 

інтелектуальних систем.  

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

40 

Теми аудиторних Обсяг – 4 кредитів ЄКТС, 120 год. з них аудиторні – 32 год.  



занять та самостійної 

роботи 
Основні теми лекцій: 
- Штучні нейронні мережі, моделювання процесів на 

основі мереж Хопфілда і Коско.  

- Моделі мереж Петрі у завданнях управління за 

відхиленнями.  

- Нечіткі моделі планування та управління  

- Методи нечіткого управління Мамдані та Такагі – Сугено 

- Моделювання, реалізація та дослідження 

недетермінованих процесів на основі методів нечітких 

послідовностей (Fuzzy time series). 

-  Формування системи аналітичних серверів у середовищі 

АСУ ПАТ «Українські  залізниці». 

Основні теми практичних занять: 

- Моделі  систем управління на основі мереж Хопфілда 

- Моделі  систем управління на  основі мереж Петрі. 

- Нечіткі моделі систем управління. Методи  Мамдан та 

Такагі – Сугено. 

Мова викладання українська 
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 http://www.sncf.com/en_EN/flash/  SNCF (Société 

Nationale des Chemins de fer français; 
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