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2. Мета і завдання дисципліни «Методи та програмні засоби теоретико-
множинного інтервального підходу» 

2.1. Мета вивчення дисципліни. Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування в аспірантів знань 
про сучасні наукові методи та програмні засоби для дослідження та аналізу 
різноманітних об’єктів та процесів з невизначеністю , інноваційного розв’язання 
завдань інженерії програмного забезпечення, умінь та навичок їх практичного 
застосування, що вимагає глибокого оволодіння інструментарієм теоретико-
множинного інтервального підходу, вміннями знаходити причинно-наслідкові 
зв’язки, встановлювати закономірності і взаємозалежності. 

Мета та завдання навчальної дисципліни.  Метою викладання навчальної дисципліни «Методи та програмні засоби 
теоретико-множинного інтервального підходу» є формування у здобувачів знань, 
умінь та навичок, необхідних для дослідження та моделювання складних об’єктів 
та процесів з інтервальною невизначеністю. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати знання 
здобувачів про сутність та особливості моделювання складних об’єктів та процесів 
з інтервальною невизначеністю; забезпечити оволодіння уміннями та навичками 
розробки та застосування методів та програмних засобів в межах теоретико-
множинного інтервального підходу та їх практичної реалізації. Здобувачі повинні 
знати: методи моделювання складних об’єктів та процесів з невизначеністю в 
інженерії програмного забезпечення; сучасні наукові підходи до ідентифікації 
статичних та динамічних математичних моделей; методи та програмні засоби 
структурної та параметричної ідентифікації інтервальних моделей та особливості їх 
створення й використання; вміти: обгрунтувати використання існуючих або 
розробляти нові методи побудови математичних моделей з невизначеністю в 
задачах інженерії програмного забезпечення; проектувати та реалізовувати 
програмне забезпечення із використанням методів теоретико-множинного 
інтервального підходу; застосовувати на практиці методи та програмні засоби для 
побудови інтервальних моделей складних об’єктів та процесів. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни. Дисципліна  «Математичне моделювання та обчислювальні методи», знання 
інтервальної арифметики, поняття про математичне моделювання об’єктів та 
процесів в умовах невизначеності.  

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 
забезпечує вивчення дисципліни. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 
характеру в сфері інженерії програмного забезпечення, оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних досліджень. 

2.4. Результати навчання. 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 інженерії програмного 
забезпечення та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

 



3. Програма навчальної дисципліни «Методи та програмні засоби 
теоретико-множинного інтервального підходу»: 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади математичного моделювання в 

інженерії програмного забезпечення 
Тема 1. Математичне моделювання в інженерії програмного забезпечення. 
Задачі інженерії програмного забезпечення із застосуванням математичних 

моделей. Застосування математичних моделей для обробки великих масивів даних. 
Математичні моделі у задачах прогнозування, інтерполяції та екстаполяції. Класи 
математичних моделей, що використовуються в інженерії програмного 
забезпечення (ІПЗ) для опису невизначеності в складних об’єктах та процесах. 

Література: [1-4] 
 
Тема 2. Підходи до побудови математичних моделей з невизначеністю.  Стохастичний та теоретико-множинний підходи до побудови математичних 

моделей з невизначеністю. Методи та програмні засоби стохастичного підходу для 
моделювання складних об’єктів та процесів з невизначеністю. Методи та програмні 
засоби теоретико-множинного підходу для моделювання складних об’єктів та 
процесів з невизначеністю. 

Література: [2, 3, 8] 
 
Змістовний модуль 2. Методи та програмні засоби побудови 

математичних моделей на основі теоретико-множинного інтервального 
підходу. 

Тема 3. Методи побудови статичних математичних моделей на основі 
теоретико-множинного інтервального підходу.  Синтез структури моделі статичної системи при аналізі інтервальних даних 
та наближення складних моделей, простішими. Аналіз властивостей інтервальних 
моделей статичних систем у випадку застосування насиченого експерименту. 
Інтервальна локалізація параметрів моделі на основі модифікованого симплекс-
методу розв’язування задач лінійного програмування. Метод локалізації розв’язків 
системи інтервальних рівнянь із виділенням насиченого блоку. Обчислювальна 
схема методу локалізації параметрів інтервальних моделей із виділенням 
насиченого блоку. Активна ідентифікація параметрів інтервальних моделей 
методом локалізації із виділенням насиченого блоку експерименту. 

Література: [2, 3, 10] 
  
Тема 4. Методи побудови динамічних математичних моделей на основі 

теоретико-множинного інтервального підходу.  Методи нечіткого підходу. Метод параметричної ідентифікації дискретних 
моделей на основі поділу набору інтервальних даних на основну та перевірочну 
частини. Метод редукції структури математичної моделі. Метод «нарощування» 
структури математичної моделі. Розширення простору пошуку оптимальних 
структур у задачі структурної ідентифікації математичних моделей. Метод 
структурної ідентифікації із застосуванням генетичних алгоритмів із 
модифікованими операторами селекції та схрещування. Методи ройового 



інтелекту. Метод структурної ідентифікації інтервальних дискретних моделей на 
основі поведінкових моделей бджолиної колонії.  

Література: [2-5, 6, 11, 12] 
 
Тема 5. Програмні засоби для побудови математичних моделей на основі 

теоретико-множинного інтервального підходу.  Дослідження обчислювальної складності реалізації методу параметричної 
ідентифікації інтервальних дискретних моделей із процедурами випадкового 
пошуку. Обґрунтування поділу набору інтервальних даних в задачі параметричної 
ідентифікації інтервальних дискретних моделей. Алгоритм параметричної 
ідентифікації дискретних моделей на основі поділу набору інтервальних даних на 
основну та перевірочну частини. Алгоритм структурної ідентифікації дискретних 
моделей. Порівняльний аналіз ефективності генетичного та «бджолиного» 
алгоритмів у задачі структурної ідентифікації інтервальних дискретних моделей. 
Особливості реалізації алгоритмів ідентифікації в середовищі Matlab.  

Література: [3, 4, 11, 12] 
 
Тема 6. Приклади застосування методів ідентифікації інтервальних 

моделей.  Особливості задач математичного моделювання об’єктів з розподіленими 
параметрами за умов забезпечення точності моделі в межах точності 
експериментальних даних. Інтервальна модель для прогнозування кількості 
захворювань у системі екологічного контролю. Інтервальна модель для 
прогнозування подобової генерованої електроенергії малої гідро-електростанції. 
Інтервальна модель для задачі візуалізації зворотного гортанного нерва у процесі 
хірургічної операції на щитовидній залозі. Ідентифікація інтервальної дискретної 
динамічної моделі для моделювання розподілу вологості на поверхні листа 
гіпсокартону. Ідентифікація інтервальної дискретної динамічної моделі для 
моделювання стадії метаногенезу зброджування твердих побутових органічних 
відходів у біогазових установках. 

Література: [3, 7, 10] 
 
4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Методи та програмні 

засоби теоретико-множинного інтервального підходу» 
(денна форма навчання) 

 Кількість годин 
 Аудиторні 

години 
Самостійна 

робота 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади математичного моделювання в 

інженерії програмного забезпечення 
Тема 1. Математичне моделювання в інженерії 
програмного забезпечення 

4 20 
Тема 2. Підходи до побудови математичних моделей з 
невизначеністю 

4 20 
Змістовний модуль 2. Методи та програмні засоби побудови 

математичних моделей на основі теоретико-множинного інтервального 



підходу 
Тема 3. Методи побудови статичних математичних 
моделей на основі теоретико-множинного 
інтервального підходу 

8 20 

Тема 4. Методи побудови динамічних математичних 
моделей на основі теоретико-множинного 
інтервального підходу 

8 20 

Тема 5. Програмні засоби для побудови математичних 
моделей на основі теоретико-множинного 
інтервального підходу 

6 20 

Тема 6. Приклади застосування методів ідентифікації 
інтервальних моделей 

4 20 
Разом 30 120 

 
(заочна форма навчання) 

 Кількість годин 
 Аудиторні 

години 
Самостійна 

робота 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади математичного моделювання в 

інженерії програмного забезпечення 
Тема 1. Моделювання в інженерії програмного 
забезпечення 

2 20 
Тема 2. Підходи до побудови математичних моделей з 
невизначеністю 

2 20 
Змістовний модуль 2. Методи та програмні засоби побудови 

математичних моделей на основі теоретико-множинного інтервального 
підходу 
Тема 3. Методи побудови статичних математичних 
моделей на основі теоретико-множинного 
інтервального підходу 

2 30 

Тема 4. Методи побудови динамічних математичних 
моделей на основі теоретико-множинного 
інтервального підходу 

2 30 

Тема 5. Програмні засоби для побудови математичних 
моделей на основі теоретико-множинного 
інтервального підходу 

2 20 

Тема 6. Приклади застосування методів ідентифікації 
інтервальних моделей 

2 18 
Разом 12 138 

 



5. Самостійна робота 
№ 
п/п Тематика 

К-сть 
годин 
ДФН 

К-сть 
годин 
ЗФН 

1. Особливості синтезу моделей «вхід-вихід» статичних 
систем на основі експериментальних даних 4 6 

2. Способи зображення вихідних змінних моделей 
статичних систем у інтервальному вигляді 4 6 

3. Властивості лінійної системи інтервальних рівнянь та 
інтервальних моделей, побудованих на її розв’язках  4 6 

4.  Обчислювальні аспекти методів оцінювання області 
параметрів інтервальної моделі статичної системи.  4 6 

5. 
 Планування насичених експериментів у випадку 
інтервального представлення вихідних змінних моделей 
статичних систем 

4 6 

6. Інтервальні моделі статичних систем, побудовані на 
основі інтервальних оцінок параметрів  4 6 

7. Властивості інтервальних моделей статичних систем у 
випадку локалізації області параметрів еліпсоїдом 4 6 

8. Побудова допустимих еліпсоїдних оцінок із заданими 
номінальними значеннями параметрів моделей  4 6 

9. Побудова допустимих еліпсоїдних оцінок множини 
параметрів інтервальних моделей статичних систем 4 5 

10. Допустима еліпсоїдна оцінка у випадку локалізації 
параметрів інтервальної моделі  4 5 

11. 
Допустиме оцінювання параметрів лінеаризованої 
інтервальної моделі в умовах ідентифікації базисних 
функцій 

5 5 

12. Оцінка імовірності працездатності статичної системи на 
основі аналізу допустимої множини параметрів її моделі  5 5 

13. Планування апріорних IG - та IE - оптимальних 
експериментів. 5 5 

14. Послідовно IG - оптимальне планування експериментів  5 5 
15. 

Оптимальне планування експерименту у випадку 
локалізації параметрів інтервальної моделі із виділенням 
насиченого блоку.   

5 5 

16. Критерії оптимальності «локалізаційного» експерименту 
з випадковими інтервальними похибками  5 5 

17. Синтез M(ID ) -оптимальних планів   5 5 
18. Умови еквівалентності між M(ID ) -, M(IA ) - та M(IE ) -

оптимальними планами  5 5 
19. Приклади синтезу M(IA ) - оптимальних планів.  5 5 

20. 
Особливості побудови та застосування таблиць 
оптимальних планів експерименту у випадку локалізації 
параметрів на основі виділення насиченого блоку для 
поліноміальних моделей  

5 5 



21. 
Аналіз функції мети в задачі параметричної 
ідентифікації інтервальної дискретної моделі із заданою 
точністю 

5 5 

22. 
Обґрунтування вибору процедур випадкового пошуку в 
методі параметричної ідентифікації інтервальної 
дискретної моделі 

5 5 

23. 
Порівняльний аналіз методів параметричної 
ідентифікації дискретних моделей із застосуванням 
повного набору інтервальних даних та його поділом на 
основну та перевірочну частини 

5 5 

24. Поведінкова модель бджолиної колонії та її біологічне 
підґрунтя 5 5 

25. Засоби Matlab для інтервальних обчислень 5 5 
26. Засоби Matlab для оптимізації моделей 5 5 

Разом: 120 138 
 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни «Методи та програмні засоби теоретико-

множинного інтервального підходу» використовуються такі засоби оцінювання та 
методи демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 
- поточне опитування; 
- командні проекти; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- виступи на наукових заходах; 
- залік. 
 
7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Методи та 

програмні засоби теоретико-множинного інтервального підходу» визначається за 
шкалою оцінювання: 

За шкалою 
ТНЕУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 
90–100 відмінно А (відмінно) 
85–89 добре В (дуже добре) 
75-84 С (добре) 
65-74 задовільно D (задовільно) 
60-64 E (достатньо) 
35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 
1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 
 



8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 
1. Комп’ютери, ноутбуки 1-6 
2. Програмне забезпечення: MATLAB, MS Visual 

Studio  
1-6 
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